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Van de redactie
Deze keer moeten we keuzes maken ten
aanzien van het plaatsen van de artikelen
die ons zijn aangeboden. Zo zien we het
graag. Het steeds blijven zoeken naar mogelijkheden voor het blad werpt vruchten
af. We kunnen ook verheugd mededelen
dat de redactie inmiddels versterkt wordt
door Chris Mewe en Lenny Keylard.
Uiteraard kunnen we nog
steeds mensen gebruiken voor
de redactiecommissie. Dus als
het u wat lijkt om mee werken
aan het blad, kunt u contact
opnemen met één van de leden.
In deze uitgave vindt u de volgende artikelen:
Van de voorzitter komt deze keer voor het
laatst uit de pen van Joris. Na jarenlang
bestuurswerk, waarvan de laatste jaren
als voorzitter, stelt hij zich niet verkiesbaar voor een nieuwe periode. Hiermee
geeft hij ruimte aan een ander met weer
een frisse kijk op het werk. In elke uitgave
schreef Joris een artikel, vaak in de vorm
van een column, waarmee hij een ieder
weer iets meegaf om over na te denken.
Langs deze weg willen we Joris als redactie dan ook bedanken voor alle bijdragen
aan het blad.

Regelmatig wordt in den lande een refereeravond gehouden. De redactie vraagt
een ieder die dat organiseert een klein
verslag daarover te schrijven. Deze keer
staat er een verslag in van Barbara
Roberti over een refereeravond eind
vorig jaar in het OLVG.

Verleden
Heden
Toemomst
In de rubriek Voor u gelezen vonden we
een artikel uit NTvG: Malletvinger, opereren versus conservatief. Hierin wordt
nog eens de balans opgemaakt van de verschillende behandelingen en de resultaten
daarvan. Met toestemming mochten we
dit overnemen.

In de rubriek Wat is gedaan wordt het
antwoord gegeven door Miranda op
de casus open luxatiefractuur van het
onderste spronggewricht.
In Wat zou u doen presenteert Lenny
Keylard een casus. U kunt daarop reageren door te mailen met de redactie.
Mocht u zelf een leuke casus
hebben voor deze rubriek,
wordt u van harte uitgenodigd
deze op papier te zetten en middels de rubriek met uw collega’s
te delen.
Wederom wordt de advertentie
geplaatst voor het Jubileumcongres. Een
commissie is zeer enthousiast aan het
werk om er een onvergetelijk jubileum
van te maken. Geef u tijdig op!
Namens de redactie,
Douwe Haandrikman

Peter van den Berg ea schreven een zeer
verhelderend artikel over de stressftractuur van de laterale malleolus. Aan de
hand van de anatomie en een casus wordt
inzicht gegeven in deze problematiek.

Vorig jaar nam Hans Hageman afscheid
van de gipskamer. Zijn ervaring van 33
jaar als gipsverbandmeester heeft hij aan
het papier toevertrouwd. Een lange periode waarin op de gipskamer ook veel
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Reponeren van bi- en trimalleolaire
enkelfracturen wordt beschreven door
Aries Oldenhuis. Een en ander wordt
geïllustreerd middels een filmpje op
Youtube. Een illustratieve methode waar
Aries voor pleit om meer gebruik van te
maken.

Ervaringen op de gipskamer uit een heel
andere hoek komen ook van Ageeth Kok.
Zij werkt als gipsverbandmeester op Aruba.
Een dusdanige ander omgeving dat het
best leuk is daar eens wat meer over te
horen. Vanaf deze uitgave zal een aantal
maal een column van haar in het blad
verschijnen.

Een aantal maal is de cursus “Skelet in
beeld” gegeven. Dit werd verzorgd door
Adriaan Bubberman van het LUMC. Als
advanced practitioner radiologie, opgeleid in Engeland, doet hij verslaglegging
van röntgenfoto’s. Daarnaast werkt hij
als röntgenlaborant. Chris Mewe doet
hierover verslag.

Verschijningstabel In dit Verband 2015
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Deadline aanleveren kopij:
29 mei 2015
Deadline aanleveren advertenties:
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Repositie van Bi- en Tri-malleolaire
enkelfracturen
Aries Oldenhuis
Aansluitend op een artikel in “In dit Verband” (2014-4 van J.A. van der Sluijs en M.M.E.H. Witbreuk), waarin filmpjes gebruikt worden,
een pleidooi voor het gebruik van zelf gemaakte YouTube filmpjes als instructiemethode voor b.v. het uitvoeren van reposities, zoals
de enkel-luxatie-fractuur.
Bi-en tri-malleolaire enkel-luxatie fracturen worden meestal geopereerd.
Indien er sprake is van grove dislocatie,
dan dient deze, in afwachting van operatieve behandeling, eerst op de SEH te
worden gereponeerd: een langdurige
luxatiestand vergroot de kans op complicaties, zoals huidnecrose, zenuwuitval
en doorbloedingsstoornissen.
Wanneer de patiënt door bijkomende
ziekten geen operatie kan ondergaan, zal
met behulp van (evt herhaalde) reposities
een zo optimaal mogelijke stand bereikt
moeten worden.
Kortom, kennis en beheersing van een
goede repositietechniek voor diverse
fracturen is onontbeerlijk.
De reposities op de SEH worden veelal
uitgevoerd door arts-assistenten, al dan
niet- in opleiding.
In ons ziekenhuis krijgen ze enkele keren
per jaar gipslessen van de gipsverbandmeesters: mondeling, schriftelijk en natuurlijk voordoen en nadoen: op elkaar
oefenen op de tafels en met de materialen
waarmee ook de patiënten behandeld
worden. Idealiter zou dit onderwijs vaker
moeten plaatsvinden, echter dit blijkt in
de praktijk vaak niet haalbaar.
Zelfstudie dmv instructievideos, die zo
goed mogelijk aansluiten op wat in de
praktijklessen is geoefend, kan een goede
aanvulling zijn.
Sinds kort gebruiken we ook hiervoor
YouTube filmpjes.
zie: https://www.youtube.com/
watch?v=MD9M4APkvYM
(of zoek in YouTube op repositie enkel)
Zoals in het filmpje is te zien, bevestigen we
de enkel met de kous aan een ophangpunt,

waardoor de enkel al hangend beter naar
de repositie-stand gebracht kan worden.
Hiertoe hebben wij boven het voeteneind
van elke gipstafel (ook die van de SEH) een
ophangpunt laten bevestigen, dat via een
touw en katrollen op de juiste hoogte wordt
gebracht ( Bij gebrek aan een ophangpunt,
kan ook een helper de enkel zo fixeren.)
Het is nadrukkelijk de bedoeling, dat de
arts (-assistent) zelf gipst: de noodzakelijke drie-punts-druk moet uiteindelijk in
het gips gefixeerd worden om direkt verlies
van repositie te voorkomen.
Natuurlijk is dit niet een methode, die op
elke enkel-luxatie-fractuur van toepassing
is (heel soms is zelfs ‘omgekeerde’ repositie
noodzakelijk!) , maar in het merendeel
van de enkel-luxatiefracturen is het goed
toepasbaar.
De illustratie, die in het filmpje wordt gebruikt, komt uit “The Closed Treatment of
2
Common Fractures” van John Charnley.
(derde druk, pagina 257) Ook deze illustratie nodigt al uit, tot het gebruik van
een ophangpunt, al deed John Charnley
dat niet in zijn boek. Het betreffende
hoofdstuk: 16 “The Pott’s Fracture”,
gebruiken we als schriftelijke instructie.
Het lijkt erop dat YouTube filmpjes erg
nuttige aanvullingen kunnen zijn op de
overige methoden: de arts-assistenten
reageerden enthousiast en toonden later
mooie resultaten die met deze methode
zijn
3bereikt.
Eigenlijk is ons vak bij uitstek geschikt
om ook per film te instrueren.
Het maken van een YouTube-filmpje is te
doen: de meeste moderne smartphones
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hebben al een videocamera van voldoende
kwaliteit. Veel (winter-)sportliefhebbers
hebben vaak een GoPro camera: nog beter.
Het is mogelijk muziekfragmenten toe
te voegen, waarbij door YouTube gewaarschuwd wordt, indien er mogelijk inbreuk
op auteursrechten wordt gemaakt.
Desgewenst kan dan gekozen worden uit
‘gratis’ muziekfragmenten in passende
lengtes.
Het is ook mogelijk om, evt achteraf, begeleidende instructies in je eigen woorden
toe te voegen als geluidsfragmenten of als
tekst.
Om verschillende videofragmenten en
foto’s en geluidsfragmenten te kunnen
knippen en plakken is een filmbewerkingsprogramma nodig. (ik gebruik IMovie op
de IPad). Je kunt er dan ook voor zorgen,
dat fragmenten, waarop b.v. een patiënt
herkenbaar zou zijn, verwijderd worden.
Heb je helemaal geen idee hoe je moet
starten, vraag je kind of handige neefje,
die helpt je wel op gang (zoals ook mijn
zoon mij hielp bij het eerste filmpje).
Ook online zijn genoeg tips te vinden.
Onze gipsverbandmeester-opleiding is
bezig met vernieuwing en zou instructiefilmpjes goed kunnen integreren in de
lessen.
YouTube biedt de mogelijkheid om je
filmpjes helemaal openbaar te maken:
als een willekeurige YouTube kijker de
goede zoekterm (“Tag”, die je zelf kan
kiezen) invoert, verschijnt het filmpje.
Wil je dat het filmpje alleen te vinden is
door personen aan wie jij de link toestuurt?, kan ook.
We zouden zo op onze website een lijst
kunnen maken, van linken naar instructiefilmpjes, als helemaal openbaar niet
wenselijk is. Of een eigen VGNed kanaal
op YouTube kunnen starten….
Na beoordeling en discussie, kunnen we
gezamenlijk beslissen welke filmpjes (dus
ook welke methoden en technieken) gebruikt kunnen worden door de opleiding.

Welke filmpjes je voor gebruik in eigen
ziekenhuis uitkiest (zoals voor de lessen
aan arts-assistenten) , kan je dan in je eigen
ziekenhuis bespreken: maar ook in het
ziekenhuis moeten er duidelijke richtlijnen
komen voor het gebruiken van filmpjes
als instructie en als onderdeel van het
officiële behandel- protocol. Ook moeten
er duidelijke richtlijnen komen t.a.v. de
bescherming van de privacy van zowel
patiënten als medewerkers.

Conclusie
Goede kennis en praktische vaardigheid
voor het toepassen van repositie-technie-

Column

ken zijn van groot belang. Onderwijs in
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deze technieken vindt in de meeste ziekenhuizen plaats, hoewel er in de praktijk toch
vaak te weinig tijd voor wordt vrijgemaakt.
Het maken van filmpjes en het publiceren
op YouTube kan een welkome aanvulling
zijn bij de instructies van gipstechnieken
voor artsen en leerling-gipsverbandmeesters. Onze eerste ervaringen daarmee zijn
erg positief.

Zijn er collega-gipsverbandmeesters, die
hier al verder mee zijn en kunnen vertellen, hoe hiermee in hun ziekenhuis wordt
omgegaan?

Duidelijke afspraken en richtlijnen over
de “status” van deze filmpjes in diverse
protocollen en over de bescherming van
de privacy zijn nodig.

Aries Oldenhuis
gipsverbandmeester
MartiniZiekenhuis Groningen
reacties svp naar A.Oldenhuis@mzh.nl

Literatuur
John Charnley: The Closed Treatment of
Common Fractures.
Churchill Livinstone, derde druk. (niet meer te
koop, maar nog in veel bibliotheken te vinden)

Ageeth op Aruba

Column

Iedere uitgave schrijft Ageeth, 40 jaar, getrouwd met Theo Kok (eigen timmerbedrijf),
over haar belevenissen op de gipskamer vanaf het zonovergoten Aruba.

Waarneming op Aruba
Op maandag gingen we weer druk aan het werk. We werken
sinds een paar maanden met een nieuw amputatieprotocol.
Op Aruba is Diabetici namelijk bevolkingsziekte nummer
één en hier is veel Obesitas. Het mobiliseren van patiënten
met dit ziektebeeld gaat dan ook moeizaam. Meestal komt
de patiënt in bed naar beneden voor het bezoek aan de gipskamer. Meestal kunnen ze pas tegen het einde van de
behandeling in een rolstoel, maar dat verschilt ook
weer per patiënt. We hebben nu veel patiënten die
twee keer per week komen om het gips te wisselen.
Dus daar zijn de gezamenlijke uren snel mee gevuld.
Door de vele gipskamerbezoeken van de patiënt,
bouw je een band op. Je merkt dat doordat de
patiënt naar je vraagt en graag door je geholpen
wordt. Ook wanneer het laatste gips gegeven is,
doen we een laatste bezoekje op de wondenpoli,
tegenover de gipskamer.

Omdat Tiffany K. met zwangerschapsverlof is, heb ik de
komende maanden drie keer een gipsverbandmeester uit
Nederland, die alle drie één maand komen waarnemen.
Wat een heerlijkheid voor beide zijden.
Als eerste kwam Iris G. me een maandje vergezellen.
Dat is als thuiskomen, want Iris heeft namelijk
een paar jaar geleden al zo’n twee jaar met
me samen gewerkt. Dus daar hadden we
enorm zin in. Weer als van ouds samen
werken. En zo was het ook. Het was
wel aanpoten. Er werd maar voor 50%
waargenomen dus af en toe was het
een enorm strakke planning om alle
patiënten te kunnen helpen. Het was
een heerlijke en gezellige tijd, die natuurlijk is omgevlogen. We hebben veel
leuke ideeën opgedaan en ervaringen uitgewisseld. Ik wam er achter dat heel veel dingen toch gewoon worden. Zo wees Iris me erop dat
Morbus Blount iets is wat eigenlijk alleen maar onder de
donkere bevolking voorkomt. Hier zullen jullie meer over
te lezen krijgen in een andere editie.

Het weekend erop begonnen de Open Zeilkampioenschappen, wat vervelend, weer een heel weekend op het
strand. Hierbij hadden we ook nog een taak. We moesten
de finish en de tweede start regelen vanaf een grote zeilboot. Heerlijk gevaren, kopje koffie erbij… Gezellig! Op
deze manier is het harde werken goed te combineren en
houden we het wel vol. Het laatste weekend hebben we
de verjaardag van Iris gevierd op een sunset boottrip.

De eerste week was het zo druk, we hadden geen eens tijd
om even een kennismakingsrondje door het ziekenhuis te
doen om iedereen te groeten. Na drie dagen werken was er
eindelijk een gaatje om in ieder geval een pas te regelen.
Eind van de week konden we ook eindelijk gaan zitten om
het computer- en afsprakensysteem door te nemen. Dat is
toch wel even anders. Na een week werken begonnen we aan
het eerste weekend. Mazzel: meteen de Open Kampioenschappen Beach Tennis, wat een gezelligheid op het strand!

En toen brak dan toch de laatste week met Iris G. aan.
We beginnen op de gipskamer met de voorbereiding op
de komst van Iris L. Daarover vertel ik jullie meer in de
volgende editie.
Groetjes Ageeth Kok
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Voor u gelezen

De malletvinger:
opereren versus spalken
Stand van zaken
Navin Gurnani, Jochem Hoogendoorn en Steven Rhemrev
De malletvinger is een veel voorkomend letsel, maar over de beste behandeling bestaat nog altijd discussie. Een malletvinger zou
geopereerd moeten worden bij een fractuur van meer dan 1/3 van de gewrichtsoppervlakte of bij volaire subluxatie, omdat anders
blijvende instabiliteit van de fractuur en functieverlies dreigt. Wij denken echter dat een groot deel van de malletvingers even goed
conservatief kan worden behandeld. Bij beschouwing van relevante literatuur uit PubMed blijkt dat bijna alle malletletsels conservatief
behandeld kunnen worden met een spalk, zonder significant verschil in functie, standsafwijking of pijn in vergelijking met operatieve
behandeling. Er is geen significant verschil in complicaties tussen spalken of een operatie, maar de complicaties bij een operatie
kunnen wel veel serieuzer zijn. In weerwil van de huidige indicatiestelling, moet men terughoudend zijn met operatief ingrijpen bij
een malletvinger.
Een ‘mallet finger’, ‘baseball
finger’, ‘drop finger’ of in het
Nederlands ook wel ‘hamervinger’, is een letsel van de

Het letsel ontstaat meestal
door een trauma bij fysiek
zwaar werk of bij sporten.1-4
De meest aangedane vingers
zijn, in volgorde van incidentie, de wijsvinger, ringvinger
en pink van de dominante
hand. Een malletvinger, zoals
we het hier verder noemen,
komt vooral voor bij jonge
mannen en mannen van middelbare leeftijd of oudere
vrouwen.1

extensorpees ter hoogte van
het distale interfalangeale
(DIP-)gewricht of een ossaal
letsel van het distale falanx.1-3

Hoewel het vaak wordt gezien
als een relatief klein letsel,
nemen patiënten met een
malletvinger toch gemiddeld
6 weken vrij van hun werk en
duurt het herstel gemiddeld
3 maanden. 4 Een onbehandelde of onjuist behandelde
malletvinger kan voor blijvende dysfunctie in het distale interfalangeale gewricht
zorgen. Uiteindelijk kunnen
hierdoor een extensie- en
flexiebeperking, pijn en een
deformiteit ontstaan.
Wij beschrijven hier de anatomie, pathofysiologie en behandeladviezen van de malletvinger. Daarvoor zochten wij in
PubMed naar patiëntenseries
over de behandeling van de
malletvinger. Met de zoektermen ‘Mallet finger’, ‘Mallet
8

fracture’ en ‘Mallet fractures’
vonden wij 226 studies in de
periode 1980-2013. 32 studies
betroffen patiëntenseries over
de conservatieve of operatieve
behandeling van de malletvinger. Artikelen met een
patiëntenaantal groter dan
20 werden beoordeeld door
3 auteurs op relevantie en op
de methodologische kwaliteit,
waarna 29 artikelen overbleven. Hiernaast zijn 3 reviewartikelen gebruikt waaronder
een Cochrane-review.

Anatomie
De functionele anatomie van
de vinger wordt gevormd door
een evenwichtig systeem dat
bestaat uit de extrinsieke en de
intrinsieke pezen en spieren.1
De extrinsieke extensorpees
ontspringt uit de proximale
onderarm en loopt in de vinger over de dorsale zijde van
het metacarpofalangeale
(MCP)- gewricht naar de midfalanx en de distale falanx.
Bij het MCP-gewricht loopt de
extensorpees onder de sagittale band door, waardoor er
een indirecte verbinding met
de proximale falanx ontstaat
(figuur 1). Net proximaal van
het proximale interfalangeale
(PIP-) gewricht splitst de pees

het niveau van het PIP-gewricht houden de M. flexor
digitorum profundus en superficialis en de laterale banden
en de centrale tractus van het
extensorapparaat elkaar in
evenwicht.

in drieën. De insertie van het
middelste deel van de extensorpees (centrale tractus) zit aan
de dorsale zijde aan de basis van
de midfalanx. Deze centrale
tractus dient voor extensie in
het PIP-gewricht. De interossale en lumbricale spieren zijn
de intrinsieke spieren van de
extensorpees. Deze spierpeesunits vormen een collaterale
band aan de mediale en laterale zijde van de vinger. De
collaterale banden vormen
ter hoogte van de midfalanx
samen met de laterale tractus
van de extensorpees de laterale banden van de terminale
extensorpees. Deze 2 laterale
banden convergeren dorsaal
en hechten zich aan de dorsale
lip van de distale falanx. Bij
contractie treedt er extensie
in het DIP-gewricht op.
De ligamenten van het extensorapparaat stabiliseren de
extensorpees en coördineren
de bewegingen. Het ligamentum triangulare bestaat uit een
dun laagje bindweefsel dat op

Een flexie- of extensiebeperking in het ene IP-gewricht kan
ook functieverlies en deformiteit veroorzaken in het naast
gelegen IP-gewricht.1,2 Bij een
geforceerde flexie van de vingertop, bijvoorbeeld door stoten of bij balsporten, kan een
malletvinger ontstaan. Dit is
het gevolg van het uitrekken of
een ruptuur van de extensorpees, of van een avulsiefractuur van de distale falanx bij
de aanhechting van de pees.1-4
Dit verstoort het evenwicht
tussen de flexie- en extensiekrachten in de vinger. De verbreking van de terminale extensorpees zorgt voor migratie
van de extensiekrachten naar
proximaal, waardoor in het
PIP-gewricht de extensiekracht toeneemt. Deze dysbalans kan uiteindelijk leiden
tot een hyperextensie in het
PIP-gewricht met een extensiebeperking in het DIP-gewricht, een zogenoemde
Swan-neck-deformiteit of
zwanenhalsvervorming.1,2

de midfalanx beide laterale
banden van de extensorpees
bij elkaar houdt, waardoor deze
niet naar volair disloceren bij
flexie in het PIP-gewricht. De
ligamenten retinaculare transversi ontspringen aan beide
kanten van de volaire plaat in
het PIP-gewricht en zijn verbonden met de laterale band.
Deze ligamenten stabiliseren
en beperken de dorsale migratie van de laterale banden in
het PIP-gewricht bij extensie.
Het ligamentum retinaculare
oblique ontspringt uit de flexorpeesschede bij de midfalanx
en hecht zich aan de basis van
de distale falanx met de laterale banden. Dit ligament zorgt
voor de coördinatie van flexie
en extensie van de vinger.

Classificatie
Met een röntgenfoto is het
mogelijk om onderscheid te
maken tussen een ossale of
tendinogene malletvinger.
Als de oorzaak ossaal is, kan

Pathofysiologie
Normaliter zijn de flexie- en
extensiekrachten in elk interfalangeale (IP)-gewricht in
balans. In het DIPgewricht is
er balans tussen de M. flexor
digitorum profundus en de
terminale extensorpees; op
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de grootte en verplaatsing
van het fragment worden berekend, net als de eventuele
subluxatie in het DIP-gewricht
(figuur 2). Een malletvinger
wordt ‘acuut’ genoemd als de
aandoening korter dan 4 weken geleden ontstaan is; langer
bestaande letsels worden als
‘chronisch’ geclassificeerd.5
Er zijn verschillende manieren
om de letsels te classificeren.
Tabel 1 geeft de classificatie
van Doyle weer. In deze classificatie valt de tendinogene
malletvinger onder type I. In
tabel 2 staat de classificatie
van Wehbe-Schneider. Hierin
is specifiek voor de malletfracturen een aparte classificatie ontwikkeld waarbij naast
de grootte van de avulsiefractuur ook de volaire subluxatie
wordt meegenomen.3

Behandeling
Malletvingers kunnen conservatief of operatief worden
behandeld. Omdat er veel verschillende spalken en operatietechnieken bestaan, blijft
er discussie over wat de beste
behandeling is. Het resultaat
wordt in het algemeen als acceptabel gedefinieerd wanneer er
een extensiebeperkingis in het
DIP-gewricht van maximaal
20 graden en een flexie van
meer dan 50 graden, zonder
pijn aan de vinger.1,2,6 In de
literatuur worden regelmatig
de criteria van Crawford gebruikt om het resultaat van
de behandeling van de malletvinger te beoordelen.7

De meeste auteurs noemen
het resultaat ‘acceptabel’ als
het volgens Crawford ‘goed’
of ‘uitstekend’ is (tabel 3).2,7
In het algemeen worden alle
IA-type fracturen conservatief behandeld. Een avulsiefractuur groter dan 1/3 van
het gewrichtsoppervlak, met
of zonder volaire subluxatie
(type IB, IIA en IIB) of een
zwanenhalsvervorming
beschouwen veel chirurgen
vooralsnog als een indicatie
voor operatie.1-3

Conservatieve
behandeling
De conservatieve behandeling
van de malletvinger bestaat
uit spalken. Over de optimale
duur van de behandeling en
de manier van spalken is nog
geen consensus tussen verschillende auteurs.1,2 Er zijn
veel verschillende soorten
spalken; de meest gebruikte
zijn de stack, de thermoplastische spalk en de aluminium
spalk. De aangedane vinger
wordt geïmmobiliseerd met
een lichte hyperextensie in
het DIP-gewricht. Is de hyperextensie te groot, dan kan de
vascularisatie van de huid
gecomprimeerd raken.8
Patiënten moeten goed geïnstrueerd worden over het
schoonhouden van de vinger
en de spalk. De spalk moet
tussen de 8 en 10 weken omblijven, daarna kan de spalk
gedurende 2 weken alleen
‘s nachts worden gedragen.1,3
Als de patiënt tijdens de behandeling het DIP-gewricht
toch buigt, dan moet de behandeling van vooraf aan beginnen.
Regelmatige afspraken op de
poli zorgen voor een betere

therapietrouw en een beter
resultaat.9
Een Cochrane-review beschreef 4 patiëntenseries over
de behandeling van de malletvinger. Hiervan vergeleken
3 studies de verschillen in uitkomst, pijn en complicaties
met verschillende spalken.
De follow-up varieerde van
9 weken tot 18 maanden. Er
waren geen significante verschillen tussen de verschillende spalken en allen gaven
een goed resultaat na de behandeling. Bij de geperforeerde
en de aluminium spalk was
er wel minder ulceratie en
was de hygiëne beter. Verschillende auteurs vermelden dat
spalken een effectieve behandeling is: het heeft dezelfde
resultaten als een operatie,
maar geeft minder complicaties.10-13 De gebruikte studies
zijn echter allen klein en niet
gerandomiseerd en de followup van functionele uitkomstenmaten is niet beschreven.

Patiënten met de volaire subluxatie vertoonden na behandeling vaker een dorsale prominentie bij de distale falanx
en vaker een zwanenhalsvervorming. Deze bevinding is
overigens niet significant. De
onderzoekers concludeerden
dat malletfracturen met een
avulsiefractuur groter dan 1/3
van het gewrichtsoppervlak
conservatief behandeld kunnen worden, zelfs als hierbij
volaire subluxatie was opgetreden.

Meer onderzoek met een groter aantal patiënten en betere
uitkomstmaten is nodig om de
conclusie te ondersteunen dat
spalken even effectief is als een
operatie. Er is slechts 1 gepubliceerde studie die onderzocht
of een conservatieve behandeling ook effectief is bij subluxatie van de malletfractuur.14
In totaal werden 21 patiënten
met een avulsiefractuur groter dan 1/3 van het gewrichtsoppervlak met of zonder volaire
subluxatie conservatief met
spalk behandeld. De onderzoekers vonden goede resultaten na conservatieve therapie
van deze fracturen in functie,
adl en pijn na 24 maanden
follow-up.

Operatieve behandeling
Operatief ingrijpen bij een
malletfractuur blijft controversieel. De verschillende
operatieve behandelingen
bestaan uit gesloten of open
repositie en artrodese. Er zijn
meerdere technieken beschreven voor de fixatie van het
avulsiefragment. In figuur 3
wordt de meest gebruikte
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techniek, met blokkerende
K-draden, geïllustreerd.15
Daarnaast zijn vele andere
technieken beschreven zoals
fixatie met een hoekplaatje,
plaatsing van ‘pull-through’hechtingen of kleine schroeven.2
In een onderzoek naar behandeling met blokkerende
K-draden zijn 36 patiënten
met type IB geopereerd en
tot 52 maanden gevolgd.16
Volgens de criteria van Crawford hadden 23 patiënten een
uitstekend resultaat, 11 een
goed en 2 een slecht. 8 patiënten ontwikkelden complicaties:
6 een oppervlakkige infectie,
1 loslaten van de K-draad en
1 malpositie van de K-draad.
De onderzoekers concludeerden ondanks de complicaties
dat dit een veilige en effectieve
behandeling is.

Een andere, retrospectieve,
studie naar de operatieve
behandeling van de malletvinger laat suboptimale resultaten zien met de bijbehorende
complicaties.17 In dit onderzoek zijn 43 patiënten geopereerd aan een malletvinger
met een avulsiefragment groter dan 1/3 van het gewrichtsoppervlak. Dit werd gedaan
met blokkerende K-draden.
De patiënten werden gemiddeld 28 maanden gevolgd met
functieonderzoek, postoperatieve echo’s en röntgenfoto’s.
4 patiënten hadden na 28 maanden nog een extensiebeperking
van > 20 graden en 11 patiënten
hadden een flexiebeperking van
> 20 graden. 5 patiënten werden met antibiotica behandeld
vanwege oppervlakkige wondinfecties. Bij 2 patiënten werden
vanwege een infectie de K-draden eerder verwijderd. Alle
patiënten toonden op de echo
groot peesletsel en 15 foto’s
lieten degeneratieve afwijkingen zien. Daarnaast kregen
2 patiënten postoperatief nageldeformiteiten en 2 patiënten een ulnaire deviatie in het
DIP-gewricht. 63 procent had
een slecht resultaat. Deze onderzoekers concluderen dat
de conservatieve behandeling
de eerste keus moet zijn in de
behandeling van de malletvinger.
Het aantal postoperatieve complicaties dat in de literatuur
wordt beschreven varieert van
5-47%.3,18,19 De meest voorkomende complicatie bij de pullthroughhechting was huidnecrose ter plaatse van de hechtdraad; daarnaast worden ook
een flexiedeformiteit, osteomyelitis, een nageldeformiteit,
radiale deviatie in het DIPgewricht en hypertrofie in het
DIP-gewricht beschreven.
Recent kreeg in ons ziekenhuis een rokende patiënt met
diabetes mellitus osteïtis na
een percutane K-draadfixatie.
Uiteindelijk leidde dit tot
amputatie in de midfalanx.

Vergelijkende studies
In een retrospectief onderzoek met 44 patiënten met
malletfracturen werd de

conservatieve behandeling
met operatief herstel vergeleken.3 Van die groep konden
21 patiënten gedurende 2 jaar
gevolgd worden. 15 patiënten
waren conservatief behandeld
met een spalk en 6 operatief
met blokkerende K-draden.
Patiënten in de operatiegroep
hadden type IIB-letsel en in
de conservatieve groep varieerde het type tussen I en IIB.
Bij alle malletfracturen op 1
na was het resultaat goed, er
was geen significant verschil
in pijn, functie en postoperatieve röntgenfoto’s tussen beide
behandelingen. De auteurs vinden daarom dat iedere malletfractuur conservatief behandeld moet worden ongeacht
de fractuurgrootte of volaire
subluxatie.
Een ander onderzoek met 123
patiënten met malletvingers
(waarvan 72 met een ossaal
fragment) heeft vooral de
complicaties van zowel de
conservatieve behandeling
als de operatie beschreven.20
Daarbij werd geen onderscheid gemaakt tussen type
fracturen of de operatietechnieken. 39 patiënten werden
geopereerd, 6 eerst gespalkt
en daarna geopereerd vanwege
slechte uitkomsten en de rest
alleen gespalkt. Van de geopereerde patiënten kreeg 53%
een complicatie: een infectie
(20%), nagelvervorming (18%),
een incongruent gewricht
(18%) en falen van de fixatie
(13%). De onderzoekers constateerden dat spalken de voorkeur heeft boven een operatie
vanwege de grote kans op complicaties bij een operatie.

De operatie gaf een goed resultaat bij 85 procent van de
patiënten (60 vingers). Er werd
geen onderscheid gemaakt tussen het type malletfractuur,
de verschillende spalken en
operatietechnieken. Deze
onderzoekers vinden dat de
conservatieve behandeling
goed resultaat blijft geven,
goed wordt geaccepteerd door
patiënten en kosteneffectief
is.
De Cochrane-review beschrijft
een studie waarbij spalken wordt
vergeleken met een operatie met
blokkerende K-draden.10,21
Het resultaat van de behandeling werd gemeten tussen 14
en 18 maanden en gebaseerd
op deformiteit, functie en pijn.
In de operatiegroep (1/19)
faalde de behandeling iets minder vaak dan in de conservatieve groep (4/22). De complicaties tussen beide groepen
waren vergelijkbaar. In de operatiegroep werd bij 2 patiënten een infectie gezien en bij
1 patiënt werd de K-draad
eerder verwijderd. 3 patiënten
ontwikkelden huidirritatie
bij het spalken; deze klachten
verdwenen zodra de behandeling klaar was. Er waren geen
significante verschillen tussen
beide groepen.

studies zijn allen retrospectief, er hebben slechts een
klein aantal patiënten aan
deelgenomen, de studies zijn
niet gerandomiseerd, en er is
geen uitgebreide beschrijving
van de functie, pijnklachten
en complicaties op langere
termijn. Ook wordt in een
groot aantal van de artikelen
geen onderscheid gemaakt
in het type malletvinger dat
behandeld wordt en de operatietechniek die toegepast
wordt. Er zijn dan ook meer
gerandomiseerde studies
nodig om duidelijk te krijgen
wanneer een operatie eventueel wel de voorkeur verdient
boven spalken.
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De gipskamer eind 20e eeuw
Hans Hageman
De huidige generatie nieuwe gipsverbandmeesters stapt vaak een mooie en moderne gipskamer binnen en volgt een gedegen
opleiding. Dit lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar in de laatste decennia van de vorige eeuw was dat totaal anders. Hierbij ter
gelegenheid van het jubileum een impressie hoe het toen was.
Bij aanvang van mijn opleiding tot gipsverbandmeester in 1981 gingen de cursisten nog naar het ziekenhuis in Geleen
voor de opleiding.
De cursus begon dan op vrijdagmiddag
rond 13.00 uur tot rond 18.00 uur. Ongeveer om de zes weken was er een cursusmiddag. Het kwam geregeld voor, dat de
orthopeed die les zou geven nog stond te
opereren, waardoor er een deel van middag geen les kon worden gegeven. Soms
konden we onverrichter zaken weer naar
huis. Het was drie uur met de trein heen
en drie uur met de trein terug. In die tijd
was de opleiding nog erg amateuristisch.
De scriptie werd toen met de typemachine
gemaakt.
Het voordeel van Geleen was wel, dat ik
meestal met een heerlijke Limburgse
vlaai thuis kon komen.
Halverwege de opleiding ging deze over
naar het Academisch ziekenhuis van Leiden. De cursus werd toen op zaterdag geven waardoor docenten niet verhinderd
waren door operaties. De kwaliteit van
de opleiding verbeterde ook sterk.

Het toenmalige tijdschrift werd nog gestencild en behandelde meestal 1 onderwerp.
Later kwam er een gedrukte versie op A5
formaat met al een mooie kaft. Nu hebben
we een mooi tijdschrift op A4 formaat in
full color.
De gipsverbandmeester was toen lid van
het NVG ( Nederlandse Vereniging van
Gipsverbandmeesters) In 1990 werd het
door de fusie de huidige VGN (Verenigde
Gipsverbandmeester Nederland).
Dezelfde letters alleen een wat andere
benaming.
Vele gipsverbandmeesters werkten in die
periode vaak nog onder toeziend oog van
een chirurg of orthopeed. Wat de arts
vroeg/voorscheef werd vaak uitgevoerd.
Nu is het vaak, dat de arts overlegt met
de gipsverbandmeester, daar deze meer
ervaring en inzicht heeft dan de arts.
Ook onze patiënten zijn veranderd. Waren
het vaak zeer brave mensen, die alles goed
vonden. Nu zijn ze veel mondiger geworden
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en door internet vaak al voorbereid op
wat er komen gaat of komen ze met eigen
voorstellen van behandeling.
Bij mijn aanvang op de gipskamer werd
er voornamelijk met klassiek wit gips gewerkt. Bijna alles werd hier mee gegipst.
Er was toen net een van de eerste kunststoffen op de markt: Baycast. Voor die
tijd was dat een redelijk mooi produkt.
Als we het vergelijken met de huidige
kunststoffen, dan was het een belabberd
materiaal. In die tijd maakten wij al spalken van Baycast, door van de rollen een
soort lonquettes te maken, deze over een
voorgevormde aluminium spalk te leggen
en daarover heen een opblaas spalk, die
we vacuüm zogen met de vacuümpomp.
Zo kregen we een afneembare bovenbeenspalk. Dat was een tijdrovende klus. Baycast was een soort bladerdeeg en dat moest
wel goed op elkaar kleven. Ook was er
Hexalite gips wat gedroogd moest worden
onder lichtbogen. Dus kreeg de patiënt
een lichtboog in zijn bed en lag daar uren
onder met zijn ingegipste ledenmaat.

Dit soort spalken zijn tegenwoordig vaak prefab spalken van
pva, kurk, karton of stof voorzien van ballijnen.
Patiënten met een particuliere verzekering kregen vaak kunststof, daar dat vergoed werd door de verzekering. Ziekenfonds
patiënten konden alleen toezien hoe particulieren het beter
hadden. Later is er nog een periode geweest, dat ziekenfonds
patiënten wel kunststof gips kregen, als ze er extra voor betaalden. Dat heeft niet lang stand gehouden, omdat het steeds moeilijker werd om die verschillen in stand te houden of men ging
naar een ziekenhuis waar het wel gratis was. Het ziekenhuis
wilde geen patiënten verliezen en ging over tot het aanbieden
van kunststofgips aan iedereen.
De fabrikanten hebben niet stil gezeten met het ontwikkelen
van allerlei soorten kunststofgips. Tegenwoordig hebben we
vele soorten van zeer regide tot een soft uitvoering. Dit alles in
vele kleuren en motieven. Een ieder heeft zo zijn voorkeur welk
materiaal je kunt gebruiken bij een specifieke behandeling.
Het kunststof, wat het meeste op klassiek gips lijkt moet nog
uitgevonden worden.
Zoals ik begon met alleen klassiek wit gips, begint de huidige
leerling gipsverbandmeester met een van de vele kunststof gipsen.
Velen weten misschien niet eens meer hoe ze met klassiek gips
moeten werken! Er blijven toch nog steeds behandelingen, die
je het best met klassiek gips kunt doen, zoals oa. Reposities of
lekkende wonden. Al dan niet in combinatie met een kunststofgips.

losse gipszagen. Witte tegels en weinig of geen kleur. Overal
hingen lichtbakken om de röntgenfoto’s te kunnen bekijken.
Het kwam ook geregeld voor dat de röntgenfoto’s kwijt waren en
je niet verder kon met de behandeling. Alle administratie werd
met de hand gedaan.
In de nieuwbouw, kwamen er verrijdbare, hoog-laag behandeltafels, pendels met afzuiging voor de gipszaag en speciale afzuiging voor de dampen van de kunststofgipsen. De computer had
in de tussen tijd ook zijn entree gedaan in de ziekenhuiswereld
en is nu niet meer weg te denken uit de gipskamer. Later kwam
de digitale röntgen en status verslaglegging, dus alles van de
patiënt direct bij de hand.

Bij aanvang van mijn opleiding werd er bijna alleen maar een
geïmmobiliseerd gipsverband aangelegd. Tegenwoordig zijn we
steeds vaker bezig met partieel immobiliseren. We zijn begonnen
met de Sarmiento methode en nu hebben we een grote keuze aan
prefab artikelen. We moeten oppassen; er blijft niets van ons
mooie beroep over als we te veel terug vallen op prefab artikelen. We hebben een mooi beroep en we kunnen daardoor ook
veel zelf maken.

Ik heb geprobeerd te laten zien hoe ging in de afgelopen 33 jaar,
ik zal best wel wat vergeten zijn, maar het is ook een impressie.
Op de gipskamer is in al die jaren veel veranderd en dat proces
zal ook wel blijven doorgaan. Ik heb altijd met veel plezier en
voldoening op de gipskamer mogen werken.
Het beroep van gipsverbandmeester is misschien wel het leukste en mooiste beroep binnen een ziekenhuisorganisatie.
Op de gipskamer is in de loop van de jaren in de behandelingswijze ook veel veranderd. We zijn van klassiek wit gips naar vele
varianten kunststofgips in diverse kleuren en patronen gegaan.
We zijn van immobiliseren naar gedeeltelijk immobiliseren
gegaan. We zijn van zeer brave naar zeer mondige patiënten
gegaan. Van de specialist weet alles tot vraag het maar aan de
gipsverbandmeester. Het vak is nog steeds aan het vernieuwen
en veranderen.

Het werken met het gipsmes, een van de gereedschappen van
een gipsverbandmeester in die tijd, is iets wat ik tot aan mijn
pensioen in 2014 heb volgehouden. Het mooiste was altijd het
maken van een gipsbroek op de OK en dan met het mes het
overtollige gips verwijderen zodat er voldoende ruimte was
voor een pamper. Dit gaf altijd veel hilariteit op de OK, daar
men het maar eng vond, dat ik dat met een mes deed en bang
was, dat ik bij jongetjes teveel zou weghalen. Het is gelukkig
altijd goed gegaan.

Hans Hageman
Gepensioneerd gipsverbandmeester
OLVG Amsterdam

Ook de inrichting van de gipskamers is in de loop van de jaren
veranderd. Op de gipskamer waren vaste behandeltafels en
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Van de voorzitter
In de tweede uitgave in 2014 schreef
ik als laatste zin: “Dat betekent ook
durven loslaten van wat er altijd was.
Het zorgt namelijk voor groei”.
Dit zei ik naar aanleiding van de
ontwikkelingen van de Landelijke
Opleiding tot Gipsverbandmeester,
maar dezelfde zin is op veel meer
redenen actueel. Op het snel veranderende zorglandschap als nieuwe
werkelijkheid, op onze rol als gipsverbandmeester in die veranderende
zorg en nog steeds op de opleiding
tot gipsverbandmeester. In mijn
voorgaande bijdragen heb ik mijn
visie op deze ontwikkelingen met
u gedeeld.
Maar het loslaten geldt voor mij
persoonlijk ook als het gaat over
mijn rol binnen de VGN. Zoals u
wellicht weet ben ik niet beschikbaar voor een nieuwe termijn als
voorzitter. Het is tijd voor nieuwe
keuzes. Loslaten impliceert voor
mij niet dat ik iets uit mijn handen
laat vallen, maar het houdt voor
mij in ruimte bieden aan anderen.
Aan vernieuwing. Voor de VGN,
maar ook voor mij persoonlijk. Ik
bied ruimte aan mijn behoefte aan
verandering en mijn nieuwsgierigheid. Alleen nu de knoop doorgehakt is betrap ik mezelf erop dat ik
toch niet zo goed ben in dat loslaten...
Misschien ook wel typerend voor
vrijwilligerswerk: je doet het vanuit
een sterke intrinsieke motivatie.

Met passie. Het is mede daardoor een
beetje “van mij” geworden. Ik ben veel
meer met het bestuurswerk vervlochten geraakt dan ik me bewust was.
En dan is dit misschien ook wel het
beste moment om afstand te nemen.
Ik kijk graag naar voren en zie nieuwe
uitdagingen. Voor mij persoonlijk;
voor ons vak. En dus ook voor onze
beroepsvereniging. De rol van de
beroepsverenigingen zal belangrijker
worden in de toekomst als partner
in het leveren van kwalitatief goede
zorg. Dat betekent dat de VGN zich
ook duidelijker zal moeten profileren
naar buiten toe. Samenwerking is
daarbij zeer gewenst. Net als met
dansen. Om iets moois op de dansvloer neer te leggen moet je bereid
zijn nauw samen te werken. Elkaar
goed aanvoelen. De uitdaging zit
hem in het vinden van de juiste danspartner.
Dit is dus mijn laatste bijdrage als
voorzitter. Ik hoop dat ik u de afgelopen jaren heb weten te inspireren.
Inspiratie is voor mij de start van
vernieuwing. En ik hoop dat ik af
en toe dat zaadje bij u heb weten te
planten.
Joris Ruhe
Voorzitter
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Stress fractuur van de laterale
malleolus: oorzaak en diagnose
Peter van den Berg, Dave H. Schweitzer, Marieke van Doorn
Inleiding
Bij de start van het buitensportseizoen
zien wij met regelmaat klachten bij mannen en vrouwen die uit oogpunt van conditieverbetering kiezen voor een hardloopprogramma. Deze patiënten zijn niet
zelden startende hardlopers. De patiënten
klagen in veel gevallen over toenemende
pijn in de onderste extremiteit ter plaatse
van onderbenen en enkels, dusdanig dat
zij de huisarts en zonodig ook poliklinieken in ziekenhuizen bezoeken. In deze
klinische les beschrijven wij een dergelijke patiënte die ook deze start maakte
met het hardlopen. Als ongetrainde en
onervaren hardloopster werd door haar
voor een weloverwogen en gedoseerde
trainingsopbouw gekozen. Daarbij paste
eveneens de aanschaf van nieuw sportschoeisel in een speciaalzaak.
De pijnklacht ontstond vrij snel na de
eerste trainingen. Patiënte raadpleegde
de huisarts omdat de klachten aanhielden ondanks de genomen rust periodes.
Behalve pijn was het haar opgevallen dat
er aan één enkel (L) enige zwelling en
Figuur 1. X Enkel VA

roodheid bestond aan de buitenkant van
de enkel enkele centimeters boven de
laterale malleolus. De huisarts schreef
rust voor, koeling ter plaatse en het advies
de training pas dan te hervatten nadat
de pijn en zwelling volledig verdwenen
waren. De pijn hield echter aan en nam
zelfs enigszins toe ondanks stipte naleving van het advies. Patiënte werd ongeveer 4 weken na het ontstaan van de
eerste klachten verwezen met de globale
vraagstelling “beeld passend bij artritis,
gaarne diagnostiek en behandeling”.
Gedurende de voorafgaande periode
bestond de medicamenteuze pijnbehandeling uit non-steroïdale ontstekingsremmers, echter zonder enig effect.
Daarop werd aanvullend paracetamol
geadviseerd waardoor de pijn enigszins
werd verlicht, maar nog steeds onvoldoende. Na eerste onderzoek op de
spoedeisende hulp (SEH) werd patiënte
op de Fractuur & Osteoporose (F&O)
Polikliniek van het Reinier de Graaf
Gasthuis verder behandeld.

Patiëntenbespreking
Patiënte heeft een blanco medische
voorgeschiedenis. Ze is gehuwd en heeft
2 kinderen. Zij begon met een hardlooptraining vanuit de overweging om haar
sportbeoefening te intensiveren, niet
gebaseerd op het volbrengen van een
bepaalde prestatie of van een duurloop
met grote afstand. Een saillant detail was
dat zij hiertoe door een aantal kennissen
uit de werkkring werd aangezet omdat zij
door hen werd gezien als ‘typisch diegene
Figuur 2. MRI
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met de geschikte atletische bouw voor
dit type sportbeoefening’. Haar leefstijl
was gericht op voldoende beweging en
verantwoorde en gevarieerde voeding
met een geschatte calciumconsumptie
van 450 mg uit niet-zuivel en 800 mg uit
zuivel georiënteerde voeding. Zij gebruikte
geen voedingssupplementen of multivitaminepreparaten. De familieanamnese
was negatief voor reumatische aandoeningen en/of fracturen t.g.v. osteoporose.
De menstruaties waren regelmatig. Ze
gebruikte geen onderhoudsmedicatie en
had eerder geen glucocorticoïden gebruikt.
Patiënte heeft een lengte 1.70 m, gewicht
69 kg, BMI 23,9 kg/m2. Patiënte rookte
niet en gebruikte 1 alcohol houdende consumptie per dag.
Ze begon de hardlooptraining met rustige loopjes over korte afstanden en wisselde daarbij wandelen en hardlopen af
om niet te forceren. De training deed zij
individueel zonder gerichte begeleiding.
In eerste instantie beviel dit goed, maar
na enkele trainingen kreeg zij pijn aan
de laterale zijde van de linker enkel. De
pijnklacht was zeurend en persisteerde
tijdens rustperiodes. In de tweede trainingsweek nam de pijn toe zodanig dat
zelfs gewoon lopen onmogelijk werd.
Bij lichamelijk onderzoek bleek dat het
looppatroon abnormaal geworden was
omdat zij intuïtief de pijnlijke enkel probeerde te ontlasten. Er bestond een zwelling over de gehele circumferentie van de
linker enkel. De zwelling was echter lateraal meer uitgesproken dan mediaal. Er
ontstond geen pijn tijdens manipuleren
van het enkelgewricht. Pijn kon echter
opgewekt worden door net craniaal van
de syndesmose op de laterale malleolus
te drukken. Op de röntgenfoto die al op
de spoedeisende hulp gemaakt was, werd
een horizontaal verlopende bijna niet
waarneembare fractuur lijn door de laterale malleolus op 3 cm vanaf de distale
fibula vastgesteld (fig.1). Ook was er sprake
van hydrops van het bovenste spronggewricht en oedeem ter plaatse van de
syndesmose. De aanvullend gemaakte
MRI scan toonde generiek oedeem in
het gewricht en botoedeem in de laterale
malleolus (fig. 2).

Figuur 3. Dual Energy X- ray Absorptiometry (DXA)
Aan het mediale deel van het gewricht
bestonden geen afwijkingen. Wel heeft
patiënte een lichte exorotatiestand in de
voeten. Er werd bij patiënte een kunststofloopgips voor de duur van 6 weken
aangelegd waarmee zij mocht belasten
op geleide van de pijn, aanvankelijk met
twee elleboogkrukken, het laatste deel
van de gipsperiode nog met één elleboogkruk. Aanvullend laboratoriumonderzoek
leverde naast een normale vitamine D
spiegel van 55 nmol/l overigens ook geen
afwijkingen op. Het DXA onderzoek was
normaal (fig. 3).
Nadat het gips werd afgenomen werd
patiënte aangemoedigd de enkel onbelast
te oefenen en gedoseerd te belasten met
aanvankelijk twee elleboogkrukken. Het
functionele herstel verliep traag door veel
pijn, maar na aanvankelijke verschijnselen
van een complex regionaal pijn syndroom
(CRPS) werd dit bij aanvullend specialistisch onderzoek uitgesloten. Het advies
bleef gedoseerd belasten en indien nodig
paracetamol gebruiken. Pas wanneer zij
met ADL volledig klachtenvrij was zou zij
het hardlopen mogen hervatten. Predispositie voor een nieuwe stress fractuur is
echter aanwezig (tot 60% kans op recidief)
na het doormaken van een eerste stress
fractuur. [1]

Aanvullend onderzoek door de
sportarts
Patiënte werd na de gipsperiode door de
sportarts onderzocht op verstoringen in
de mobiliteit in de keten van de onderste
extremiteiten. Er is in de linker voet sprake
van een hallux rigidus. De linker enkel
toont een beperkte plantairflexie en dorsaalflexie van het BSG. De linker enkel
toont tevens een geringe niet pijnlijk schuiflade. Er is sprake van een hyperlaxiteit in
de knieën, de fibula is proximaal beiderzijds goed mobiel. Conclusie: ondanks een

anamnestisch vastgestelde goed gedoseerde
trainingsopbouw heeft patiënte mogelijk
een stress fractuur ter hoogte van de laterale malleolus ontwikkeld door functiebeperkingen in BSG en 1e straal bij hyperlaxiteit hogerop in de keten.

De anatomie
De specifieke bouw van de enkelvork en
met name door de rol van de stabiliserende
syndesmose, waarin als bij een gewricht
enige bewegelijkheid mogelijk is, worden
tibia en fibula door een ligamentaire structuur bestaande uit 4 te onderscheiden ligamenten distaal stevig met elkaar verbonden. Dit zijn het anterieure tibiofibulaire
ligament, het posterieure tibiofibulaire ligament, het posterieure dwarse ligament en
het interosseuze ligament wat een verdikking is van het naar proximaal lopende
membrana interossea. Door deze ligamentaire structuren wordt een krachtige functionele bijdrage aan de functie en stabiliteit van de enkelvork geleverd met name
door het fixeren van de fibula in de incisura
fibularis tibiae. De syndesmosis tibiofibularis is ontstaan ten gevolge van één van
de grootste veranderingen die plaatsvond
door de ontwikkeling van reptiel naar zoogdier. De fibula verloor de gewichtdragende
functie, de syndesmose ontstond en het
meer beweeglijke enkelgewricht werd
gevormd. Vanaf de ontwikkeling in de
tweede maand in de embryonale fase
liggen talus en calcaneus naast elkaar.
Geleidelijk aan ontwikkelt zich vanaf dat
moment de calcaneus in een positie posterieur van de talus en kan het begin van
een voetboog worden onderscheiden tot
de stand van de voet en enkel zoals aanwezig bij een geboren zoogdier. Het lijkt
dan ook mogelijk dat de stabiele situatie
door de syndesmosis tibiofibularis juist
op deze plaats gevoeliger is voor fractureren ten gevolge van surmenage. De
distale tibiofibulaire syndesmose is on17

misbaar voor de stabiliteit in de enkelvork en daarmee van essentieel belang
voor het door het lopen belasten van de
onderste extremiteit. Bij het belasten van
het been wordt de enkelvork onder druk
gebracht. De enkelvork wordt hierdoor
iets breder en de fibula exoroteert, met
name wanneer de enkel in dorsaalflexie
wordt gebracht. De fibula wordt bij het
belasten van de voet licht naar dorsaal
verplaatst in de standfase en in de afzetfase zorgen voetflexoren en syndesmose
voor een extra fixatie van de fibula aan de
tibia. Vanaf de maximale plantairflexie
naar de maximale dorsaalflexie treedt
er 2 graden exorotatie op in de fibula en
1 mm verbreding in de enkelvork. (11)
Tijdens belasten met een hoge intensiteit
zal derhalve op de plaats waar de fixatie
hoog is veel kracht op het fibulabot worden uitgeoefend. Dit in combinatie met
de mechanisch ongunstige stress-strain
relatie die voorafgaat aan de remodellering van de ontstane microfractuurtjes
lijkt deze combinatie hiermee een onmiskenbare voorkeurslocatie te vormen voor
het ontstaan van een stress fractuur in de
distale fibula.

Bespreking
Stress, surmenage of vermoeidheidsfracturen kunnen overal in het skelet voorkomen. De onderste ledematen zijn is er
gevoelig voor, maar ook de bovenste ledematen en romp kunnen aangedaan zijn.
Veelal zijn frequent herhalende, forse
sportieve overbelasting belangrijke veroorzakende factoren, echter veelal in combinatie met intrinsieke fysieke mechanische eigenschappen, zoals anatomische
variaties op de fysieke bouw en individuele ossale en musculotendinogene kracht.
Daarnaast zijn een aantal fysiologische
factoren van belang zoals de verhouding
tussen spierkracht, ossale kracht en
gewrichtslaxiteit, maar ook voeding en
(geslachts)hormonen spelen bij beide
sexen een rol van betekenis [2,3]. Ook
trainingsopbouw, intensiteit en ondergrond waarop getraind wordt alsmede
psychische factoren zoals de vasthoudendheid waarmee de trainingen worden uitgevoerd en inzicht in trainingsopbouw
zijn van belang.
Tijdens hardlopen worden de onderste
ledematen voornamelijk aangedaan.
Een verdeling in stress fracturen per aangedaan bot levert de volgende verdeling
op: de tibia 50%, metatarsalia 25%, fibulaschacht 10% en de rest op minder gebruikelijke locaties [1,4] Een stress fractuur
in het distale deel van de fibula zoals hier
beschreven is een relatief minder gebrui>>
kelijke lokalisatie.

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de insufficiëntie fractuur
ten gevolge van osteoporose of andere
botziekten die het bot kwetsbaar maken
voor een fractuur en anderzijds de vermoeidheidsfractuur ten gevolge van verhoogde belasting van het bot door veelal
gezonde sporters. Door een verhoogde
krachtinwerking op het botweefsel ontstaat een ongunstige relatie tussen mineraal/matrix en de opgevoerde piekbelasting. De stress-strain relatie bepaalt de
bot sterkte en bij het passeren van de
maximale belasting ontstaan er microfracturen. Normaal gesproken ontwikkelen zich voortdurend microfracturen
die echter niet resulteren in een volledige
fractuur. Door tijdige remodellering ten
gevolge van de activiteit van osteoblasten
en osteoclasten worden deze microcracks
tijdig hersteld waardoor een echte fractuur
wordt voorkomen. Als reactie stijgt dan
ook de lokale botturnover met remodellering van het botweefsel als gevolg.
Remodellering van de ontstane microfractuurtjes leidt op deze wijze tot verdikkende cortices met als direct gevolg
een verhoogde weerstand tegen fracturen.
Het bot is krachtiger geworden door training, precies de doelstelling die we met
de secundair preventieve adviezen aan
patiënten met een verlaagde botdichtheid
nastreven. Echter juist in de beginnende
fase bij een verhoogde fysieke belasting
is de balans aanvankelijk verstoord en
overtreft de belasting geregeld de belastbaarheid van het bot waarbij een onvolledige remodellering de fractuur laat
ontstaan [1,3].
De stress fractuur werd gedurende lange
tijd uitsluitend gezien als probleem onder
rekruten. De eerste stress fractuur die
gedetailleerd werd beschreven en bij het
beschikbaar komen van röntgenstraling
werd vastgelegd op de foto, was de marsfractuur, een vaak voorkomende stress
fractuur die subcapitaal in het tweede os
metatarsale is gelokaliseerd. Deze fractuur is geworden tot het prototype vermoeidheidsfractuur vanwege het ontstaan gedurende militaire looptraining
waarbij belasting de belastbaarheid overstijgt [9]. Tegenwoordig treffen we deze
fractuur nog steeds aan bij de voorbereidingen voor en gedurende de Vierdaagse
van Nijmegen evenals bij vele andere
duurtrainingen. In veel gevallen wordt
de diagnose vertraagd gesteld en is er op
dat moment op de röntgenfoto al callus
zichtbaar. Lichamelijk onderzoek levert
in de beginfase de meeste informatie op,
de conventionele röntgenfoto’s leveren
in deze fase niet zelden onvoldoende
informatie op. Na enkele weken loopt

de sensitiviteit van de röntgenfoto op
tot 50% [4,6]. MRI is kostbaarder maar
levert onderscheidende informatie op.
Het skeletscintigram levert sneller wel
informatie over een verhoogde osteoblasten activiteit op. [4,6]. Locaties met een
verhoogde botturnover worden als hotspots afgebeeld, maar het onderzoek
geeft nog geen éénduidige informatie
over de etiologie. Berucht werd in dit
kader ook de fractuur van het vijfde os
metatarsale distaal van de ligamentaire
verbinding met het vierde os metatarsale,
aangeduid als “Jones fractuur”. Deze
fractuur dankt zijn naam aan een chirurg
die in zijn vrije tijd graag mocht dansen.
Jones zelf beschrijft het ontstaan van zijn
letsel door een equinovalgiserende beweging. Dat is precies tegengesteld aan de
equinovariserende beweging waardoor
acute enkelbandlaesies, avulsiefracturen
van het distale deel van de laterale malleolus en de avulsiefractuur van het proximale deel van het os metatarsale 5 ontstaan. Zijn manuscript “Fracture of the
Base of the Fifth Metatarsal Bone by
Indirect Violence ” werd in 1902 gepubliceerd [7]
Zoals al genoemd kunnen anatomische
voetafwijkingen of verworven voet en/of
ledemaatsafwijkingen een trigger vormen
bij het ontstaan van stress fracturen [2,3].
Bij marsfracturen zou dit te herleiden zijn
tot een doorgezakt voorste voet gewelf,
waardoor een insufficiënt bewegingsapparaat wat zich manifesteert als platvoeten (pes planus), bij Jones fracturen
vooral holvoeten (pes cavus). Holvoeten
geven als anatomische variant eveneens
aanleiding tot het ontstaan van fracturen
in de midschacht van het os metarsale 5.
Behalve voetstandsafwijkingen wordt
eveneens aanwezige fysieke overbelasting verondersteld die noodzakelijk
geacht worden voor het ontstaan van
stress of vermoeidheidsfracturen.
Ze treden op bij sporters of lopers die
vermoedelijk pijnsignalen negeren en
doorgaan met fysieke overbelasting.
Ongebruikelijk zijn stress of vermoeidheidsfracturen elders in het skelet zonder
anatomische afwijkingen, maar wel met
genegeerde overbelasting. Zo moeten we
naast de bekendere tibiaschachtfracturen
ook bedacht zijn op femurhalsfracturen
als gevolg van intensieve duurlooptraining,
ribfracturen ten gevolge van intensieve
roeitrainingen maar zelfs ook stressgerelateerde bekkenfracturen (sacral
insufficiency fracture) [8,9]. Alhoewel
onduidelijk is hoe dit type fractuur kan
worden voorkomen is gebleken dat nieuw
hardloopschoeisel de trefkans op stress
fracturen in de onderste ledemaat verkleint.
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De preventieve rol van inlays is minder
duidelijk [3]. Adequate vitamine D spiegels blijken een onderscheidende factor te
zijn. Bij rekruten met een lage vitamine D
spiegel deden zich significant meer stress
fracturen voor tijdens de eerste militaire
training [10].

Conclusie
De stress of surmenage fractuur is een
beschreven fenomeen bij matig tot intensief trainende sporters, maar met name
bij sporters met een recent toegenomen
intensiviteit van de sportbeoefening moet
men op deze fracturen bedacht zijn.
Bekend zijn de typische metatarsale fracturen zoals de marsfractuur en de Jones
fractuur, alsook de tibia schachtfractuur.
Minder bekende varianten zijn de dwarse
fracturen in de distale fibula op het niveau
ter hoogte van de syndesmose. Wij troffen
een dergelijke fractuur verschillende malen
kort na elkaar aan, in alle gevallen was er
sprake van een nog zeer kort bestaande
hardlooptraining. Op basis van anamnese
en lichamelijk onderzoek levert een gerichte röntgenfoto aanvullende informatie op, maar veelal pas na verloop van tijd.
Wanneer de diagnose eenmaal gesteld
kan worden volstaat immobilisatie in
gips. Het is onduidelijk hoe lang die rust
periode moet zijn, maar herstarten van
de veroorzakende activiteiten wanneer
de pijn nog aanwezig is lijkt onverstandig.
Corrigeerbare intrinsieke en extrinsieke
factoren moeten worden opgespoord en
worden behandeld om recidieven te voorkomen.
Onze patiënte was volkomen gezond en
had geen botstofwisselingsprobleem.
Alle anatomische en corrigeerbare factoren opgeteld, ontstaat deze fractuur door
overbelasting waarbij verstoring van de
balans tussen belasting en belastbaarheid
de belangrijkste rol speelt. Naast de anatomie van de enkelvork spelen individueel bepaalde intrinsieke factoren waarschijnlijk een belangrijke rol bij het ontstaan van de beschreven fibula fracturen.
Hoe dan ook, deze fracturen zijn het
gevolg van een verstoorde balans tussen
belastbaarheid en belasting en zullen als
zodanig moeten worden benaderd. Het
herkennen van deze patiënten in uw
spreekkamer is een uitdaging, mede
omdat beeldvorming in een heel vroeg
stadium vaak geen duidelijke fractuur
oplevert. Toch mag bij de combinatie
‘recent gestarte hardlooptraining én
onverklaarbare pijn’ een stress fractuur
niet in de ‘DD’ ontbreken.
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Refereer avond OLVG
Op 28 oktober 2014 organiseerde het OLVG hun eerste refereeravond. De opkomst was hoog.
Er kwamen 55 gipsverbandmeesters uit de regio Noord-Holland. De avond stond ook aangekondigd op
de VGN-site maar vanuit die hoek kwamen geen aanmeldingen. Eigenlijk wel fijn want de zaal was vol.
Allereerst zou Dr. Out (kinderchirurg OLVG) een presentatie
geven over antebrachii fracturen bij kinderen en de nieuwste
inzichten. Dit is overgenomen door Dr. van der Zwan (kinderorthopeed OLVG). Dr. van der Zwan had de meest recente
literatuur gebruikt en hij liet leuke casuïstiek zien. Opvallend daarbij was dat het vermogen van het kinderbot tot
remodelleren zeer groot is; operaties met K-draad fixaties
niet altijd lukken; intramedullaire pennen heel elegant zijn,
maar dat de dikte van de pennen essentieel is. Pennen die
te dun zijn buigen snel krom en pennen die te dik zijn kunnen niet goed worden opgevoerd in het mergbeen. Bij een
re-fractuur van de onderarm geven intramedullaire pennen
problemen omdat ze dan niet meer goed verwijderd kunnen
worden. Bij een antebrachiifractuur is de pro- en supinatie
een essentiële graadmeter. Bij onderzoek kwam naar voren
dat ondanks goede repositie en/of direct goede stand van de
fractuurdelen achteraf bij 25 % van de kinderen de pro- en
supinatie was verminderd. Het zou kunnen zijn dat er verbindweefseling van het membrana interossa heeft plaatsgevonden.

We vinden het nog wel onwennig, maar door geregeld Fentanyl te geven raken we er steeds meer aan gewend. Een
goede analyse van de pijn is belangrijk voor het gebruik van
opiaten. In het OLVG wordt het gebruikt bij reposities en
als de patiënt veel pijn aangeeft bij het verwijderen van
externe fixateurs of k-draden.
De laatste presentatie door Barbara Roberti (gipsverbandmeester) ging over het gebruik van kinesiotape bij ribletsel,
subcapitale humerus-, en clavicula fracturen. Daarbij kwamen alle oude en nieuwe immobilisatiemethodes aan de orde.
Duidelijk werd dat de immobilisatie van deze fracturen
soms op basis van weinig tot geen gefundeerd onderzoek
zijn geschrapt. Over de frozen shoulder en het moment van
ontstaan is veel nog onduidelijk. In het OLVG is de SEH
geïnstrueerd voor de aanleg voor deze tapes. De tape geeft
genoeg bewegingsvrijheid om frozen shoulder te voorkomen
en geeft toch ondersteuning met een gemiddelde pijnreductie
van 2 tot 3 punten op basis van een pijnscore van 0 tot 10
(dit was een steekproef). Barbara nodigt andere gipsverbandmeesters uit ook de pijnscore te registreren bij deze applicaties. Er staan filmpjes over de aanleg van deze tapes op de
website van de gipskamer van het OLVG.

De tweede presentatie, die werd gegeven door Bart Huybrechts (verpleegkundig specialist SEH, en ambulance
verpleegkundige), ging over het gebruik van Fentanyl neusspray op de gipskamer. In het OLVG is, in samenwerking
met het pijnteam en de apotheek, 5 jaar geleden een start
gemaakt met het gebruik van Fentanyl neusspray op de
gipskamer. De keuze voor Fentanyl werd duidelijk uiteen
gezet door Bart, waarbij hij benadrukte dat pijn is wat de
patiënt aangeeft. Inmiddels is het protocol in gebruik
genomen in het OLVG en worden er langzamerhand steeds
meer ingrepen begeleid met deze sterke pijnstiller (opiaat)
die na een half uur is uitgewerkt. Er wordt tijdens het gebruik
saturatie gemeten en het antidoticum naloxon is aanwezig.
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“Het skelet in beeld”

(Nascholing Radiologie voor gipsverbandmeesters, 4 december 2014)
Chris Mewe
Wat is effusie? Hoe herken je lipohaemarthros? Wat is het belang van horizontale stralen? In welke volgorde sluiten de groeikernen
zich en wat betekent dit voor de röntgenfoto? Het antwoord op onder andere deze vragen kregen de aanwezige gipsverbandmeesters
van een bevlogen Adriaan Bubberman. Hij is Advanced Practitioner Radiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en
mag skeletfoto’s beoordelen en onder supervisie van een radioloog verslaan.
Bij deze nascholing werd inzicht gegeven
in welke volgorde je een röntgenfoto het
beste kan beoordelen. Te beginnen bij de
weke delen. Ook kwam het begrip ‘satisfaction of search’ tot leven, wat betekent,
dat je niet stopt met zoeken op het moment
dat je een fractuur ziet. Vaak wordt er een
tweede fractuur gemist.
Adriaan is al jaren de ‘sparring-partner’
voor de gipsverbandmeesters in het LUMC.
Een vraag aan hem staat garant voor een
helder antwoord eventueel verduidelijkt
met aanvullende illustraties. De inhoud
van de nascholing is tot stand gekomen
naar aanleiding van deze vragen de laatste jaren.

De nascholing voorziet in een grote behoefte. Als gipsverbandmeester wordt
je dagelijks geconfronteerd met röntgenfoto’s tijdens de behandeling van patiënten. Kennis van zaken is gewenst, maar
doorgaans is deze kennis gebaseerd op
praktijkervaring en niet op welke plaats
röntgendiagnostiek krijgt binnen de Landelijke Opleiding tot Gipsverbandmeester.
In de huidige opzet van de opleiding zijn
er 8 studiebelastingsuren gewijd aan het
onderwerp radiologie. Van deze 8 uren
zijn 4 uren zelfstudie. Inhoudelijk wordt
er tijdens de lessen vooral stilgestaan bij
straling en stralingshygiëne en krijgt het
onderwerp medische beeldvorming
slechts 1 uur de aandacht.

Wat is gedaan?
In de uitgave 4 van 2014 werd een casus gepresenteerd van een open
luxatie van het onderste spronggewricht. De 37-jarige man stond op
een ladder, toen deze weggleed. Zijn voet en enkel kwam tussen de
laddersporten.
Op de OK is er een onbloedige repositie uitgevoerd, nadat de eerste
poging tot reponeren op de SEH niet gelukt is. De CT-scan, die twee
dagen na het trauma gemaakt wordt, laat multipele fragmenten zien
van het laterale deel van de talus. De verstoorde genezingstendens
van zijn wond op de enkel lateraal, zorgde er voor dat zijn onbelaste
gipsperiode van acht naar 12 weken ging. Het minimaal belasten
(na de onbelaste periode) zorgde voor problemen zoals pijn en zwelling, waardoor het hele revalidatie proces enkele maanden in beslag
heeft genomen. Een jaar na het ongeval kan de patiënt nog steeds
niet als vanouds lopen en heeft onder andere aangepast schoeisel
en is afhankelijk van een scootmobiel. De patiënt heeft door dit
trauma, holistisch gezien, op alle vlakken een erg moeilijke periode
achter zich, wat een bepalende rol heeft gespeeld bij zijn kijk op de
toekomst.
Miranda Philips
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De in nascholing “Het skelet in beeld”
werd vijf keer gegeven en is de eerste in
een reeks nascholingen voor gipsverbandmeesters. Het LUMC heeft de ambitie om
zich te profileren als het landelijke na-en
bijscholingscentrum voor gipsverbandmeesters. Medio 2015 wordt de volgende
in de reeks nascholingen verwacht.
In volgende uitgaven van ‘In dit verband’
zullen een aantal onderwerpen van de
radiologie-nascholing besproken worden.
Chris Mewe,
gipsverbandmeester LUMC

Verband

in
dit

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

“Het skelet in beeld”.
Diverse rontgenfoto’s

a.u.b.

plakken

postzegel

Wat zou u doen?
Een jongetje van 2,5 jaar was ten val gekomen en had een femur #, deze is 3 weken behandeld in Brayant tractie. Nadat er een
controle foto was gemaakt en er enige callus zichtbaar was, kreeg hij een gipskorset met pijp waarbij de enkel vrij was (afb. 1).
3 weken later was de jongen al aan het lopen met het gipskorset maar kwam ten val. De vader van de jongen constateerde dat
hij er niet meer op wilde staan en dat hij pijn aangaf aan het been.Een rontgenfoto van de enkel wordt gemaakt (afb. 2).
Wat zou u doen?
Stuur uw reactie naar de redactie van In dit Verband: philipsredactie@vgned.nl
Lenny Keylard

Afbeelding 1
Afbeelding 2
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