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Van de redactie
“JUBILEUM UITGAVE: 25 JAAR HISTORIE IN ÉÉN UITGAVE”
Als er gepraat wordt over een jubileum,
dan hebben we het in dit geval over een
tijdsspanne van wel 25 hele jaren. Het
is verleden tijd, voltooid nog wel en met
resultaat. Want zonder resultaat is er ook
geen geschiedenis om op terug te kijken.
En dat is nu juist wat we zo graag
doen, want toen was alles beter
toch?
Als ik kijk naar mijn eigen
geschiedenis, heb ik veel collega’s die al op de gipskamer
werkten, toen ik nog in de wieg
lag, mij niet bewust van de dag die komen
ging en ik over een jubileum schrijf. Bijna
iedere gipsverbandmeester (of familie)
heeft wel eens in het gips gezeten. Toen
ik met de opleiding begon waren mijn
ouders niet dolenthousiast. Later realiseerde ik mij waarom. Mijn moeder heeft
vanwege een spondylodese heel erg lang
in een gipscorset gelopen. Als ze het woord
gips hoort, krijgt ze al visioenen. Zowel
vóór als na de ingreep, en dan hebben we
het niet over een prefab brace of kunststof
gipscorset, maar een “echt mineraal gipscorset”. Zes maanden lang niet gewisseld
en een jaar gips met een pauze van 3 weken.
Hoe barbaars. Dit soort praktijken zijn nu
eigenlijk niet meer voor te stellen. Jeuk
was klacht nummer 1 en fatsoenlijk zitten
en mooie kleding was er niet bij. Trauma’s
aan over gehouden. Ook heeft ze nog in
een gipsbed gelegen (al eerder). Laten we
daar maar over ophouden.. Mijn vader
heeft tijdens het voetballen een tibiafractuur opgelopen. Het was toen toch meer
een aanname: ’de dokter zei dat ik mijn
been had gebroken’. Hij moest een week
in het ziekenhuis blijven, kreeg 6 weken
bovenbeengips en 3 weken onderbeenloopgips. Ik spreek over een tijd van 46
jaar terug en hij was toen 33 jaar. Al verder denkend kom ik bij mijn oudste broer

die door een val van vier meter hoog (tijdens zijn werk van het dak viel) aan beiderzijdse polsen ernstig communitieve
fracturen opliep. Er kwam geen gips aan
te pas, maar twee maal een fixateur externe.
Na 6 weken mocht hij zonder en is ontzet-

Heden
Toekomst
Verleden

Het kan zijn dat het u opvalt dat u er persoonlijk niet in staat. Dat kan twee dingen
betekenen: of u komt niet in de historie
voor, of wij hebben u vergeten... grapje.
We hebben een selectie moeten maken
uit 25 jaar materiaal en om dit in een
uitgave te kunnen plaatsen
hebben we keuzes gemaakt.
Wij wensen u veel plezier
met het terug lezen van alle
gebeurtenissen in 25 jaar.
Namens de redactie,
Miranda Philips

tend fanatiek gaan oefenen. Nu kan hij
er alles mee: geen functieverlies en geen
pijn. De enige historie die, op het gebied
van gips, bij mijzelf te ontdekken was, komt
niet verder dan 2 keer een teen ((w)auw!)
gebroken. Een keer door een foute berekening van de trap en een keer tegen de
drempel gestoten met mijn toen pasgeborene op de arm. Ik heb gejubeld, maar
uiteraard zonder gips verder gelopen.
Zoals Hans Hageman het al prachtig
heeft weergegeven (zie uitgave nummer
1, 2015), is er veel veranderd. Veel onderwerpen die ‘veranderen’, leveren gespreksstof en discussie op. Na een tijdje ebt dat
weg en gaat de verandering over op de
orde van de dag. Dat is vroeger zo gegaan
en dat gaat nu nog zo. De redactie heeft
met grote zorgvuldigheid de geschiedenis
van de vereniging doorgespit en de belangrijkste veranderingen, momenten in de
tijd, foto’s beslissingen, geschreven stukken van de voorzitters, humorstukjes,
etcetera verzameld en voor u in deze uitgave gezet. Zodat u, op uw gemak in de
historie kan lezen hoe het fundament
gemaakt is van de vereniging zoals u
hem nu kent. Dit is een speciale uitgave:
DOOR GIPSVERBANDMEESTERS,
VOOR GIPSVERBANDMEESTERS!

Verschijningstabel In dit Verband 2015
3e uitgave In dit Verband 2015
Deadline aanleveren kopij:
14 augustus 2015
Deadline aanleveren advertenties: 31 augustus 2015
Verschijningsdatum:
18 september 2015

4e uitgave In dit Verband 2015
Deadline aanleveren kopij:
13 november 2015
Deadline aanleveren advertenties: 30 november 2015
Verschijningsdatum:
18 december 2015
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Ook het blad
is 25 jaar!
Voordat de VGN een feit was, hadden beide verenigingen,
NVG en NVGP, een eigen verenigingsblad. Om te laten zien dat
de verenigingen zouden gaan fuseren, werd voor de fusie al
gezamenlijk een blad uitgegeven.
Daaropvolgend werd het blad uitgegeven met het logo van de
VGN. Tot nu toe was het een uitvoering in A5.
Vanaf 1991 werd het blad geheel vernieuwd. Dit dankzij de
inzet van Noortje van Kempen. Het formaat werd gewijzigd
naar A4. De eerste uitgave was 1991, nr1.
Daarna werd de cover nog 3 keer gewijzigd; 1997 2001 en 2013.

Eerste uitgave gezamenlijk blad van de NVG en de NVGP in 1990

Eerste uitgave van de fusievereniging
Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland in 1990
6

2

Nieuw blad 1991

Nieuwe vormgeving 1997

2

Nieuwe vormgeving 2001

Nieuwe vormgeving 2013
7

25 jaar Oude Doos
Hieronder volgt een verzameling schrijfwerk wat uit de oude doos gevist is. Eigenlijk is het wel twee of driemaal uit de oude doos
‘gevist’. Wat in 2002 als oud bestempeld werd, nou ja, dat is nu nog ouder geworden. Maar absoluut niet minder interessant en erg
leuk om te lezen.
Wat ik persoonlijk erg leuk vind, is het
jaren-overzicht wat door Danny van
Stelten is geschreven. Hij beschrijft in
het kort wat er in deze voorgaande jaren
(tot en met 2002) gebeurd is in de vereni-

ging en dat is erg boeiend voor de mensen
die deze jaren nog op de lagere school zaten.
Ook belicht hij een belangrijk deel; het blad!
De overige artikelen beschrijven op hun
eigen wijze hoe het verleden eruit zag.

En heel wonderbaarlijk vonden we in
de oude doos ook nog een verfrommeld
artikeltje over hoe de toekomst eruit gaat
zien op de gipskamer.

, nummer 1
In dit Verba nd 2007

In dit Verba nd 2002
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, nummer 2
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, nummer 1
In dit Verba nd 2010
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, nummer 3
In dit Verba nd 2013
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Het heden begint
waar het verleden eindigt!
Cor Feijten
Middels een korte uiteenzetting, neem ik u mee naar het ontstaan van de VGN.
Dokter Mathijsen heeft er natuurlijk niet het flauwste vermoeden van gehad,
maar zijn uitvinding onttrekt zich als specialisme meer en meer aan de algemene
deskundigheid van de arts. Nu is het huidige gips(kunststof)verband ook wel iets anders
dan de windsels die de Budelse legerarts in 1852 voor het eerst in Utrecht liet zien.

De drie verenigingen VGN, NOV en
NVvH vinden dat alleen leerlingen de
opleiding tot Gips-verbandmeester kunnen volgen indien zij in het bezit zijn van
het diploma Verpleegkunde A.
Omdat er ook mensen waren die 5 jaar of
langer werkzaam waren op gipskamers,
heeft de NVG, bij oprichting én een paar
jaar daarna nogmaals, een “Generaal
Pardon” ingesteld. Deze personen werden dan bij toelating tot de NVG als
Gips-verbandmeester ingeschreven en
hoefden dus niet de opleiding hiervoor te
volgen.
In 1978 werd er vanuit Rotterdam
geageerd op de toelatings- en opleidingseis van de NVG. Ook niet-verpleegkundigen zouden de opleiding moeten kunnen
volgen. Omdat aan deze behoefte door de
NVG niet werd tegemoetgekomen, werd
op 26 juli 1979 de NVGP opgericht, met
een eigen opleiding en tijdschrift.
1e Voorzitter van de NVG, J.Nannenberg,
legt krans bij monument Mathijsen in Budel

Allerlei soorten “verband” zijn ontwikkeld, naar het doel dat zij moeten dienen;
het corrigeren van vergroeiingen, het
bevorderen van het herstel van breuken,
het partieel immobiliseren en ga zo maar
door.
De Gipsverbandmeester is hierbij “geboren”.
Het volgend overzicht geeft de weg aan,
waarin de Gipsverbandmeester (ook
collectief) werkt van jeugdigheid naar
volwassenheid.

De Nederlandse Vereniging van Gipsverbandmeesters werd op 15 november
1964 opgericht in Nijmegen in de St.
Maartenskliniek. Gestart werd met 8
leden. De speciale opleiding tot Gipsverbandmeester ging pas in 1966 van
start, onder auspiciën van de Nederlandse Orthopaeden Vereniging (NOV).
Sinds augustus 1972 is ook de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
(NVvH) er organisatorisch nauw bij
betrokken.

De “jeugd” blijkt wel uit die van zijn
organisatie.

Oprichting en diploma
uitreiking NVG
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Oprichting NVGP

Per 19 februari 1988, besluiten uiteindelijk beide besturen van NVG (Nederlandse
Vereniging van Gips-verbandmeesters)
en NVGP (Nederlandse Vereniging voor
Gipskamerpersoneel), tijdens een formeel
overleg in het Oosterscheldeziekenhuis te
Goes, hun onderlinge band te verstevigen.
Tijdens dit overleg werd een intentieverklaring gedeponeerd, die uiteindelijk zou
leiden tot de daadwerkelijke fusie onderhandelingen.
Gedurende deze onderhandelingen werd
een basis gelegd voor de vorming van één
landelijke vereniging, één landelijke
opleiding en één professioneel vakblad.

Om uiteindelijk tot fusie te komen, dienden beide verenigingen een ledenraadpleging te organiseren, waarbij door
schriftelijke stemming werd besloten tot
het juridisch samengaan van beide verenigingen. Deze vergaderingen (van
NVG en NVGP) werden onafhankelijk
van elkaar gehouden bij de Firma 3M te
Zoeterwoude op 19 mei 1990. Hierbij was
het belangrijk dat 2/3 van de aanwezige
leden voor de fusie zouden stemmen.
Na de positieve uitslag van beide verenigingen, werd aansluitend de Oprichtingsvergadering gehouden van de VGN
in de zelfde locatie te Zoeterwoude.

Geschiedenis van het gips

We weten het wel, ons gips is begonnen met de inzet van Anthonius
Mathijsen (1805-1878). Hij was
als militair arts betrokken bij de
behandeling van slachtoffers uit
het veld. Niet specifiek het gips,
maar de wijze van toepassing was
het beging van de gipsrol. Het stabiliseren van breuken met een middel
dat stevig werd, begon al veel eerder. Hippocrates beschreef al in
ongeveer 500 vC zijn manier van
breukbehandeling. In een artikel
van In dit Verband, nummer 1 1991,
werd nevenstaande tabel geplaatst.
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Hier werd het nieuwe VGN bestuur voorgesteld, die officieus en na 1 juni 1990
officieel hun werkzaamheden zouden
aanvangen.
Op 1 juni 1990, werd de fusie juridisch
bekrachtigd bij de notaris in Bergen op
Zoom. Dit zou dan ook officieel de zetelplaats worden van de VGN. Tevens werden
de nieuwe statuten van de VGN ondertekend door C. Feijten, voorzitter van de NVG,
en P. Spruit, voorzitter van de NVGP.
Vanaf dat moment telde de VGN ongeveer 225 leden en kende in grote lijnen
>>
de volgende fusiedoelen:

Ondertekening
statuten

• Een bundeling van krachten binnen
het beroepsterrein, zoals; belangen
behartiging, vakblad en opleiding.
• Gestructureerd overleg met overheid
en andere instanties binnen en buiten
de gezondheidszorg.
• Het uiteindelijk verkrijgen van
beroepserkenning en registratie van
het beroep.
• Het vergroten van bekendheid en
professionalisatie van het beroep
gipsverbandmeester op nationaal en
internationaal terrein.

C.D. Feijten, Gipsverbandmeester en
verder;
Oud-Bestuurslid en Oud-Voorzitter NVG
Oud-Bestuurslid VGN
en nu ook werkend aan de toekomst.

Brief aan de leden van de NVGP
door voorzitter Peter Spruit

(alle foto’s en teksten uit eigen archief
en dat van de NVG)
Korte toelichting op
fusievoorstel

Het eerste Bestuur van de VGN bestond
uit:
• Ank Lely, Voorzitter
• Bram de Graaf, Secretaris
• Ton Dubois, Penningmeester
• René Bekink, Vice-Voorzitter
• Cor Feijten, Nationale PR
• Jan Cees Reijders, Internationale PR
• Peter Spruit, Opleiding
• Noortje van Kempen, Tijdschrift
• Truus Baelde, Ledenaktiviteiten.
Brief aan de leden van de NVG door de voorzitter Cor Feijten

Verdere eerste voortgang bestond uit:
Ontwerp Beroepsprofiel (via Stichting
Leerplan Ontwikkeling; SLO), VGNbeeldmerk, Sponsoring en Naamsbekendheid (C. Feijten), Lidmaatschap
federatie GOB (verenigingsbond, J.Lansbergen) en mooi professioneel tijdschrift
(N.v.Kempen).
De start van de VGN heeft nu uiteindelijk
mogen leiden tot het 25-jarig bestaan van
een fantastische vereniging. Hierna begint
de TOEKOMST… en meer volwassenheid!
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Verzameling van
25 jaar Verenigingswerk
Bij het samenstellen van deze jubileum uitgave is er door de redacteurs veel terug
gekeken en gezocht in de tijd. Ik heb veel jaargangen ‘doorgebladerd’ op mijn laptop
en ik kwam veel interessante artikelen tegen. Waar het mij natuurlijk om ging zijn de
ontwikkelingen die de vereniging de afgelopen 25 jaar heeft doorgemaakt.
Belangrijke veranderingen in samenstelling van het bestuur, de vakbonden, de
verandering in de opleiding, de aangescherpte regels voor het beroep gipsverbandmeester, de eisen en de start van de
CZO, de eisen voor de praktijkleerplek en
andere toekomstbepalende keuzes en
momenten. Persoonlijk heb ik deze vooruitgang vanaf 2007 meegemaakt. Als je
in opleiding bent (LOG 05) dan zijn er
andere dingen die je bezig houden.. Ik
heb een getracht een secure selectie te
maken uit de grote schat die ‘verleden’

In dit Verba nd 2008

heet. Bewondering heb ik voor diegenen
die hier een groot aandeel in hebben
gehad en die geholpen hebben deze verandering mogelijk te maken. Deze verandering en verbetering hebben gezorgd
voor waar de vereniging nu staat: klaar
voor de toekomst. Bewonder met mij
mee. Niet alle stukken konden we in zijn
geheel plaatsen. Dus voelt u zich niet
gepasseerd als uw stuk er niet in zijn
geheel in staat. Soms is er voor gekozen
om alleen de titel en subtitel te plaatsen,
soms alleen de inleiding en ‘highlights’.

, nummer 3

In dit Verba nd 2004

, nummer 2

In dit Verba nd 2004
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, nummer 1

, nummer 2
In dit Verba nd 2001

In dit Verba nd 2004
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, nummer 1

, nummer 1
In dit Verba nd 2005

In dit Verba nd 2006

17

, nummer 1

In dit Verba nd 2004

In dit Verba nd 2003

, nummer 3

In dit Verba nd 2004
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, nummer 2

, nummer 1

, nummer 2
In dit Verba nd 2001
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Sterk staaltje voorzitterswerk
Ook op deze pagina ziet u weer een sterk staaltje schrijfwerk van enkele voorzitters. Er is natuurlijk door de jaren heen erg veel
geschreven en de laatste jaren heb ik van dichtbij meegemaakt dat er in elke uitgave een bijdrage van de voorzitter geleverd werd.
Dit is niet altijd zo geweest, in het begin is er veel geschreven door de penningmeester, ook geen onbelangrijke functie in de vereniging!
Ik geef iedere voorzitter (en penningmeester) eer die een bijdrage geleverd hebben. Hieronder een paar stukjes die ik u nog eens wil
laten lezen.
, nummer 2
In dit Verba nd 2010
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In dit Verba nd 2013
In dit Verba nd 2014

, nummer 2
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, nummer 2

ALV 14 maart 2015
Astrid Kik
Wat een goede opkomst, ongeveer 125 Gipsverbandmeesters zijn naar Utrecht gekomen.
Een ALV zonder middagprogramma, expres niet georganiseerd omdat het congres er aan komt.
Tijdens dit ALV zijn belangrijke beslissingen genomen. Vooral
besluiten of we doorgaan met dit beroepsprofiel was een punt,
er is gestemd door te gaan met een vernieuwend en vooruitstrevend beroepsprofiel dat staat.
Daarnaast het vraagstuk; Hoe gaan we verder met de opleiding
Gipsverbandmeester? De opleidingscommissie heeft veel werk
verricht om de leden zo duidelijk mogelijk te informeren waar
we staan en wat de toekomst ons hierin kan brengen. Er zijn
gesprekken gevoerd met de Zorgacademie, het LUMC en de HU.
Wim Walet en Joris Ruhe hebben geprobeerd alle ins en outs
van de gesprekken over te dragen aan de leden. De belangrijkste
punten waar de commissie naar heeft gekeken zijn:
• BP, uitstroom EKK6
• Overleg theorie en praktijk
• Continuïteit samenstelling overlegorgaan
• Continuïteit overleg bereopsvereniging
• CZO
• Kenniscentrum
• Betrokkenheid van beroepsvereniging bij tot stand
komen nieuwe opleiding
• Garantie tot start opleiding
• Praktijkgericht opleiden

Helmie gaat stoppen met de portefeuille ledenactiviteiten, we
danken Helmie uitgebreid voor de tijd die zij met hart en ziel in
de ledenactiviteiten heeft gestopt, Helmie zal zich nog wel bezig
houden met het verder organiseren van het congres. Astrid Kik
zal Helmie haar taken na het congres volledig overnemen.
Joris Ruhe heeft na 13 jaar bestuurstaken besloten om te stoppen als voorzitter van de VGN. Wij danken Joris voor alle jaren
waarin hij als voorzitter spijkers met koppen heeft geslagen en
vooruitstrevende veranderingen heeft weten te creëren. Joris
is persoonlijk en mooi toegesproken door Mendel en heeft een
passend cadeau gekregen. Er heeft zich nog niemand gemeld
voor de vacature als voorzitter, denk er allen over na! Tot de tijd
dat er weer een voorzitter is, is Mendel vice-voorzitter.

Er volgde een vragenronde welke gespreksleider Michiel Krom
in goede banen leidde en samenvatte waar nodig.

Het bestuur vraagt jullie om na te denken over een plek binnen
het bestuur en mee te denken en participeren voor de VGN, wij
verwachten aanmeldingen. Als er vragen zijn kan je deze stellen
aan de bestuursleden.

Het volgende besluit, stemming over met welk opleidingsinstituut willen wij verder praten en mogelijk onze studenten onder
gaan brengen. Er is gestemd, er waren 10 mensen die niet hebben meegestemd. Het meest aantal stemmen kreeg de HU, het
LUMC is als tweede geëindigd en de Zorgacademie als derde.

Al met al een boeiende vergadering met veel beslissingen en
besluiten.

Dan: het congres. De organisatie is in volle gang. Het wordt
geweldig en er zijn al veel aanmeldingen, maar er kan nog meer
bij! Meld je aan op de site en zorg dat je je dieet wensen en bij
wie je op de kamer wilt, erbij vermeld. De volgende editie van
In Dit Verband zal volledig in het teken komen te staan van ons
25 jarig jubileum.

Op naar wat komen gaat… het congres dat is georganiseerd
n.a.v. het 25 jarig bestaan van de VGN!
Astrid Kik

De nieuwe website is zo goed als klaar, door de vernieuwing heb
je je eigen domein als je inlogt. Daarin kan je je facturen en
behaalde VGN certificaten zien.
Joris heeft contact met NU91, het kwaliteitsregister wordt in de
toekomst belangrijker. De zorgverzekeraars willen gaan eisen
dat werknemers in een beroeps gerelateerd register komen.
Daar is ons titelregister een voorbeeld van. Achmea is een goed
voorbeeld, zie kader Achmea.
Twee bestuursleden die het belangrijke besluit nemen om te
stoppen met bestuursactiviteiten.
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Platina Kaart
Margreet Luger
Tijdens de jaarvergadering jl maart vroeg een sympathieke
collega om enige creativiteit tav 25 jaar VGN op papier te zetten
en dit in te sturen ten einde een leuk jubel tijdschrift te kunnen
maken. Ik zelf ben nog geen 25 jaar lid, ik ben in 1999 lid geworden,
toen nog gratis als leerling, maar ben volgens mij wel de laatste
die eigen opleiding heeft betaald en volbracht. Met/zonder baan
op gipskamer, in Delft begonnen als stagaire om het vak te leren.
Wel een platina kaart van de ANWB, eerste auto in 1988.
In herinnering op zoek naar oude leermeesters en oude collega’s,
sommige al met pensioen. Bill Dronkert al een tijd geleden naar
het eeuwige rijk zonder gips vertrokken, oude collega’s die aan
de wieg van de VGN hebben gestaan. Misschien een geschiedkundig epistel schrijven over het ontstaan van ons beroep, anekdotes genoeg. Naar aanleiding van de ALV afgelopen maart, misschien beter een aanvraag doen naar de wereld erfgoed lijst van
Unesco, misschien is het wel afgelopen met ons beroep?
Natuurlijk is het heel belangrijk om flexibel te denken en een
beroepsprofiel te hebben waar invulling aan gegeven kan worden. Maar ik denk niet dat we terug willen naar de tijd dat ons
beroep door velen niveaus werd uitgevoerd. Dit is iets wat de
ziekenhuizen als werkgevers misschien wel graag willen, maar
daar gaat je functie waardering schaal en daar gaat je breed
opgeleide vakbekwaamheid.
Collega die naast me zit tijdens de ALV zucht. Misschien zijn we
wel te oud, te duur en te star. Als het aan onze werkgevers lag;
liever een SEH verpleegkundige met een deelcertificaat en al
die rompslomp van die gipsmeesters, d’eruit, veel goedkoper.
25 jaar geleden werd de VGN opgericht volgens mij ook met als
doelstelling een homogene samenstelling te krijgen, iedereen
op gelijk niveau. Oud collega uit Rotterdam was eigenlijk auto
monteur. Wat mij betreft niet loslaten dat instroomprofiel,
niveau 4 of 5 Verpleegkundige en/of Fysiotherapeut.
Als we ons straks waar moeten maken bij het ministerie van
Volksgezondheid dat wij als beroepsgroep geregistreerd willen
worden als specialistisch Verpleegkundige.(een BIG-registratie
als Verpleegkundige gaat niet meer lukken over 5 jaar). Ik zou
niet willen dat ons mooie vak versnippert. Moderne managers
zouden is een dagje mee kunnen kijken wat we allemaal doen,
niets mis mee volgens mij. Een aantal van mijn collega’s nu zijn
30 jaar of langer gipsverbandmeester. Wat mij betreft een platina
kaart voor ons allemaal!
Margreet Luger,
Gipsverbandmeester.
m.luger@antoniusziekenhuis.nl
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Jubileumcongres VGN 5-6 juni
in het Theaterhotel Almelo
Verleden, Heden & Toekomst
Helmi Cornelissen
Op de eerste tropische dag van 2015 vertrokken 200 VGN leden naar Almelo om daar het congres bij te wonen dat werd georganiseerd
omdat op 1 juni 2015, vanuit een fusie tussen de NVG en de NVGP, het 25 jaar geleden was dat de VGN was ontstaan. Een succesvolle
periode waarin de VGN is uitgegroeid tot een krachtige vereniging die meedoet bij CAO onderhandelingen en een nauwe samenwerking heeft met NU ’91. Alle reden voor een feestje!

Vrijdag 5 juni
Vrijdag 5 juni konden de leden zich vanaf 4 uur ’s middags in
het hotel inschrijven, maar vele kwamen eerder en genoten van
een frisse versnapering op het terras. Een aantal bedrijven hadden hun stand al opgebouwd en de mensen van BSN hadden
zich in een piccolo pakje gestoken om alle gasten van dienst te
kunnen zijn en ze naar de kamer te begeleiden.
Vanaf 5 uur was de openingsborrel op het sfeervolle terras van
het hotel en onder het genot van de mooie muziek van troubadour
Arnoud, was het een vrolijk samenzijn. Iedereen genoot met
volle teugen en toen er om 8 uur ‘s avonds begonnen kon worden
met het diner zat de stemming er al goed in.
Na een rijkelijk diner ging het dak eraf, want de band Sony’s
Inc. staat garant voor feest. De aanwezigen hebben genoten,
gedanst en gedronken en iedereen was het erover eens,
”het was te lang geleden dat we zo uitbundig gefeest hebben”.
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Toch was het rond half een ’s nachts afgelopen, want op 6 juni
stond er een overvol programma te wachten wat om 9 uur al
van start zou gaan.

De dagvoorzitter gaf het woord aan Mendel van Griethuysen,
die op dit moment de waarnemend voorzitter is van de VGN .
Mendel refereerde naar het ontstaan van de VGN, hoe 2 verenigingen uitgegroeid zijn tot één krachtige vereniging. Als metafoor gebruikte hij de steen die in een vijver gegooid wordt en
dat een kleine kring uiteindelijk uitgroeit tot een grote kring.
Zo ziet hij ook de ontwikkeling van de VGN. Blijf steentjes gooien
en zorg dat het blijft groeien. Dan verwacht hij dat we over 25
jaar weer een groot feest kunnen vieren.

Zaterdag 6 juni

De volgende spreker was Angelique Witteveen. Zij is al vaker
spreker geweest bij activiteiten
van de VGN, en dat is zeker
niet voor niets. Angelique is
orthopedisch chirurg in de
Sint Maartenskliniek met als
aandachtsgebied voet en enkel
en zij is een begenadigd spreker.
Haar verhaal, heden, verleden
en toekomst van de voetchirurgie, zou niet beginnen zoals wij
misschien allemaal dachten
met de hele familie met onbehandelde klompvoeten, nee, zij
begon met een hooggehakte
voet in het gips, “ De Maakbare voet”.
Toch behandelde ze in het kort het verleden, waar ze stil stond
bij Jacques Lisfranc de St. Martin (1790- 1847). Het Lisfranc
gewricht en fracturen zijn naar hem genoemd, die in 1818 door
hem beschreven zijn en Jean-Martin Charcot (1825-1893) die
de Charcot voet beschreef.
Beide complexe behandelingen die Angelique veel ziet in haar
praktijk. Ze liet zien wat een orthopedisch chirurg van nu zoal
behandelt naast de Hallux Valgus en platvoetbehandelingen.
Waar ze ook op inging was het lopen op schoenen met een hoge
hak. Er wordt beweerd dat dit slecht voor je voeten is en dat je
er allerlei aandoeningen van
kunt krijgen. Zelf stond ze met
een paar prachtige hoge hakken op het podium en gaf duidelijk aan dat dit niet het geval
is. Ze wilde een filmpje laten
zien waarin men liet zien wat
de gevolgen kunnen zijn, maar
door een internet storing was
dat niet mogelijk. Ze vertelde

En inderdaad om 9 uur kon men van start gaan, want alle
aanwezigen zaten op tijd aan het ontbijt en diegene die niet
hadden overnacht waren op tijd van huis gegaan. Na een kop
koffie en een krentenwegge, stond de dagvoorzitter Irma Mulder
iedereen in de theaterzaal op te wachten en heette alle aanwezigen van harte welkom. Ze wilden het publiek even laten
weten dat zij ook een moeilijke rol had, want zij moest de tijd
van de sprekers in de gaten houden!
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dat in het filmpje een voet in een te kleine en smalle schoen was
gestoken, tuurlijk krijg je dan problemen. Voor de toekomst verwacht ze wel dat mensen vaker met de vraag komen, ‘mijn voeten
zijn te breed, kunt u die smaller maken”? Zij sloot haar boeiende
presentatie af met een dia van Louboutins met zeer hoge hakken!

nu groeit als zelfrijzend bakmeel. De eerste tekenen van een
nieuwe invulling zijn er al. Hightech gaat in de nieuwe tijd
samen met spiritualiteit. Het eindeloos doorbehandelen van
terminale patiënten eindigt en patiënten gaan zelf beslissen
over leven en dood. Hij staat kritisch tegenover zorgverleners
die een levenseinde vraag weigeren en hij nuanceert die uitspraken ook niet. Met allerlei filmpjes liet hij zien wat er al is
en wat er nog aankomt. Robotisering, meer zelfzorg. Voor de
zelfzorg had hij bijzondere voorbeelden:
Je ziet een plekje op je huid en wil weten wat dat is.
Je neemt per videofoon (de mengvorm van telefoon en hoge
resolutie video die er dan is) contact op met je huisarts.
Je hebt een digitale identiteit, die in de cloud is opgeslagen.
In een kluisje in de virtuele computer zitten je medische en
financiële gegevens, inclusief passwords van je creditcards en
pinpas. Je elektronisch patiëntendossier ( dat hebben we tegen
die tijd gewoon) en zijn elektronisch doktersdossier zoeken
contact met elkaar en wisselen informatie uit, o.a. van je genpaspoort.
Staat daarin dat je familieleden hebt met huidkanker en dat
je daar genetisch aanleg voor hebt, dan gaat de alarmbel.
De dokter kijkt via zijn webcam mee. Denkt hij dat het meevalt,
dan handelt hij het consult per video af en krijg je wat voorgeschreven, ook dat gaat digitaal naar de apotheek. De huisartsenpost is dan een miniziekenhuis geworden. Alle diagnostiek
vindt tegen die tijd in dit miniziekenhuisje plaats.
Is er wat loos, dan zegt de dokter dat hij je toch even live wil
zien. Zijn agenda en de jouwe matchen en maken zelf een afspraak in de opvolger van de smartphone die we nu kennen.
Bij hem op consult kijkt, als hij denkt dat dit nodig is, direct
een oncoloog via de hoge resolutie webcam mee.
Je slikt een camerapil. Dat is een pil met een camera erin.
Die gaat door je keel, maag en darmen en filmt alles onderweg.
Je poept hem uit en hoeft dus geen slang met camera in je lijf.
Medicijn gaat gericht naar de plek waar het nodig is, de rest
van je lijf blijft medicijnvrij.
Als je veel medicijnen per dag slikt, wordt er een kies geplaatst
en die geeft steeds op het juiste moment de juiste stof af.
Mocht je geopereerd worden, dan gebeurt dat in gespecialiseerde
ziekenhuizen. Het algemene ziekenhuis bestaat dan niet meer.
Enkele ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in huidkanker en daar
moet je heen.
De chirurg opereert je met een operatierobot met kleine mesjes.
De wond is kleiner en je geneest sneller. Herstellen doe je in het
zorghotel, naast het ziekenhuis op de zorgboulevard.
Op de wond wordt kunsthuid geplakt (van de voorhuid van een
jongen worden 7 voetbalvelden kunsthuid gemaakt), waardoor
de wond sneller heelt.
Om dit alles te kunnen realiseren zal de privacy rondom de
patiënt op de schop moeten. De overheid gaat er erg lastig mee
om, terwijl patiënten er volgens Adjiejd geen enkel probleem
mee hebben. Zij zelf zetten alles op Facebook.
Zeker is dat er veel gaat veranderen en zijn advies aan ons is,
ga mee met die verandering. Als straks de 3D-printer het gips
gaat printen, zorg dan dat je de cursus hiervoor al hebt gevolgd
en ga er mee aan de slag.
Gezond leven wordt de komende tijd een heel stuk leuker en
voorkomen dat je ziek wordt is straks belangrijker dan ooit.

Na Angelique was de volgende
spreker Ron Legerstee. Ook
Ron is een bekend gezicht als
spreker op de ALV en door zijn
enorme kennis, gepassioneerdheid en kritische noot is hij een
gewilde spreker die de aanwezigen geboeid bij het verhaal kan
houden. Zijn verhaal zou gaan
over het heden, verleden en
toekomst van de wondzorg.
Toch zat hij al binnen enkele
minuten op zijn stokpaardje;
de wijze waarop Evidence
Based Medicine – bijna als
doctrine- wordt gebezigd.
Hij ervaart het als een enorme belemmering, die ontwikkelingen enorm in de weg staan. Het kan niet zo zijn dat een hele
beroepsgroep handelingen uitvoert (of nalaat uit te voeren) die
tegen elke vezel ingaan die juist dat beroep maken tot wat het is.
Hij refereert naar onder andere Hippocrates, die rond 460 BC.
leefde. Hij heeft in die tijd ook uitspraken gedaan over wondbehandeling. Een van deze uitspraken was dat er pus moet
worden opgewekt om de genezing van wonden te bevorderen.
We weten nu dat dit niet het geval is, hoewel??
Ook gaat hij langs alle verschillende materialen die ingezet kunnen worden bij het behandelen van wonden, en hier adviseert
hij “ denk generiek”!
Slechts 40 minuten is voor Ron Legerstee te weinig. De tijd vloog
om en graag hadden we nog meer van hem gehoord, maar de
dagvoorzitter was onverbiddelijk en in het kader van de tijd
eindigde Ron zijn betoog en kon iedereen naar de koffie.
Na de pauze was het podium voor Adjiedj Bakas. Als bekend
trendwachter en auteur van het boek “toekomst van de gezondheid” heeft hij een uitgesproken mening over de veranderingen
in de zorg.

Na een verhaal van 3 kwartier waar hij de toekomst op een
manier heeft geschetst als een futuristische wereld, maar waar
we allemaal weten dat het dichterbij is dan ooit. Onder de indruk,
maar ook trots dat we deze presentatie mochten bij wonen naam
Adjiejd afscheid en ging iedereen aan een welverdiende lunch
beginnen.

Gezond leven wordt een van de belangrijkste thema’s van de
21e eeuw. De huidige economische wereldcrisis biedt alle ruimte
om doorbraak en innovaties te realiseren, zeker in de zorg die
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Na de lunch hadden een aantal bedrijven een workshop georganiseerd waarin verschillende thema’s werden behandeld zoals:

Ossur: de inzet van de Rebound walker bij diabetisch ulcera.
Sprofit: zij hadden iets ludieks, een goochelaar die als decoratie
de braces van Sprofit omhad.

Springmedical: Honing op de wonden. Het gebruik van honing
is door de eeuwen heen een zeer beproefd middel gebleken.
Vandaag de dag hebben we steeds meer problemen in de wondzorg door de wijdverspreide ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën. Het gebruik van honing in de wondbehandeling
van geïnfecteerde wonden wordt daarom een interessant alternatief mede omdat er veel clinical evidence voorhanden is. Om
die reden is honing dan ook opgenomen in de eerste richtlijn
acute wondzorg 2013.

Lohmann & Rausher: Een kijkje binnen de extramurale hulpmiddelenmarkt en het functiegericht voorschrijven. Een blik op
de wereld rondom de zorg in de gipskamer én daarbuiten. In de
introductie van deze presentatie werd een beeld geschetst van
de wereld rondom disposables, zoals braces, immobilisatie-,
compressie-, en wondverzorgingsproducten. De markt rondom
de verschillende productgroepen werd in kaart gebracht.
De organisatie van workshops is altijd veel werk en je hoopt dat
alle bedrijven voldoende belangstelling krijgen. De organisatie
had het zo ingedeeld dat ieder bedrijf bij elke sessie de zaal vol
had.
Na de workshop sessie en pauze brak het laatste onderdeel van
het congres aan. Remco Claassen zou in 5 kwartier de mensen
meenemen en laten zien wat de beste weg is om mee te gaan met
de veranderde samenleving en hoe je daarin toch bij je zelf kunt
blijven.

3M: Neurologisch immobiliseren, logica en valse prikkel BSN:
Dr. Huub van der Heide die vertelde over zijn werk voor stichting high 5 in Indonesië. Hij gaat 2 maal per jaar met een aantal
artsen daar naar toe om daar onverzekerde zorg te verlenen op
persoonlijke titel.
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Als je geen plan maakt voor je eigen leven wordt je ingezet in
andermans plannen. Als je geen plan maakt voor je eigen leven
wordt je gewoon een FOMPIE. Dit liep als een rode draad door
de presentatie. Veel mensen klunen door het leven en staan ’s
morgens met een loodzwaar gevoel op. Dit noemt hij de kwispelcheck. Hoe staat je staart als je opstaat, staat-ie hoog fier te draaien
van geluk of hangt-ie krom tussen je benen.

Sta op, leer en ben niet bang, de metafoor van de bruine broek
deed het goed. Een ander hoeft niet te zijn dat je het lastig vindt.
Gewoon doen en onthoudt, “als je geen plan maakt voor je eigen
leven wordt je ingezet in andermans plannen”.
Voor diegene die er niet bij waren lijkt dat een topzwaar seminar
geweest te zijn. Alles behalve, het waren 5 kwartier cabaret pur
sang en Remco Claassen heeft alle aanwezige een “take away
message meegegeven”; “ Hou de regie over je eigen geluk en laat
het nooit aan andere over”!
Het was voorbij, na het afscheidswoord van de dagvoorzitter
gingen de aanwezige beginnen aan de terugreis en de congrescommissie kon 2 jaar organisatie met een voldaan gevoel afsluiten.

Zorg dat je een goed kompas hebt en een congruent richtingsgevoel, dat helpt je om op het pad van essentiële energie te komen
en te blijven.
Hij geeft aan dat mensen meer tijd besteden aan het voorbereiden van een vakantie dan dat ze tijd besteden aan de inhoud
van hun leven. Dat mensen meer tijd besteden aan de voorbereiding van het huwelijk dan aan het inhoud geven van dat
huwelijk. Hat aantal echtscheidingen neemt toe. Hij kan dat
verklaren vanuit leiderschapsprincipe; als mensen geen geluk
en energie uit zich zelf kunnen halen, gaan ze de leemte proberen op te vullen met het geluk dat ze verwachten met de relatie
van de ander. Dat is niet eerlijk, dat mag je van je partner, baas
en overheid niet verwachten.

Afsluiting
Ik wil namens deze weg de commissie complimenteren met dit
prachtige congres, alle aanwezige bedrijven veel dank zeggen
en alle mensen van het Theaterhotel zeggen ”jullie waren top.
Jullie dachten mee en alles kon en samen met ons hebben jullie
voor iets bijzonders gezorgd; een geweldig jubileum congres!!”
Helmi Cornelissen
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Van de Vice-voorzitter
Over vijf jaar zijn we computer operators die de 3d
printer bedienen als het aan trendwatcher Adjiedj
Bakas ligt.
Alles gaat via de smart Phone en via de mega slimme
computer Watson weten we precies wat we moeten
doen en wanneer.
Jubileumuitgave
In deze prachtige en vooral dikke jubileumuitgave van
“In dit Verband” is de rijke historie van ons vak en de
vereniging mooi samengevat. Geweldig om terug te
kijken naar alle hoogtepunten, wapenfeiten, columns,
artikelen, speeches en de historische foto’s.
Historie
Ik ben gek op geschiedenis, altijd al geweest. Hoe ging
het vroeger, hoe zijn voorwerpen die we nu heel normaal
vinden ontstaan en waarom, wat dachten ze toen over
de toekomst en wat is daar van terecht gekomen.
Voor mij is zo’n jubileumblad dus smullen.
Tegelijk vraag ik mij nu af hoe we het in de toekomst
gaan doen.
Gaat Bakas gelijk krijgen of is het wel heel vrij gedacht
dat over 5 jaar de gipskamer en de totale zorg volledig
veranderd is.
Hoe spelen we daar op in als vakgenoten en hoe gaan
we daar als bestuur mee om.
Heel veel vragen dus.

De toekomst
Dat er veel gaat veranderen daar ben ik van overtuigd
en dat de 3d printer een plekje gaat krijgen op de gipskamer ook. Lijkt me overigens ideaal voor afneembare
braces.
Maar of de technologie zo hard gaat dat we over vijf
jaar alleen nog maar printen daar ben ik nog niet van
overtuigd.
Feit is dat we nog heel wat mee mogen maken aangezien
het kabinet nu al de pensioenleeftijd wil ophogen tot 70
Ik kan dus het 50 jarig jubileum nog meemaken in 2040,
wellicht volledig voorzien van een exo-skelet, omdat het
origineel dan versleten is. De toekomst zal het leren en
ik sta open voor jullie suggesties en ideeën.
Ik zie de toekomst in ieder geval met plezier tegemoet.
Mendel van Griethuysen
Penningmeester en
waarnemend voorzitter

Nu
Zo’n jubileum met al zijn historie geeft ook mooi de
gelegenheid om eens te kijken naar waar we nu staan
en wat we bereikt hebben. De verpleegkundige die ooit
de rol aangaf aan de hoogleraar orthopedie tegenover
de gipsverbandmeester van nu die vaak zelfstandig
letsels behandelt binnen de grenzen van een protocol.
Moderne gipskamers, geavanceerde behandeltafels,
comfortabele applicaties voor de patiënt. Een stevig
beroepsprofiel als handvat voor de toekomst van ons
vak. Een veranderende opleiding. Aandacht voor
kwaliteit en professionaliteit met het registratie- en
accreditatiesysteem.
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Van de vice-voorzitter

De foto vertelt ...
In 1990 is voor de eerste keer het blad verschenen van de VGN. Toen nog op A-5 formaat. Noortje van Kempen heeft toen de redactie
op zich genomen. Zij heeft het blad een nieuwe vorm gegeven op A-4 formaat. Het blad kreeg de naam “In dit Verband” en is 99 keer
verschenen. Het leuke toeval wil dus dat deze uitgave de 100ste is. Ook een mooi jubileum voor het blad! In al die bladen hebben vele
artikelen gestaan van collega’s. Hierbij werden vaak foto’s geplaatst. Al deze foto’s zijn verzameld en stuk voor stuk zijn ze eigenlijk een
verhaal. Degenen die vanaf het begin bij VGN zijn, zullen de meeste herinneringen hebben en kunnen dus het meest vertellen. Hieronder
vindt u een willekeurige greep uit die verzameling.

Ondertekening intentieverklaring 1988 door Cor

Feijten en Peter Spruit
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Gediplomeerden
1991-2014
In de afgelopen 25 jaar is het aantal gipsverbandmeesters fors toegenomen in
Nederland. Bijna ieder jaar studeerde een groep af. Hieronder een samenvatting
van gediplomeerden, waarover in “In dit Verband” verslag is gedaan.

groep 1989/0
staand van links naar rechts
Ellen Roodzand, Wil Lammers,
Peter Langenbach, Tim Nooteboom,
Marnix de Craene, Tinny Beukman,
Luc Droogmans, Peter Spekschoor,
Ruben Croes, Jan Cees Bak, Marijke
Bouman
Zittend van links naar rechts
Erik Schaft, Helmie Cornelissen,
Diana van Zuuk, Mieke Ackema, Judka
Hovinga, Alida Slijngard, Ria Walcott

Groep 1990/0
Staand van links naar rechts
C. vd Rijt, J. Herpers, R. Groenewegen,
M. Doodkorte, H. Grotenhuis, R. Visser,
J. Nijwening
Zittend van links naar rechts
J. Koekman, L. Honkel Ogelwight,
J. Donkers, A. Scharff, M. Roeterink

groep 1991/0
staand van links naar rechts
Henk Hoebergen, Henk van der Woude, Eugenie
Schornagel, Dick van Blokland, Jeanette Buys,
Ruud Hiensch (met zoon), Ad van Wildenberg
Gehurkt van links naar rechts
Yvonne Cuypers, Geert Franssen, Robin van
Aalderen, Francis Boddeke
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groep 1992/0
staand van links naar rechts
J.M.G.Habets, P.van Genderen, Y.T.Hamstra,
J.Berkhout, R.J.A.M.Sleegers,
G.A.M.Dingemans, R.C.Booms, F.S.Kok,
J.J.Koppers
Gehurkt van links naar rechts
W.J.G.Vernooij, P.B.M.Busch, M.J.H.Jansen,
M.Thielen

groep 1993-0
voorste rij gehurkt
Bert Duin, René de Vries, Ingris Peters, Liesbeth Karamoy
Middelste rij staand
Peter Spruit, José Voncken, Nicole van Merode, ilma Voorhorst,
André Schrooten, Theo de Keijzer, Els Barendrecht
Achterste rij staand
Pieter Bervers, Ingrid Timmerhuis, Harry van der inden, Peter
Hendrickx, Marcel Boonstra, Marcel Roos

groep 1994-0
staande van links naar rechts
Marcel van Santvoort, Theo van Diemen,
Corrie Heerens, Harm Oppelaar, Bart
Diesbergen, Rijkske Peters-van Nijenhof,
Eric Moeliker
Zittend van links naar rechts
Annelies Vernooy, Danny van Stelten,
Jack van den Berg, Leonie Groenewegen,
Brenda Dubelaar

groep 1995-0
staand van links naar rechts
Wilma Jansen, Paul Festen, Joris Ruhe, Louis Engels, Han
Goudappel, Iris Lindhout, Klaas Jan de Jonge, Karin Helman,
Cor Gersen
Zittend van links naar rechts
Jeroen Mahadew,
Noor Baars, Lianne
Hopman-Niessing,
Joke Eger, Theo
Besseling
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groep 1997/0
stand van links naar rechts
Ed Bakker, Rob Gonkel,
Henk Blekkink, Jacques
Gerards, Ronald Deij,
Huub van Lieshout,
Freek van Dalen
Middelste rij
Tonny Kroeze, Robert van der Welle, Arjan Harsevoort,
Marian Verhoeven, Netty in den Braekt- van Duren
Voorste rij
Durky Bloembergen, Diana Swaan, Bart-Jan Sijbrandij,
Marianne van Hoof

groep 1998/0
bovenste rij:
Bram Louhenapessy, Michael Kommer, Annelies Fluit, Wim
Bergman, Zenia Ratkiewicz, Adriaan Bril, Huub Knaapen
Middelste rij:
Bert Huizinga, Gerard Speksnijder, Gerry van Nieuwenhoven,
Gerardien van Brink, Nicolette van Schaik, Mirjam Tak
Onderste rij:
René van der Lugt, Bart van Vreeland, Rianne Hulshof,
Sven Iser, Elly Achterkamp

groep 1999/0
achterste rij:
Dennis Kaandorp, Harrie Hoekstra, Teun Magré,
Leon Brouwers, Bart Weerd,Elsko Vegter, Ronald
Snijders, Lody Muskita, Dennis Verheul
Middelste rij:
Ino ten Have, Gerwald Gerrits, Astrid Kik-de Vries,
Roelof Visser
Voorste rij:
Sid Martens, Margreet Luger, Marian de Ruiter

groep 2000/0
Bij deze foto werden
geen namen vermeld
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LOG 2001
Bij deze foto
werden geen namen vermeld

LOG 2003
Staand van links naar rechts
Daphne Jacobs, Tonny Kostermans, Sandra
Nieuwland, Marc Hooimaaijers, Sonja Bunt,
Stefan Kiefte, Barbara Roberti, Nicole Houben,
Chris Mewe
Gehurkt van links naar rechts
Eline Zwaluwé, Jan Bongaerts, Angela Gozems,
Frits de Haas

LOG 2005
Bij deze foto
werden geen namen vermeld

LOG 2006
In alfabetische volgorde
Geerteke Bedeaux, Jean-Pierre van Daal, Bart Eijsker, Mario
Fritsch, Jan-Peter Goudswaard, Geertje Heerschop, Daniel
Huijben, Marieke Plaisier, koen de Quaij, Pim Scheepers,
Pascal Terwindt, Rhea Wolffgramm
42

LOG 2012
Foto alleen op de cover

LOG 2014

Demelza Aartz

Marije Bolwijn

Hanneke van den Berg

Cristelle Decock

Femke Becker

Sylvia van den Bulk

Mark Breuker

Jennifer Doyle

Renske van Gils

Susanne van Bergen

Eva Schabbink

Sanne Stevens

Trijntje Zwart

Inge Kruiver

Anja Erkeland
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Reflectie van een patiënt
Een kleine inzage over hoe de patiënten over ons denken. In ieder geval heeft één persoon moeite gedaan om zijn gedachten (of
angsten?) op papier toe te vertrouwen en de moed opgebracht om dit naar de redactie te sturen. En wij? Wij vinden dit natuurlijk
alleen maar leuk!
, nummer 1
In dit Verba nd 2007
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Humor van Zwachteltje
Als menig gipsverbandmeester deze naam onder ogen krijgt, weet hij/zij al genoeg.
Ton van Nispen schetst op voortreffelijke wijze de profielschets van de gipsboer, met
zijn discipelen en onderdanen, bijgestaan door de vrouwelijke assistente. Toen ik er
één gelezen had, ben ik direct op zoek gegaan naar de rest. Vijf zijn er geschreven in
2003 en 2004. Geniet!

In dit Verba nd 2003

, nummer 3
In dit Verba nd 2003
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, nummer 4

In dit Verba nd 2004

In dit Verba nd 2004

, nummer 4
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, nummer 2

, nummer 3
In dit Verba nd 2004

Buitenlandse
producties
Dat er in het buitenland ook gegipst wordt, wisten we al. Dat dit van een discutabele
kwaliteit is, wordt ons nu ook duidelijk. De foto’s die we tegengenkwamen over
buitenlands gips, zeggen genoeg. Maar, moet gezegd worden, aan vindingrijkheid is geen gebrek en het blijft altijd leuk om deze gipsen eraf te ‘slopen’ en te
kijken hoe de opbouw eruit ziet.

, nummer 4
In dit Verba nd 2005

, nummer 3
In dit Verba nd 2007
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25 jaar VGN
een terugblik, mede vanuit de ervaring van een vertegenwoordiger
Jan Snijder Uphoff
In dit artikel wil ik proberen een overzicht te geven van het ontstaan van de VGN en de ontwikkeling van het beroep gipsverbandmeester, mede gezien door de ogen van een vertegenwoordiger die 25 jaar vanuit de productkant, als opgeleid gipsverbandmeester,
dagelijks op gipskamers aanwezig was.
In 1984 verruilde ik het praktizerend gipsverbandmeesterschap
voor een adviserende verkoopfunctie in de commercie bij 3M
Nederland B.V. Het was het moment waarop de glasfiber kunststofgipsen op de markt kwamen, een revolutionaire ontwikkeling destijds en een product dat stormenderhand de markt veroverde. Bedrijven als 3M, J&J, S&N en Beiersdorf (later BSN
Medical), Zimmer, Lohmann en Genimedical probeerden alle
hun deel van de taart mee te nemen. Heel veel later kwamen ook
producten uit Korea en China een kijkje nemen in de wereld van
kunststofgipsen.

Dit laatste vooral door de zeer hoge standaard in niveau die de
Nederlandse gipsverbandmeester nastreeft. Vrijwel direct werden
combinaties van soft en hard bedacht, uitgeprobeerd en vonden
hun toepassing in de behandeling van diverse aandoeningen.
Daarnaast waren er natuurlijk ook ontwikkelingen op het gebied
van thermoplastische- en 2 componenten materialen, de glasfiberproducten werden gaandeweg meer en meer vervangen door
polyestercast, waardoor breuk en reparaties van met name loopgipsen tot het verleden behoren.
Dit brengt mij bij het uniek-zijn van de Nederlandse gipsverbandmeester en de opleiding hiertoe. In geen land ter wereld wordt
het niveau van opleiding geëvenaard.
Daarmee werd ook de rol van de gipsverbandmeester in de
behandeling van patiënten en de keuze van materialen steeds
belangrijker.
In toenemende mate werd de beslissing van inzet en inkoop van
producten overgelaten aan de gipsverbandmeester, varend op
de expertise. Als vertegenwoordiger belangrijk mee te gaan in
deze ontwikkeling en inhoudelijk up to date te blijven, dezelfde
taal te spreken.

Er waren in de periode tot 1990 2 verenigingen in Nederland die
zich op ‘’ gipsgebied ‘’ profileerden: de reeds langer bestaande
Nederlandse Vereniging van Gipsverbandmeesters (NVG) en
de Nederlandse Vereniging van Gipskamer Personeel (NVGP),
elk met hun eigen opleiding. Echter met verschillende toelatingseisen. De NVG vroeg als vooropleiding een verpleegkundig danwel fysiotherapie diploma, de NVGP stond open voor gegadigden
die niet aan deze eisen voldeden. Dit leidde voor vertegenwoordigers tot het betrachten van de nodige omzichtigheid in de benadering van de verschillende groepen, ook een zekere mate van
diplomatie was vereist.
Immers, er was een zekere, soms ongezonde, concurrentie, soms
zelf animositeit tussen de beide verenigingen waarneembaar.
Niet zelden werd ook aan mij een bepaald standpunt gevraagd
en als gediplomeerd NVG-er was een zekere mate van alertheid
nodig in mijn stellingname, immers beide groepen waren klant.

Gedurende 25 jaar heb ik gewerkt voor verschillende internationale bedrijven, waaronder hoofdzakelijk Duitse. Daarin ben
ik herhaaldelijk aangelopen tegen de enorme verschillen tussen
met name behandelmethoden in Duitsland en Nederland.
De Duitse fabrikanten van vooral kant en klare ortheses voor
fractuurbehandeling dan wel post-operatieve nabehandeling
ontwikkelen producten gericht op de Duitse markt en vertalen
deze 1 op 1 naar het potentieel op de Nederlandse markt. Echter,
wij als gipsverbandmeesters zijn uitstekend in staat en opgeleid
om ortheses waar deze gewenst zijn naar maat te maken met de
ons beschikbare materialen, vaak voor een fractie van de prijs
van confectie ortheses.
Als vertegenwoordiger een bijna onmogelijke opgave de fabrikant het verschil in behandeling (conservatief in Nederland versus operatief in Duitsland) uit te leggen en derhalve de omzetverwachtingen drastisch naar beneden bij te stellen voor de
Nederlandse markt.
Immers, in Duitsland bestaat het beroep gipsverbandmeester
niet, laat staan een registratie in het BIG-register, wordt er derhalve nauwelijks gegipst (kip en ei verhaal: wordt er geopereerd
omdat er niet wordt gegipst of wordt er niet gegipst omdat er
wordt geopereerd...) en is er derhalve ook geen opleiding.

Gelukkig zegevierde de rede en werd er richting 1990 steeds
meer de dialoog gezocht en zagen beide verenigingen in dat
2 opleidingen voor een beroepsgroep van toen ongeveer 200
beroepsbeoefenaren in Nederland niet werkelijk zinvol was.
Tijdens een gecombineerde bijeenkomst ten kantore van 3M
in Zoeterwoude vonden er eerst 2 afzonderlijke vergaderingen
in separate ruimtes plaats waar de leden zich uitspraken over
een samenvoeging van de beide verenigingen en opleidingen.
Toen uit beide ruimtes witte rook opsteeg voegden de NVGP
leden zich onder luid applaus bij de NVG vergadering en werd
de oprichting van de VGN met algemene stemmen aanvaard
en verwelkomd.
Voor mij als vertegenwoordiger werd het contact met de gipsverbandmeesters hierdoor nog meer ontspannen en kon gewerkt
worden aan het intensiveren van de relatiebouw met de doelgroep waardoor ook de focus op productontwikkeling en -toepassingen toenam.

Vanaf de zijlijn als vertegenwoordiger heb ik de ontwikkeling
van het beroep gipsverbandmeester zeer nadrukkelijk meegemaakt, de professionalisering ervan en de toenemde invloed op
de behandeling van met name fracturen, alsmede het bepalen
van de materiaalkeuze. Kortom van mineraalgipsverwerker

De evolutie van materiaal en toepassingen kwam in een stroomversnelling: steeds sneller verschenen er verbeteringen in de
bestaande producten, nieuwe producten als ‘’ Soft ‘’ en daardoor ook nieuwe behandelmogelijkheden.
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In dit Verband
S. Tambach-Bunt
De Sint Pieter 10
1509 ZK Zaandam
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a.u.b.

plakken

Jan Snijder Uphoff,
Gipsverbandmeester
Martini Ziekenhuis en UMCG Groningen,
MCL Leeuwarden en MCgroep Lelystad/Emmeloord.

postzegel

Inmiddels ben ik al weer 6 jaar aan het gipsen, met heel veel
plezier, zeer veel bijgeleerd.
Ik wil afsluiten met een voorbeeld uit de praktijk waarin het
verschil tussen in dit geval de Duitse school en de Nederlandse
duidelijk naar voren komt:
Patient komt van wintersport met 1 week oude gelateraliseerde
Weber B #.
Is ter plekke gefotografeerd, gediagnostiseerd, ingegipst en
geadviseerd bij terugkomst in Nederland direct naar het ziekenhuis te gaan voor ORIF.
Na X controle wordt in overleg met de traumatoloog besloten
tot repositie in mineraalgips met 3-punts druk.
Bij gipswissel blijkt de zwelling verdwenen.
X controle na repositie: vrijwel anatomische stand, ook 1 en
2 weken na repositie, dus operatie bespaard en conservatief
uitbehandeld.
Dit schetst nogmaals de professionele ontwikkeling van het
beroep gipsverbandmeester in Nederland en ik ben blij dat ik
daar een van ben.

Verband

in
dit

(alles minimaal 6 weken gips, zonodig nogmaals 6 weken) naar
professional die middels casting, combicasting, bracing, oefenbraces, redressiegipsen etcetera een onmisbare schakel is in
de keten van behandeling van patienten op traumatologisch-,
orthopedisch-, plastisch chirurgisch-, revalidatie-, kinder- en
last but not least diabetische voet gebied.
Dit heeft voor mij als vertegenwoordiger ook een meegroei
betekend in alle materies, dankzij deze gipsverbandmeesters.
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Postcode/Woonplaats :______________________________
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Aanwijzingen
voor auteurs

” In dit Verband ”

Lever getypte tekst op papierformaat A4
regelafstand 1.

• 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.).

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.

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

Redactie-Commissie

• Drs. P.F.J. Houben, algemeen chirurg, Isala-Klinieken, Zwolle.
• Lenny Keylard, gipsverbandmeester,
St. Andreas Lucas ziekenhuis, Amsterdam
• Chris Mewe, gipsverbandmeester, LUMC , Leiden
• Drs. M. van der Pluijm, orthopaedisch chirurg,
Sint Maartenskliniek, Nijmegen.
• Barbara Roberti, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
• Dr. R. Saouti, orthopaedisch chirurg, VUMC, Amsterdam.
• Jan Snijder Uphoff, gipsverbandmeester,
Martini Ziekenhuis en UMCG Groningen, MCL Leeuwarden en
MCgroep Lelystad/Emmeloord
• Dr. Egbert-Jan M.M. Verleisdonk, Traumachirurg,
Diakonessenhuis, Utrecht.

Illustraties (figuren/tabellen)
Illustraties, wij onderscheiden figuren en
tabellen, behoren apart bijgeleverd te worden,
niet in de tekst plakken. De kwaliteit moet
goed zijn, beslist geen polaroids! Bij voorkeur
300 dpi op ware grootte.

Vormgeving en grafische productie
• Lines & Letters bv, Soest

Advertenties / abonnementen

• Sonja Tambach-Bunt, secretaris/penningmeester IdV
De Sint Pieter 10, 1509 ZK Zaandam
e-mail: secretariaatIDV@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.

Eindredactie

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

Abonnement

Literatuur

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

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).

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 ....

Reproductie

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

ISSN: 0927-9954
De verantwoordelijkheid van de inhoud van de artikelen ligt bij de
auteurs zelf.
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25 jaar VGN
HAAL HERINNERINGEN OP MET DIT
‘VGN-MEMORY-SPEL’
KNIP DE PLAATJES VAN DE TWEE A4 BIJLAGEN UIT
LANGS DE AANGEGEVEN LIJNEN EN SPELEN MAAR!

SPELREGELS
Een even aantal kaarten, waarop paarsgewijs gelijke plaatjes zijn afgebeeld, worden met de beeldzijde
naar beneden neergelegd. Een van de spelers draait twee kaarten naar keuze om en toont de afbeeldingen
aan de medespeler. Zijn de plaatjes gelijk, dan worden de kaarten door de speler van tafel genomen en
bewaard, en mag deze speler een nieuwe poging doen twee kaarten met identieke afbeelding te vinden.
Als een speler twee verschillende plaatjes omdraait, worden deze weer met de beeldzijde naar beneden
gelegd en is de volgende speler aan de beurt.
Een speler hoeft de twee kaarten niet tegelijk om te draaien. Hij kan een kaart omdraaien en bekijken en
daarna beslissen welke kaart hij als tweede pakt.
Er wordt gespeeld tot alle kaarten van de tafel zijn genomen. De speler met de meeste kaarten wint.
2 A4 vellen met de afbeeldingen zijn bij deze uitgave bijgesloten!

