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Van de redactie
De scholen zijn weer begonnen, komkommertijd is geëindigd, het congres is achter
de rug. Het jubileum nummer is alweer
bijna vergeten en de vakanties zijn al te
lang geleden. Alles in het leven gaat weer
zijn normale gang. We genieten nog van
de laatste schamele zomerdagen voordat
het alweer vroeg donker wordt.
Ook wordt het weer tijd voor
nascholingen en refereeravonden. U vindt alle informatie op
onze website. We kunnen u in
ieder geval nog even herinneren
aan de nascholing op 1 oktober
en 12 november over kinderfracturen in het UMC te Leiden.
De redactie spant zich in om hier over te
publiceren in het laatste nummer van 2015.

te behandelen. In het artikel van Barbara
leest u wat er in de literatuur beschreven
staat over operatief versus conservatief.
Ook heeft ze een kleine research gedaan
naar de behandelingen in verschillende
ziekenhuizen in het land. Dat er veel diversiteit is wisten we al, maar wat daarvan
reden is, is niet bekend.

In deze uitgave geen bijdrage van de voorzitter, omdat we nog geen opvolger hebben.
Wellicht ziet u het zitten om deze mooie
taak te vervullen? Meld u bij de vice-voorzitter, Mendel van Griethuysen (liever
zien we een opvolger voor de redactie,
maar een voorzitter is ook prima..). Is het
u ontgaan dat we een opvolger zoeken?
Kijk dan nog eens op pagina 4,
naast deze pagina!
In de volgende uitgave komt de
bijdrage van het bestuur, met
wisselende onderwerpen, zodat
u daar ook van op de hoogte
blijft.

“Gezocht: personeel voor
achter de schermen,
In de redactie”

Dames en heren lezers, er is een plek
beschikbaar in de redactiecommissie of
zelfs als redacteur. Helaas heeft Douwe
Haandrikman aangegeven te willen stoppen als eindredacteur en zijn tijd te willen
besteden aan een andere studie. Wij vinden
dit hartstikke leuk voor Douwe, iets minder voor de redactie want er is veel werk
verzet door deze man, wat betekent dat wij
een (gelijkwaardige) opvolger zoeken.
Tevens is Douwe ook bestuurslid voor
In dit Verband, welke nu ook vacant is.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de bovenstaande vacature, of plaats te willen nemen
in de commissie, kunt u contact op nemen
met ondergetekende.
Achter de schermen van de redactie wordt
onvermoeibaar doorgegaan met het zoeken (en vinden) van leuke en interessante
artikelen voor de lezers. Dit keer is het een
themanummer geworden over de achillespees. We weten allemaal dat het de sterkste
pees is van het lichaam , toch zijn er vele
oorzaken te benoemen die een ruptuur
kunnen veroorzaken. Er zijn veel studies
gedaan en onderzoeken uitgevoerd en
beschreven om een achillespees ruptuur

Van Dr. Meuffels van de Orthopaedische
chirurgie, in het Erasmus Medisch Centrum kregen we een uitgebreide studie
over het wel of niet krijgen van een achillespeesruptuur. Dit systematisch review
van 31 artikelen laat zien dat de kans op
een Achillespees ruptuur multifactorieel
is. De overige uitkomsten van deze studie
kunt u lezen in dit nummer.
In het artikel van Harry-Jan Raad,
Patrick Buysen en Paul Verbeek leest u
hoe een Achillotendinopathie behandeld
kan worden met kinesiotape. Achillotendinopathie is een veel voorkomende
klacht die bestaat uit een ontstekingsreactie van de peeskoker waar de achillespees doorheen loopt.
Verder leest u in het blad het vertrouwde
verslag van de gipsreis van Lohman &
Rauscher. Het wordt toch ieder jaar met
veel enthousiasme ontvangen en ook goed
verzorgd.
In wat zou u doen leest u een probleem die
prachtig aansluit bij het thema van dit nummer. Voor de laatste keer verzorgd door
Douwe Haandrikman. En weest u gerust:
hij zorgt ook voor een ‘wat is gedaan’ voor
de vierde uitgave van dit jaar!

Verschijningstabel In dit Verband 2015
4e uitgave In dit Verband 2015
Deadline aanleveren kopij:
13 november 2015
Deadline aanleveren advertenties: 30 november 2015
Verschijningsdatum:
18 december 2015

In deze uitgave leest u nog een interessant
literatuur onderzoek naar het optimaliseren van voorlichting aan patiënten met
beperkte gezondheidsvaardigheden, van
Jennifer Doyle en Tryntsje Zwart. Beide
dames zijn gipsverbandmeester in Leeuwarden. Het is erg boeiend om dit te lezen
en dan te concluderen dat er op je eigen
werkplek toch ook wel regelmatig de smoes
voorbij komt dat de afspraak op een andere
dag staat gepland dan verwacht, en zo de
patiënten onverwacht voor je neus staan
(en de agenda overvol.) Hoe gaan we daar
mee om? U leest het in dit artikel.
Van Ageeth van Aruba nog een leuke
column. Beste lezers, rest mij niet anders
te zeggen: klim in de pen en zet uw gedachten, onderzoek, ervaringen op papier of
zet het in de computer en deel het met de
overige collega’s van de gipskamers in
Nederland. Binnenkort gaan we de pas
afgestudeerde gipsverbandmeesters
benaderen en nodigen we ze uit om hun
onderzoek te publiceren in ons vakblad.
Succes met hervatten van uw werk na
de vakantie en veel leesplezier!
Namens de redactie,
Miranda Philips

1e uitgave In dit Verband 2016
Deadline aanleveren kopij:
12 februari 2016
Deadline aanleveren advertenties: 29 februari 2016
Verschijningsdatum:
18 maart 2016
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Achillespeesruptuur wat kiest u?
Barbara Roberti
Conservatieve behandelingen van de achillespeesruptuur in Nederland kennen een grote diversiteit (zie paragraaf ‘Een kleine rondgang’ hier onder). In veel ziekenhuizen wordt aangegeven dat het beleid afhangt van de persoonlijke voorkeur van de arts of lokaal
ziekenhuis beleid. De diversiteit in conservatieve behandelingen van de achillespeesruptuur is terug te vinden in de literatuur. Vaak
wordt gekozen voor immobilisatie in gips 6 tot 8 weken in spits al dan niet belast. Geregeld mogen patiënten kiezen welke behandeling
ze willen (conservatief of operatief), de vraag is op basis van welke informatie. Recent is er door experimenteel onderzoek bij dieren
(ratten) gekoppeld aan weefselonderzoek, een dynamische conservatieve behandelingsmogelijkheid in beeld gekomen met een goed
herstel van achillespeesweefsel. De vertaling van een dierexperiment naar een behandeling bij de mens is nu een hot item.
Weefselonderzoek op cellulair niveau
en Biomechanische metingen
De opbouw van de pees op cellulair niveau
met zijn extracellulaire collagene weefselstructuur en met enkele peescellen heeft
de laatste jaren steeds meer aandacht
gekregen. Was voorheen het onderzoek
gericht op kansen van een re-ruptuur en
operatiecomplicaties in situaties met en
zonder belasting en op terugkeer naar
werk en kracht van het aangedane been
als essentiële maten, nu geven experimentele benaderingen met histologische en
biomechanische studies een wezenlijk
nieuwe invalshoek.
Het artikel van Krapf et al (1) richt zich
op de structuur van de pees na operatief
versus conservatief beleid. Aangezien
vroege mobilisatie een superieur effect
heeft op de uitkomst van de heling van
de achillespees hebben ze bij deze studie
biomechanische metingen gedaan bij
ratten. Het onderzoek is uitgevoerd met
80 ratten waarvan 40 conservatief zonder
immobilisatie en 40 operatief werden
behandeld. Metingen van lengte, stijfheid, dikte en een histologische analyse
van de achillespees werden bij de ratten
uitgevoerd. De maximale kracht die de
achillespees aan kon is bij de operatieve
groep de eerste 2 weken beter. Bij 4 weken
is dit echter weer gelijk en bij 8 weken gaat
het bij de operatieve groep weer beter.
De stijfheid was bij de geopereerde groep
groter bij elke meting. De dikte van de
pees was bij de geopereerde groep vooral
de eerste week groter maar na 2 weken is
de conservatieve groep bijna op dezelfde
diameter. Uiteindelijk heeft de geopereerde
groep iets meer dikte.
De studie van Konerding et al. (2) laat zien
dat de geopereerde groep na 3 maanden
een dikkere en kortere pees heeft dan de
conservatieve groep, die heeft een slankere
en dunnere pees. De maximale peeskracht

is echter bijna gelijk bij de groepen. De
vergelijking met de gezonde contralaterale pees laat een krachtbehoud van 86%96% zien bij beide groepen. Bij immobilisatie middels externe Kirschner draden
was het krachtbehoud slechts 60%.
Histologisch geeft de conservatieve behandeling een betere “tendon (=pees)
remodelling”, dat wil zeggen meer vergelijkbare structuur met een gezonde pees.
Er is een hogere graad van organisatie
met meer parallelle structuur van de collagene vezels, nadeel blijkt peesverlenging te zijn. Ook ging de rijping van de
fibroblasten naar fribrocyten sneller op
cellulair niveau met minder chaotische
structuur van litteken vezels dan bij het
operatieve ingrijpen die trouwens de
stijfheid kunnen verklaren van de pees
2
na operatie.
Concluderend kan bij dit onderzoek
gezegd worden dat biomechanisch de
operatieve behandeling beter is vooral
in de eerste weken, maar later is er geen
verschil meer. Maar dat histologisch
gezien vooral conservatief de voorkeur
heeft maar dat er echter wel verlenging
optreedt van de pees als er niet wordt
geïmmobiliseerd. Immobilisatie geeft
krachtverlies van 40% tot in derde maand
gemeten. Wat een spagaat! Voor weefselstructuurfoto’s
verwijs ik naar het artikel
3
van Kraft et al.

meesters die ik hierover sprak is dat het
zo moeilijk lopen is met de voet in spits.
Toch kan er prima belast worden met de
voet in spits als er maar een hak onder
geplaats wordt zodat er geen druk op de
knie komt bij afwikkeling. Tevens is de
dagelijkse verzorging voor patiënten
beter te doen met belast gips.
Theoretisch zou vroege mobilisatie minder spieratrofie geven, minder verkleving
van de weefsels, minder stijfheid, lager
tromboserisico en mogelijk snellere heling
en verbeterde immunologisch reactie door
betere doorbloeding. Het is ook nog eens
patiënt vriendelijker. Palmer e.a. onderzoekt de biomechanische effecten en van
postoperatieve mobilisatie en immobilisatie met muizen. Uit dit onderzoek komt
naar voren dat belasten een essentiële verandering geeft in het biologische proces
van de heling van de pees in het voordeel
van belasten.
Een systematische review uit 2013, van
der Eng DM et al (3), level 1, waarin 576
patiënten zijn geïncludeerd uit 7 onderzoeken concludeert dat er geen significant verschil is in re-ruptuur bij zowel
operatief als conservatief bij vroeg starten met belasten. Ook andere complicaties gaven geen significant verschil. Het
lijkt beter om vroeg te belasten omdat het
voor de heling van de pees niet uit maakt
en het voor de patiënt comfortabeler is.

De volgende zaken voor de patiënt zijn
belangrijk:
• Onbelast is flinke overlast voor veel
patiënten
• Arbeidsverzuim zo kort mogelijk
• Zo snel mogelijk weer sporten
				

Daarnaast geven veel ziekenhuizen anticoagulantia als er niet wordt belast. Dit is
zeer belastend voor de patiënten terwijl
het dus eigenlijk niet nodig is als er kan
worden belast.

Wel of niet belasten

De tendens dat alle achillespeesrupturen
geopereerd worden komt mogelijk ter discussie te staan door recente onderzoeken
waarbij vooral studies die functioneel

Eerst een vraag. Wat is de reden van onbelast gips bij conservatieve behandeling?
Het antwoord van de meeste gipsverband6

Operatief versus niet-operatief

bracing toepassen met een vroege “range
of motion” goede resultaten laten zien.
De meta-analyse van Soroceanu et al (4).
Level 1 onderzoek heeft 10 studies geïncludeerd waarin 418 geopereerde patiënten
en 408 conservatief behandelde patiënten
zijn onderzocht. Uitkomst was 5.5% minder risico op re-rupturen in de operatieve
groep dan in de conservatieve groep.
De conservatieve groep komt uit op 10%
risico op re-ruptuur. En als er lang en statisch wordt geïmmobiliseerd wordt het
risico voor conservatieve behandeling
zelfs hoger t.o.v. operatieve behandeling
tot 8.8%
Echter studies die functioneel bracing
toepassen met een vroege range of motion
laten resultaten zien met minimale verschillen. (Zie studie Twaddle et al. 2007
(6)). Kanttekening bij deze studie is, dat
het belasten pas na 6 weken is geweest.
De behandeling was 2 weken gips in spits
gevolgd door afneembare brace met de
volgende oefeningen. Elk uur 5 minuten
oefenen met actieve dorsaalflexie en tot
90 graden en passieve plantairflexie.
Andere complicaties waren infectie, diepe
trombose, huidbeschadiging, necrose van
de pees, zenuw letsel, verminderde range
of motion, verlenging van de pees. Daarbij
was 15.8% minder risico van deze complicaties bij de conservatieve groep. 1 op de
7 geopereerde patiënten kregen in deze
studie te maken met deze complicaties.
De terugkeer naar werk is gemiddeld 19
dagen eerder bij operatieve behandeling.

Discussie blijft over wat de beste oplossing
5
is, maar het lijkt erop dat de uitkomsten
steeds dichter bij elkaar liggen als de conservatieve behandeling ook dynamisch
wordt. Verder onderzoek naar functioneel
bracing voor conservatief beleid is daarbij
van belang.

Conclusie en discussie
Het zou goed zijn als er een meer algemene
richtlijn zou komen ten aanzien van de
conservatieve behandeling van achillespeesruptuur. Vaak wordt een langere
periode onbelast behandeld terwijl in de
literatuur wordt gesproken over duidelijke
voordelen van belasten bij achillespees
ruptuur voor zowel de doorbloeding en
andere complicaties als trombose, spieratrofie e.d. tevens is de tevredenheid van
de patiënt hoger. Daar wordt in de huidige
conservatieve behandeling minder aandacht aan geschonken.
Histologisch geeft conservatieve behandeling een hogere graad van organisatie
met meer parallelle structuur van de collagene vezels, nadeel blijkt peesverlenging
te zijn. Ook gaat de rijping van de fibroblasten naar fribrocyten sneller op cellulair
niveau met minder chaotische structuur
van litteken vezels dan bij het operatieve
ingrijpen die trouwens de stijfheid kunnen
verklaren van de pees na operatie.
Naar aanleiding van de bovengenoemde
literatuur zou de nadruk op dynamiseren
bij conservatieve behandeling beter zijn
dan een rigide statische behandeling, maar
moet wel elongatie van de pees voorkomen
worden door de gebruikelijke equino-stand.

Een rigide afneembare brace met hakverhoging voor minimaal 6 weken zou
daarvoor gebruikt kunnen worden.
Belasten zo snel mogelijk op geleide van
pijn. Start met oefeningen op geleide van
pijn na 2 weken zoals beschreven in de
studie van Twaddle et al. (6)een keer per
uur 5 minuten oefenen met actieve dorsaalflexie tot 90 graden en passieve plantair flexie is dan een optie.
Een dorsaalflexie beperkende spalk kan
voorkomen dat er verder geoefend wordt
dan 90 graden.
Er zijn ook gedachten om een soort dorsaalflexie beperkende brace met veer te
ontwikkelen die gelocked kan worden.
Retrospectief en prospectief onderzoek
kunnen leiden tot meer bewijsvoering
van de beste conservatieve behandeling.
Misschien dat de terugkeer naar arbeid
dan gelijk blijkt te zijn waar het nu 19
dagen verschilt in de literatuur. Momenteel krijgen sommige patiënten de keuze
voor operatieve of conservatieve behandeling terwijl de operatieve nabehandeling dynamisch vaak met achillotrain (7)
en belast is en de conservatieve behandeling dan onbelast rigide is. Ik zou dan toch
willen beweren dat de keuze voor de behandeling scheef is, omdat de postoperatieve
zorg volledig inspeelt op de huidige kennis
van weefsel zowel histologisch als biomechanisch en de conservatieve behandeling van de achillespees daar nog niet of
te weinig op inspeelt in veel Nederlandse
ziekenhuizen.

Addendum
Afneembare brace

Prijs voor materiaal gips aanleggen is
ongeveer 3x €25, -= €75, - exclusief
arbeidstijd e.d. gips af gips om 3x.

Vacopad

Prijs voor materiaal brace maken
(zoals op de foto) ongeveer1x €50.exclusief arbeidstijd e.d. brace maken.
Prijs voor extentie beperkende brace
€50, - exclusief arbeidstijd e.d. brace
maken
Prijs voor bijvoorbeeld een Vacopad
ongeveer €220, - en 185, - bij hergebruik
exclusief aanmeten 1x (brace met externe
hakverhoging) e.d.

Dorsaalflexie beperkende spalk

De verzekering betaald voor achillespeesbehandeling:
Conservatieve behandeling ongeveer
€400, Operatieve behandeling ongeveer
€2000, -
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Een kleine rondgang langs ziekenhuizen conservatief beleid achillespeesruptuur
OLVG:
6 tot 8 weken in spits 100 tot 95 loopgips,
soms ook redressie in 6 weken 120-10090 graden. (soms ook onbelast, afhankelijk van voorschrijvende arts) gevolg door
hak in de schoen.
AMC:
8 weken gips waarvan 4 weken glasfiber
onbelast 30 graden in de spits, 4 weken
belast daarna softcast 2 weken.
ZMC:
12 weken waarvan 2 weken spits onderbeengips onbelast, Daarna orthese van
45 graden tot 90 graden tot week 7, geregeld onbelast plantair flexie oefenen tot
90 graden met elastische banden, belasten tot 20 % van lichaamsgewicht.
Vanaf week 8 volledig belast, onbelast
oefenen met straffe weerstand band en
enkel inversie/eversie draaien tot 90 graden tevens oefenen om op de tenen te
staan.

UMCG:
Indicatie: er is geen wetenschappelijk
bewijs voor of tegen conservatieve of
operatieve therapie bij acute rupturen
en re-rupturen. Lokale ziekenhuisafspraken zijn hierin leidend.
Conservatieve therapie: immobilisatie
in 30° spitsvoet gips, onbelaste mobilisatie met krukken.
Nabehandeling en controle:
2 weken: gips wissel, voet 15° spits
4 weken: gips wissel, voet plantigraad
6 weken: gips af 2-4 weken hakverhoging
of achillotrain
Complicaties: langdurig (1-2 jaar) Triceps Surae zwakte, blijvend bij elongatie
Achillespees re-ruptuur.

1) Orthopedics. 2012 Sep;35(9): e1383-8. doi:
10.3928/01477447-20120822-26. Structural
and biomechanical characteristics after early
mobilization in an Achilles tendon rupture
model: operative versus nonoperative
treatment. Krapf D1, Kaipel M, Majewski M
2) De studie van Konerding et al.
3) J Foot Ankle Surg. 2013 Sep-Oct;52(5):622-8.
doi: 10.1053/j.jfas.2013.03.027. Epub 2013
May7. Rerupture rate after early weightbearing in operative versus conservative
treatment of Achilles tendon ruptures: a
meta-analysis. Van der Eng DM1, Schepers T,
Goslings JC, Schep NW.
4) J Bone Joint Surg Am. 2012 Dec 5;94(23):213643. doi: 10.2106/JBJS.K.00917.Surgical versus
nonsurgical treatment of acute Achilles
tendon rupture: a meta-analysis of randomi-

Studie Met et al (2008):
operatief: 1 week onbelast met gips
daarna belasten met functionele tape
met hak 2 cm 2weken, 1cm 2 weken, 90
graden en belasten na 1 week (mimimaal
invasief)
Conservatief: 1 week onbelast daarna
Vacopad gefixeerd 2 weken op 30 graden
2 weken op 15 graden zonder oefeningen
onbelast.

zed trials. Soroceanu A1, Sidhwa F, Aarabi S,
Kaufman A, Glazebrook M.
5) Am J Sports Med. 2012 Sep;40(9):2154-60. doi:
10.1177/0363546512453293. Epub 2012 Jul 16.
Operative versus nonoperative management
of acute Achilles tendon ruptures: a quantitative systematic review of randomized
controlled trials.
6) Twaddle BC,Poon P. Early motion for
Achillestendon ruptures: is surgery important? A Randomized, prospevtive stdy AM J

week 12 tot week 16 orthese af hakverhoging in de schoen.
week 26 krachttest. 30 % verschil bij
rennen en springen met contralaterale
zijde dan doorgaan met oefenen.
Kennemer Gasthuis:
Chirurgie: 8 weken gips, 4 weken onbelast in spits, 4 weken belast in 100 graden
Daarna 2 weken een zooltje in de schoen
onder de hak. Na tien weken is voorzichtige sporthervatting weer mogelijk.
Sporten met een explosieve belasting
zoals sprinten, springen, snel afremmen
worden gedurende 6 maanden afgeraden.
Flevo ziekenhuis:
SEH: spalk in spits
Chirurgie: Vacopad 6 weken waarvan
2 weken 30 graden onbelast, 2 weken
15% graden spits 50% belasten en de laatste 2 weken plantigraad 100% belasten
Orthopedie: 8 weken hard gips waarvan
6 onbelast met antistolling preventie
gedurende de gehele periode week 2
45 graden spits, week 4 30 graden spits,
week 5 15 graden spits vanaf week 7
plantigraad en belasten. Vanaf week 8
hak in de schoen van vilt.
SLAZ:
6 weken waarvan 4 onbelast. 2 weken
120 graden spits, 1 week 110 graden spits,
1 week 100 graden spits.
Daarna 2 weken plantigraad gips belast.
Daarna fysiotherapie.

Studie van Twaddle et al.(6) en
Poon (2007):
Beide groepen een afneembar orthese in
30 plantair flexie die dagelijks verwijderd
kan worden om elk uur 5 minuten te oefenen actieve dorsaalflexie tot maximaal
90 graden en passieve plantairflexie.
Na 6 weken mag s ‘nachts de brace af en
mag er gestart worden met belasten.
Studie van Keating en Will (2011):
Operatief 6 weken gips onbelast, conservatief 8 weken onbelast.
Studie Möler et al (2001):
Operatief: 12 dagen onbelast gips daarna
brace 4 weken 30 graden plantairflexie,
2 weken 15 graden plantairflexie, daarna
2weken 10 graden plantair flexie. Brace
mag worden verwijderd om oefeningen
te doen, belasten vanaf week 3.
Conservatief: Idem maar dan in vast
gips dus niet verwijderbaar en belasten
vanaf week 4.		
		

Literatuur
Via Pubmed een aantal recente artikelen
uitgelicht.
Zoekwoorden:
Achilles tendon rupture AND
conservative OR operartive treatment
AND weightbearing.
De volgende artikelen zijn gebruikt voor
dit artikel en recent of nog steeds van
toepassing:
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Sports med. 2007 Dec;35(12) 2033-8 Epub
2007 sep
7) In het verband van de VGN ook nog een
artikel: jaargang 2004 nummer 4 van Mendel
van Griethuysen, Utrecht UMC

Barbara Roberti,
Gipsverbandmeester

Resultaten van een behandeling van
achillotendinopathie met kinesiotape
Harry-Jan Raad, Patrick Buysen en Paul Verbeek
In deze huidige economische tijd is er een groep patiënten die liever niet in het gips gaan voor een behandeling van achillotendinopathie,
omdat zij dan belemmerd worden in hun beroepsmatige activiteiten. Wij zijn op zoek gegaan naar een alternatief voor deze patiënten,
dit werd gevonden in een behandeling met kinesiotape.
Doel
In onze kliniek is de standaard behandeling van achillotendinopathie een aantal
weken onderbeenloopgips. De resultaten
van een onderbeenloopgips c.q. rust periode zijn wisselend.
Het doel van dit onderzoek is om patiënten
een alternatief te bieden voor de behandeling van achillotendinopathie met onderbeenloopgips.

In dit onderzoek meten we het effect van
de behandeling met kinesiotape tijdens
de dagelijkse activiteiten en geven wij een
advies naar aanleiding van de resultaten.

Operatieve behandeling:
Nettoyage van de achillespees, met
aansluitend in sommige gevallen een
rustgips voor kortere periode.

•

Achillotendinopathie

Opzet onderzoek

Achillotendinopathie is een veel voorkomende klacht die bestaat uit een ontstekingsreactie van de peeskoker waar de
achillespees doorheen loopt. Deze aandoening wordt veroorzaakt door overbelasting van de achillespees en wordt
vaak gezien bij sporters. Meestal is er
een combinatie van factoren die een
achillotendinopathie veroorzaken. Bij
chronische klachten ontstaan er verklevingen rondom de pees in de peeskoker.
Vaak is er visueel een verdikking te zien
bij de achillespees.

Screening:
Wanneer een patiënt met een achillotendinopathie zich meldt op het spreekuur
van de orthopedisch chirurg wordt deze
beoordeeld volgens de geldende WGBO
richtlijnen.

Patiënten klagen over pijn die langzaam
ontstaat. In eerste instantie bij inspanning maar later ook in rust. Specifiek bij
deze aandoening is de ochtendstijfheid
van de achillespees en de opstart klachten
bij activiteiten, en de eerder genoemde
verdikking van de achillespees.
Er zijn vele behandelingen voor achillotendinopathie. In de literatuur en onderzoeken die voorhanden zijn bestaat geen
consensus over de behandeling en prognose. Dit komt doordat ook externe factoren een grote rol spelen bij de ontwikkeling
van achillotendinopathie. Een algemeen
aanvaard principe is wel dat achillotendinopathie primair conservatief behandeld
dient te worden.
De behandelingen kunnen worden ingedeeld in conservatieve behandelingen en
operatieve behandelingen.
Conservatieve behandelingen:
• Rust
• Fysiotherapie
• Medicamenteuze therapie
• Overige therapieën (nachtspalk en
silicone hielkussens)

Afbeelding 1
9

Samen met de patiënt worden de verschillende mogelijkheden van de behandeling
besproken. Wanneer er wordt gekozen
voor een conservatieve behandeling met
onderbeenloopgips, wordt aan de patiënt
de mogelijkheid geboden, om in plaats
hiervan een behandeling met kinesiotape
te ondergaan.
Onderzoek:
Wanneer de patiënt behandeld wordt met
kinesiotape, wordt deze doorverwezen naar
de gipskamer. Op de gipskamer krijgt de
patiënt uitgebreid informatie over het doel
van de behandeling, de prognose en de
uitvoering ervan.
Bij elke patiënt word duidelijk aangegeven
dat het om een onderzoek gaat.
Er is een score formulier ontwikkeld om
het effect van de behandeling gedurende
het onderzoek te kunnen meten. Bij het
eerste bezoek wordt de pijnbeleving gemeten bij de normale dagelijkse activiteiten.
De patiënt kan de pijn die ervaren wordt
weergeven met een cijfer, waarbij betreft
één is geen pijn en tien de ergste pijn die
denkbaar is.
Bij elke tape wissel wordt gevraagd wat
de pijnbeleving is tijdens de normale
dagelijkse activiteiten.
Na de vierde week wordt de patiënt gevraagd
wat hij of zij vindt van het comfort van de
behandeling. De keuze mogelijkheid is hier
Goed, Matig of Slecht.
>>

De gemiddelde pijnscore bij de normale dagelijkse activiteiten aan het begin van behandeling

Gemiddelde score
7,2

Hoogste score
9

Laagste score
4

De gemiddelde pijnscore bij de normale dagelijkse activiteiten na 4 weken

Gemiddelde score
4,6

Hoogste score
7

Laagste score

1

De gemiddelde pijnscore bij de normale dagelijkse activiteiten na 8 weken

Gemiddelde score
3,1

Hoogste score
5

Ook wordt naar het effect van de behandeling gevraagd. Het resultaat hiervan
wordt weergegeven met een cijfer van 1
t/m 10. Indien een score van 7 of hoger
gehaald wordt, wordt de behandeling
voortgezet. Bij een score van 6 of lager
word de behandelend orthopeed geconsulteerd. De behandelend arts overlegt
samen met de patiënt of de behandeling
met tape wordt voortgezet of dat er wordt
overgegaan naar een behandeling met
onderbeenloopgips.

De behandeling
De behandeling bestaat uit een tapebehandeling gedurende 8 weken met kinesiotape. Het is de bedoeling dat de tape
minimaal elke week vervangen word om
de optimale werking van de tape te kunnen garanderen.
Tijdens het eerste bezoek wordt de patiënt mondeling en middels een folder
geïnformeerd over de behandeling. Vervolgens wordt de tape aangelegd volgens
het Medical Tape Concept en het protocol van de advanced kinesiotape cursus
te Almere. (Afb.1)

Resultaten
Er zijn 20 patiënten geïncludeerd, 8 mannen en 12 vrouwen, met een gemiddelde
leeftijd van 50 jaar (33-76)

Laagste score

1
Uitval
Eén patiënt wilde bij nader inzien toch
liever gips en 2 patiënten zijn helmaal
gestopt met de behandeling voor de
vierde week voorbij was.
Bij 4 patiënten had de tapebehandeling
niet het verwachte effect en zijn na de 4e
week overgestapt naar een gipsbehandeling.
Alle personen die het volledige onderzoek hebben afgemaakt werd gevraagd
een cijfer te geven van het effect van de
behandeling. Hierbij geldt 1=slecht en
10=uitstekend.
Het gemiddelde subjectieve cijfer dat
gegeven werd was 7,2.
Eén persoon gaf het effect een 5 en één
persoon beoordeelde het effect met een 6
de overige patiënten met een 7 of hoger
waarvan de hoogste score een 9 was.
Alle deelnemers, die de behandeling voltooiden, beoordeelden het comfort van
de behandeling met een Goed.

Conclusie
65% van het aantal deelnemers beoordeelde de behandeling en het effect ervan
als ruimvoldoende.
6% beoordeelde het effect van de behandeling als voldoende en 29% van de deelnemers is dusdanig ontevreden over de
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behandeling en koos ervoor om halverwege te stoppen en over te gaan op een
behandeling met onderbeenloopgips.
Gezien de resultaten van het onderzoek
blijkt dat een behandeling met kinesiotape een goed alternatief is voor achillotendinopathie.

Discussie
De uitkomsten van dit onderzoek laten
zien dat een behandeling met kinesiotape een positief resultaat geeft. Het kan
voor patiënten die een behandeling van
achillotendinopathie met onderbeenloopgips niet kunnen ondergaan vanwege
beroepsmatige of andere verplichtingen
een uitkomst bieden.
De doelstelling van dit onderzoek is niet
geweest om aan te tonen dan een behandeling van kinesiotape beter is dan een
behandeling met onderbeenloopgips, maar
om te meten of kinesiotape een goed en
veilig alternatief is.
Harry-Jan Raad, Gipsverbandmeester
Patrick Buysen, Gipsverbandmeester
Paul Verbeek, Orthopedisch chirurg
Bravis Ziekenhuis Locatie Roosendaal
Correspondentie:
HarryJan Raad
h.raad@bravis .nl

Column

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.

De Waterpas
Zoals iedereen wel zal ervaren wanneer er een nieuwe collega komt, heeft iedereen zo zijn eigen werkwijze. Sinds
een jaar of vier ben ik overgestapt op een ander merk gips.
Maar voor ik dat kon doen moest ik eerst aantonen dat het
niet duurder was dan wat we gebruikten. Dat was het wel,
maar omdat we er alles van kunnen maken, kon al het prefab dat we hadden afgeschaft worden. Door de flexibiliteit van het nieuwe gips hadden we ook minder
rollen nodig (soms), wat het uiteindelijk toch
voordeliger maakte. Na een test van een half
jaar heb ik toen een okay gekregen.

Iris L is inmiddels volop aan het genieten. Het is natuurlijk
even wennen, want voor haar is het niet zo’n thuiskomen
als het was voor Iris G. Alhoewel, jaren geleden heeft ze een
tijd op Curaçao doorgebracht. En ondanks dat ze toch wat
woordjes kan opvangen is het allemaal nieuw voor haar.
Maar ook nu gaan we vol energie aan de slag. Ik vond het
erg leuk om te zien dat Iris anders tegen de dingen aankijkt dan wat ik gewend ben. Dat hoopte ik ook
een beetje, want soms heb je gewoon niet in
de gaten dat er dingen anders kunnen of
sommige dingen gewoon heel grappig zijn
eigenlijk.

Maar nu met al die waarnemers, moet ik
natuurlijk niet hebben dat ik te veel gebruik
en dat het dan toch nog onvoordelig wordt,
dus ben ik begonnen met het budgetgips
te introduce-ren. Dit idee komt eigenlijk
bij Iris G vandaan toen ze hier enkele jaren
geleden kwam wer-ken. Het houd eigenlijk
heel simpel in dat je een spalk (2 lagen polyester)
legt en de immobi-lisatie afmaakt met de rest van de
rol. Voor een afneembare onderbeen of bovenarm spalk
heb je dan maar 1 rol nodig. Het bleek dat dit een prima
methode was en ik ben ermee doorgegaan. De grap is dat
wanneer je er serieus over na gaat denken het bijna een
sport wordt om steeds minder te gebruiken, maar dat het
gips toch sufficiënt is. Een stevig genoeg gips, maar niets
verspillen…

Na een heerlijke rit op de motor, waarbij
we speciaal een toeristische route hebben
genomen, viel Iris met haar neus in de
boter. Iris G heeft kunnen genieten van de
Open Arubaanse Kampioenschappen met
catamarans en Iris L ziet nu de lokale wedstrijden. En dat is zeker niet minder gezellig.
Dus Iris en ik hebben - heel vervelend - weer veel op
het strand gehangen.
Maar er werd natuurlijk ook serieus gewerkt! Toen ik Iris
een beetje wegwijs aan het maken was, viel haar al snel iets
op wat mij nog nooit was opgevallen. Er zit een waterpas op
elk ziekenhuisbed (geen bed staat er overigens waterpas).
Ik wist eerlijk gezegd tot voor kort ook niet waar die waterpas voor was. Maar toevallig moest een paar weken geleden
mijn man het ziekenhuis in. Hij werd aan z’n been geopereerd,
waarna hij continu zijn been hoog moest houden. En wat denk
je, jawel hoor we zetten zijn bed in trendelenburg, hoeveel
graden hoeven we niet te meten, je zorgt gewoon dat het bed
niet waterpas staat. Dus je begrijpt dat de eerstvolgende
patiënt die van de afdeling komt en zonder kussen onder het
been met het gips in bed ligt…hup het bed in trendelenburg.
Superhandig.

Kortom men komt niet alleen maar waarnemen, maar ook
nog graag een beetje rekening houden met de manier
waarop.
Ik zou zeggen probeer het ook!!
Groetjes Ageeth Kok

Rectificatie
We kregen leuke reacties op de jubileumuitgave.
Zoals Mendel in zijn stukje van de vice-voorzitter al zei: een rijke historie.
Dat doet dan automatisch denken aan de geschiedenislessen van vroeger.
Of je daar dan nog iets van onthouden had, werd getoetst.
Daar waren ook wel eens fouten in de antwoorden. Zo ook waren foutjes gevonden in de jubileumuitgave.
Op pagina 31 staat een foto met de naam eronder Hans Wijnberg. Dit moest zijn Sjoerd Ybema.
En op pagina 35 staat onder de eerste foto Chris Kuipers. Dit moest zijn Chris Kuiper.
Hierbij, namens de redactie, excuses aan beide heren.
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Een literatuuronderzoek naar het optimaliseren
van voorlichting aan patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden
Jennifer Doyle, Tryntsje Zwart
Als onderdeel voor het afstuderen als gipsverbandmeester hebben wij een literatuuronderzoek gedaan naar de voorlichting aan
patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het is niet een voor de hand liggend onderwerp als gipsverbandmeester, maar
wel een essentieel onderdeel van ons werk. De resultaten van het onderzoek willen we graag delen door middel van dit artikel.
Mogelijk komt het menigeen bekend voor omdat we de resultaten inmiddels hebben gepresenteerd op de refereeravonden in
Leeuwarden en Amsterdam. Ons doel is om nog meer bekendheid te geven aan dit onderschatte probleem.
Aanleiding
Tijdens de zorgverlening wordt er een
hoop informatie aan de patiënt gegeven,
zoals over behandelingsduur, complicaties, leefregels en vervolgbeleid. De wijze
hiervan kan op verschillende manieren,
namelijk kort en bondig of juist uitgebreid.
Het kan mondeling of schriftelijk. De gipsverbandmeesters doen dit allen op hun
eigen manier.
Regelmatig komt het voor dat patiënten
bellen na het bezoek op de gipskamer
met vragen en onduidelijkheden over de
onderwerpen die middels voorlichting
onderschept hadden kunnen worden.
Vraag is of de informatieverstrekking
volledig is geweest en of de patiënt het
heeft begrepen.
Om de mate van vragen en onduidelijkheden van patiënten te reduceren is er
gekeken naar de informatieverstrekking
door de gipsverbandmeester. Aandacht
is uitgegaan naar de patiënt met laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit is namelijk de doelgroep die de meeste moeite heeft met het
verwerken en opvolgen van de verkregen
voorlichting.

Probleem/vraagstelling
‘Hoe ziet de optimale informatieverstrekking eruit aan patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden die op de gipskamer worden behandeld?
Vanuit de vraagstelling hebben we vier
deelvragen geformuleerd, waarvan we
twee willen toelichten.
1. Hoe kan de gipsverbandmeester
beperkte gezondheidsvaardigheden
bij een patiënt herkennen?
2. Hoe kan de gipsverbandmeester de
informatieverstrekking aan de patiënt
met beperkte gezondheidsvaardigheden
afstemmen?

Resultaten deelvraag 1
‘Hoe kan de gipsverbandmeester
beperkte gezondheidsvaardigheden
bij een patiënt herkennen?’
Onder gezondheidsvaardigheden wordt
een combinatie van vaardigheden verstaan die mensen nodig hebben om informatie over gezondheid en ziekte te kunnen vinden, te begrijpen en toe te passen.
(NHG, 2012) Er wordt gerefereerd naar
een zestal vaardigheden, namelijk:
• Lezen: bijsluiters lezen, folders lezen.
• Schrijven: afspraken noteren, vragenlijsten invullen.
• Rekenen: op tijd medicijnen innemen.
• Gespreksvaardigheden: telefonisch een
afspraak maken, luisteren, klachten
formuleren.
• Sociale vaardigheden: vragen durven
stellen, informatie kunnen vergelijken,
beslissingen nemen.
• Digitale vaardigheden: informatie
opzoeken op internet, herhaalrecept
bestellen.

Zo kan iemand met een normaal of juist
hoog niveau in een stresssituatie minder
gezondheidsvaardig zijn. Bijvoorbeeld bij
het krijgen van ‘slecht nieuws’.

Daarbij wordt er ook onderscheid gemaakt
in functionele, interactieve en kritische
gezondheidsvaardigheden (NTVG, 2009).
Met functionele gezondheidsvaardigheden
wordt verwezen naar functionele geletterdheid, dat wil zeggen kunnen lezen en schrijven. Interactieve gezondheidsvaardigheden
hebben betrekking op het vermogen om
schriftelijke en mondelinge informatie te
verkrijgen over ziekte en gezondheid en
dit toe te passen op de eigen situatie. Kritische vaardigheden gaan nog een stapje
verder. Dit zijn vaardigheden om gezondheidsinformatie kritisch te analyseren en
te gebruiken om meer controle uit te oefenen over het eigen leven.

In de Engelse literatuur wordt gesproken
over ‘Health Literacy’ wat meestal de functionele gezondheidsvaardigheden omvat.
Laaggeletterdheid is de laatste jaren een
actueel onderwerp waarvoor ook in de zorg
steeds meer aandacht voor is. Onderstaand
een aantal belangrijke redenen op een rij:
• Nederland telt ongeveer 1,5 miljoen
laag- en ongeletterden.
• Twee derde van hen is autochtoon
(heeft Nederlands dus als moedertaal)
• Het aantal mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden is nog groter.
• Laaggeletterden hebben vaker een
ongezonde leefstijl en doen gemiddeld
minder aan zelfzorg.
• Laaggeletterden zijn vaker chronisch
ziek. Ze lopen een hoger risico op chronische bronchitis, kanker, hart- en
vaatziekten en diabetes.
• Laaggeletterden maken meer gebruik
van de zorg en doen minder aan preventieve maatregelen.
• Laaggeletterden leven korter. Daarbij is
de kwaliteit van leven in de laatste jaren
minder.
• 75% van de laaggeletterden vertelt niets
over hun laaggeletterdheid aan zorgverleners.
• Een groot deel van de zorgverleners is
zich niet bewust van het niveau van hun
patiënt. Daarbij wordt te veel in medisch
jargon gecommuniceerd.
• Het uitbannen van laaggeletterdheid
bespaart de zorgsector jaarlijks 61 mil
joen euro.

Gezondheidsvaardigheden omvat voor een
groot deel het lees-, schrijf- en rekenvaardigheidniveau, maar kan ook afhangen van
de situatie waarin de patiënt zich bevind.

Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van onvoldoende gezondheidsvaardigheid. Mensen met leer- en gedrags-problemen kunnen een achterstand hebben.
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Mensen die thuis in een andere voertaal
spreken en mensen die opgroeien in een
taalarme omgeving kunnen ook een achterstand hebben. Een groot schoolverzuim
kan een oorzaak zijn en ook wil het voorkomen dat vaardigheden weggezakt zijn.
(lezenenschrijven.nl)
Onvoldoende gezondheidsvaardigheid is
vooral aanwezig bij senioren, immigranten, etnische minderheden en groepen
met een lagere socio-economische status.
(Paasche-Orlow, 2005) Een socio-economische status wordt bepaald door kennis,
arbeid en bezit. Het is niet te observeren.
Het opleidingsniveau is de meest gebruikte
indicator voor het bepalen van de socioeconomische status. (Nationaalkompas,
2010)
Het herkennen van onvoldoende gezondheidsvaardigheid is niet makkelijk. Er
heerst een taboe op en mensen schamen
zich veelal. Op de man af vragen of iemand
moeite heeft met lezen en schrijven is de
kortste klap, maar kan ongemakkelijke
situaties opleveren. Ook zou je kunnen
vragen naar aanwijzingen die duiden op
laaggeletterdheid, bijvoorbeeld op de volgende wijze:
• Hoeveel jaar bent u naar school
geweest?
• Hoe gaat het met lezen en schrijven?
• Veel mensen hebben moeite met het
lezen van dit soort folders, hoe is dat
voor u?
• Helpt iemand u wel eens met het invullen
van formulieren en het lezen van brieven?
Ook kunnen laaggeletterden vermijdend
gedrag vertonen en vermijdende uitspraken
doen, zoals onderstaand afgebeeld:

Tabel 1 taalniveau’s
Mensen die onvoldoende gezondheidsvaardig zijn hebben meer moeite met
het formuleren van hun vragen en geven
regelmatig niet adequaat antwoord op
een vraag.

Resultaten deelvraag 2
‘Hoe kan de gipsverbandmeester
de informatie-verstrekking aan de
patiënt met be-perkte gezondheidsvaardigheden afstemmen?’
Volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht hun patiënten, op een
voor hen begrijpelijke manier, in te lichten over hun gezondheidstoestand, over
onderzoeken, de behandeling en de alternatieven. Zorgverleners moeten zich ervan
bewust zijn dat patiënten niet allemaal
over de benodigde gezondheidsvaardigheden beschikken.
De interactie tussen een zorgverlener en
een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden verloopt vaak moeizaam.

Vanwege een gebrek aan kennis over ziekte
en behandeling lukt het de patiënt niet om
een actieve houding aan te nemen. Zorgverleners zijn zich niet vaak bewust van
de noodzaak om de communicatie aan te
passen. Daarbij worden er teveel medische
termen gebruikt en wordt er gemiddeld
teveel informatie gegeven. Uit gewoonte
gebruiken we lange zinnen met ingewikkelde woorden. Simpel communiceren is
in de praktijk heel lastig. Door bewustwording van de verschillende taalniveaus
lukt het beter om het niveau aan te passen. Op www.uvatalen.nl staat een overzicht van de taalniveaus. Taalniveau A1
en A2 wordt geduid als een basisgebruiker,
taalniveau B1 en B2 als een onafhankelijk
gebruiker en taalniveau C1 en C2 als een
vaardig gebruiker. Tabel 1 geeft weer wat
het gemiddelde taalniveau is en in welk
taalniveau de meeste teksten geschreven
zijn.
Overheden en bedrijven schrijven hun
teksten meestal in taalniveau C1. 60%
van de bevolking heeft moeite om deze
teksten te begrijpen. Er wordt steeds
meer gepleit voor teksten op taalniveau
B1. Dit wordt het eenvoudig Nederlands
genoemd. Alle teksten kunnen vertaald
worden in taalniveau B1. Bijsluiters van
medicijnen. Formulieren van de overheid. Juridische teksten. Taalniveau B1
is voor veel meer mensen begrijpelijk
vanwege zijn specifieke tekstkenmerken:
logische opbouw, korte, persoonlijke,
actieve zinnen, hoogfrequente woorden.
(bureautaal, 2008)
Bij patiëntgericht communiceren is het
ook belangrijk om je te verplaatsen in de >>
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ander. Bij laaggeletterden is dat extra
belangrijk, maar ook extra moeilijk. Je
kunt je immers niet uitgaan van je eigen
kennis, ervaring en beleving (NHG, 2012).
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat zorgverleners systematisch de leesvaardigheden
van hun patiënten overschatten. Onderstaand aantal tips die kunnen helpen bij
de communicatie aan laaggeletterden:
• Stel de patiënt op zijn gemak met een
open en welkome houding.
• Kies dezelfde woorden die de patiënt
gebruikt voor zijn klachten; gebruik
eenvoudige, alledaagse woorden.
• Praat langzaam en gebruik korte
zinnen; wees zo concreet mogelijk.
• Doseer informatie; herhaal de kernpunten.
• Ga na of de patiënt de informatie
begrepen heeft, bijvoorbeeld door te
vragen: ‘Wat gaat u nu thuis vertellen?’
Ook is gebleken dat het helpt om communicatie zintuiglijk te maken. Door iets te
laten zien, te voelen en ervaren kan een
handeling beter begrepen en onthouden
worden. Door het voor te doen en na te
laten doen neemt de kans op slagen toe.

praten. Een filmpje wat we lieten zien op
de refereeravonden is op youtube.com te
vinden met de titel ‘gezondheidsvaardigheden’.

Oosterberg E, Bakx J, van Bommel H, Elbrink S,
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
‘Visueel voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden’ Nederlands Huisartsen Genootschap

Daarnaast verdient het aandacht om de
folders te controleren op taalniveau zoals
benoemd bij de tweede deelvraag. Omdat
gebleken is dat het werken met pictogrammen een positieve werking heeft is ons
advies om folders te maken met plaatjes.

(NHG) Tijdschrift voor praktijkondersteuning
november 2012
Twickler TH. B., Hoogstraaten E., Reuwer A.Q.,
Singels L., Stronks K., Essink-Bot M.L. ‘Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg’

We leven in digitale wereld en velen hebben een smartphone, tablet of smarttv.
Er zijn velerlei apps op de markt met plaatjes en uitleg over verschillende letsels, aandoeningen en behandelingen. Op de gipskamers is het handig om een lijst te creëren
met bruikbare apps. Op die manier kunnen
de patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden optimaler ondersteund
worden.
Mocht er geld voor handen zijn is het idee
om een tablet op de gipskamer aan te schaffen met de apps. Zo kan de voorlichting aan
patiënten op met beperkte gezondheidsvaardigheden op de gips-kamer optimaal
en toekomstgericht ingezet worden.

Aanbeveling
Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden is een lastig probleem.
Bekendheid onder zorgprofessionals en
dan met name de bewustwording hiervan is de eerste stap in verbetering. Dit
kan al door er op de werkvloer over te
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Voorspellende factoren voor een
primaire Achillespees ruptuur:
een systematisch review
Samenvatting
De Achillespees is de sterkste pees van het menselijk lichaam. De incidentie van Achillespees rupturen lijkt toe te nemen. Het doel
van deze studie was het systematisch samenvatten van de determinanten die de kans op een Achillespees ruptuur beïnvloeden.
Onze resultaten toonden dat een afgenomen vezelgrootte, gemeten met elektronen microscopie, van de Achillespees het risico op
een Achillespees ruptuur vergroot. Er is een matig bewijs voor vele andere factoren, waarvan sommigen modificeerbaar zijn, zoals
overgewicht, het gebruik van orale corticosteroïden en quinolonen en het wonen in een stedelijk gebied. Meer studies van hoge
kwaliteit naar determinanten die het risico op een Achillespees ruptuur verhogen zijn essentieel om de determinanten die een
Achillespees ruptuur beïnvloeden beter in kaart te brengen.
1. Introductie
De incidentie van de Achillespees ruptuur is 6-37/100.000
persoonsjaren 1-6 en lijkt toe
te nemen 3,7. De meeste Achillespees rupturen worden veroorzaakt tijdens sportactiviteiten 8-10. Een Achillespees
ruptuur kan een professionele sportcarrière belemmeren of zelfs beëindigen. Een
derde van de atleten kan na
een Achillespees ruptuur het
oude sportniveau niet meer
behalen 11.
De meest voorkomende locatie van de Achillespees ruptuur is 3-6 cm boven de insertie van de Achillespees aan
de calcaneus 12,13. Deze regio
wordt ook wel de “midportion”
genoemd. Het frequente voorkomen op deze locatie kan
deels worden verklaard door
de hoge krachten (+/- 70 mega
pascal (MPa)) die de Achillespees in dit gedeelte opvangt 14.
Biomechanische modellen
kunnen het risico op een
Achillespees ruptuur deels
verklaren, maar het is onduidelijk welke andere determinanten van invloed zijn. Verschillende intrinsieke en
extrinsieke risicofactoren zijn
geassocieerd met een Achillespees ruptuur. Modificeerbare factoren, zoals bijvoorbeeld een hoge body mass

index (BMI) zijn vooral klinisch relevant om dat deze
een Achillespees ruptuur
zouden kunnen voorkomen.

2.1 Inclusie criteria
Studies werden geïncludeerd
indien er sprake was van: (1)
een beschrijving van een
determinant die een Achillespees ruptuur beïnvloedt; (2)
een Achillespees ruptuur als
uitkomstmaat; (3) een studie
opzet met minimaal 10 volwassen patiënten met een
Achillespees ruptuur; (4) het
gebruik van een statistische
test die de significantie van
wel of geen associatie van een
factor en de Achillespees ruptuur kan bepalen; (5) de beschikbaarheid van een volledig manuscript; en (6) een
artikel geschreven in het
Engels, Duits, Nederlands
of Spaans. Dierstudies werden geëxcludeerd.

manuscripten gezocht tot
en met 2 februari 2014. De
volgende zoektermen werden
gebruikt: (‘achilles tendon
rupture’/de OR ((‘tendon injury’/de OR ‘tendon rupture’/
de OR rupture/de) AND
(‘achilles tendon’/de OR
‘achilles tendinitis’/de)) OR
(achill* NEAR/3 (rupture*
OR injur* OR tear* OR disorder*)):ab,ti) AND (risk/exp
OR Etiology/de OR ‘tendon
injury’/exp/dm_et OR histopathology/de OR (risk* OR
etiolog* OR etiopatholog* OR
aetiopatholog* OR aetiolog*
OR causal* OR causat* OR
cause OR predipos* OR precipitat* OR reinforce* OR
enabling OR pathogenes* OR
etiopathogenes* OR aetiopathogenes* OR histopatholog*
OR ‘associated with’ OR
‘result from’ OR ‘owing
to’):ab,ti) NOT ([animals]/
lim NOT [humans]/lim).
De EMBASE zoekstrategie
is omgezet naar een vergelijkbare zoekstrategie voor de
andere databases en referenties van geïncludeerde artikelen zijn doorgezocht naar
mogelijk relevante studies.

2.2 Zoekstrategie
We hebben in de databases:
EMBASE, MEDLINE, OvidSP,
Web of Science, Cochrane
Central, PubMed Publisher
en Google Scholar naar

2.3 Studie selectie
De studieselectie is uitgevoerd
door 2 onafhankelijke onderzoekers (FC en DM). Verschillen in mening werden in consensus opgelost.

Het doel van onze studie is
een systematisch overzicht
geven van alle determinanten
die het risico op een Achillespees ruptuur beïnvloeden.

2. Methode
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2.4 Methodologische
kwaliteitsbeoordeling
De kwaliteit van alle geïncludeerde artikelen is beoordeeld
door 2 onafhankelijke onderzoekers (FC en RV). Bij verschillen in mening is consensus verkregen door middel
van een derde onderzoeker
(DM). Voor de kwaliteitsbeoordelingen hebben we gemodificeerde criteria gebaseerd
op een gestandaardiseerde
lijst gebruikt 15-17 (Tabel 1).
Indien er aan een criterium
werd voldaan, werd er “1 punt”
gescoord. In alle andere gevallen, werden er “0 punten”
gegeven. Een maximale score
van 10 punten kon worden
behaald. Indien er een totaal
score van 6 punten of hoger
werd behaald én er een punt
voor criteria 6, 7, 8 en 10 werd
gescoord, was er volgens onze
vooraf gestelde criteria sprake
van een artikel van hoge kwaliteit 18.
2.5 Data extractie
De data extractie is uitgevoerd
door 1 auteur (FC). De volgende
data zijn geëxtraheerd: studie
populatie, studie opzet, onderzochte determinanten, uitkomst
en de associatie tussen de determinant en de Achillespees ruptuur.
De determinanten werden
gegroepeerd in: patiënt-

>>

karakteristieken, voorgeschiedenis, BMI, gebruikte medicatie, enkel/ voet positie, eerder
vastgestelde peesziekte of ziekte
die de samenstelling van een
pees kan veranderen, genetische
factoren en milieu factoren.
2.6 Samenvatting van
niveau van bewijs
(“level of evidence”)
Omdat de observationele studies heterogeen waren met
betrekking tot de studiepopulatie, methodologische kwaliteit, follow-up duur en evaluatie van determinanten hebben
we een ‘best- evidence’ synthese
uitgevoerd, gebaseerd op de
studie van van Tulder et al. 18.
Sterk bewijs voor een determinant is gedefinieerd als 2
of meer studies met een hoge
methodologische kwaliteit
een overeenkomstig resultaat
laten zien (≥ 75% van de studies rapporteren gelijke resultaten). Voldoende bewijs is
gedefinieerd als 1 studie van
hoge methodologische kwaliteit en 2 of meer studies van
lage methodologische kwaliteit een overeenkomstig resultaat laten zien (≥ 75% van de
studies rapporteren gelijke
resultaten). Matig bewijs is

cross- sectionele studies. Er
zijn geen randomized controlles trials (RCT) geincludeerd.
De leeftijd van de geincludeerde
patienten in de 31 studies varieerde tussen de 36 en 69 jaar.
De follow-up tijd varieerde van
1 tot 45 jaar. Tabel III toont een
overzicht met karakteristieken
van de geïncludeerde studies.
Tabel IV illustreert de determinanten die het Achillespees
ruptuur risico beïnvloeden.

gedefinieerd als 1 of meerdere
studies van lage kwaliteit een
overeenkomstig resultaat
laten zien (≥ 75% van de studies rapporteren gelijke resultaten). Er is sprake van tegenstrijdig bewijs als minder dan
75% van de studies vergelijkbare resultaten rapporteerden.

3. Resultaten
3.1 Literatuur selectie
Er zijn geen extra relevante
artikelen gevonden na het doorzoeken van de referenties van
de geïncludeerde artikelen. In
het totaal hebben we 31 studies
geïncludeerd (figuur I).

3.4 Niet modificeerbare
predictoren
3.4.1 Patiënt karakteristieken
3.4.1.1 Leeftijd
Er is matig bewijs gevonden
dat op hogere leeftijd de kans
op een Achillespees ruptuur
toeneemt. Corrao et al. en van
der Linden et al. vonden een
hogere kans op een Achillespees ruptuur bij een leeftijd
van 60 jaar en hoger 21,22.
Eén studie toonde een stijgend
risico bij patiënten van 45 jaar
en ouder 21 en 1 studie liet geen
hoger risico op een Achillespees ruptuur zien bij hogere
leeftijd 22. Eén studie beschreef
dat de gemiddelde leeftijd van
patiënten met een Achillespees
ruptuur lager was dan bij andere
peesrupturen 23.

3.2 Methodologische
kwaliteitsbeoordeling
Er was sprake van 2 studies van
hoge kwaliteit 19,20. Tabel II laat
de scores van de methodologische kwaliteitsbeoordeling zien.
Er was consensus met betrekking tot de kwaliteit (hoog versus laag) van de artikelen. In 5
van de 310 beoordeelde criteria (1.6%) is consensus verkregen door een derde reviewer.
3.3 Studie opzet
Vijf van de geselecteerde studies waren follow-up studies,
12 case-control studies en 15

3.4.1.2 Ras
Twee studies van lage kwaliteit
lieten een verhoogd risico op
een Achillespees ruptuur zien
bij negroïde mensen 10,24.
3.4.1.3 Geslacht
Vier studies van lage kwaliteit
hebben onderzocht of geslacht
van invloed is op een Achillespees ruptuur 25-28. Vosseller et
al. toonden geen verband 27. Drie
studies lieten een verhoogde
kans op een Achillespees ruptuur bij mannen zien 25-28.
3.4.1.4 Nierfalen
Drie lage kwaliteit studies lieten
geen effect van nierfalen op een
Achillespees ruptuur zien 22,25,26.
Er is matig bewijs gevonden dat
een niertransplantatie het risico
op een Achillespees ruptuur niet
vergroot 25.
3.4.1.5 Diabetes Mellitus
Vier studies van lage kwaliteit
toonden dat diabetes mellitus

Figuur I: Flow diagram of study selection and exclusion stages
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het risico op een Achillespees
ruptuur niet beïnvloedt 22,25,26,29.
3.4.1.6 Overige niet-musculoskeletale aandoeningen
In een studie van lage methodologische kwaliteit is geen
verhoogd risico gevonden op
een Achillespees ruptuur indien er sprake was van arteriële hypertensie of hartaandoeningen 29. Een lage kwaliteit
studie rapporteerde een stijgende kans op een Achillespees ruptuur indien er sprake
was van ipsilaterale ischialgie 30.
Er was matig bewijs voor een
associatie tussen een Achillespeesruptuur en psoriasis of
inflammatory bowel disease 26.
Huid of wekedelen infecties,
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), astma,
systemische lupus erythematodes, hyperparathyroidie,
ziekenhuisopname door infectie, urogenitale infectie en
andere infecties verhogen de
kans op een Achillespees ruptuur niet 25.
3.4.1.7 Trauma
Er was matig bewijs dat stomp
Achillespees trauma de kans
op een Achillespees ruptuur
verhoogt 25.
3.4.2 Musculoskeletale ziekten en veranderde elementen
van de Achillespees structuur
3.4.2.1 Musculoskeletale
ziekten
Gediagnosticeerde tendinitis,
Achilles bursitis, enthesopathie en polibezoeken aan de
orthopaedie en podotherapie
in de voorgeschiedenis verhogen de kans op een Achillespees ruptuur 25.
Een toenemend aantal Achillespees rupturen wordt gezien
bij patiënten met auto-immuun
artritis, infectieuze artritis en
osteoartritis 26. Er is geen verband gevonden tussen spondylartropathieeën, jicht, niet
articulair reuma en een Achillespees ruptuur 22.
Er is beperkt bewijs gevonden
dat een tendinopathie, gedefinieerd als Achillespees pijn in
de voorgeschiedenis de kans
op een Achillespees ruptuur
vergroot 31.

Lysyl pyridinoline, hydroxylysyl pyridinoline en pentosidine
zijn enzymen die voor crosslinking zorgen en daarmee de
stijfheid van het peesweefsel
beïnvloeden. Minder lysyl pyridinoline, minder hydroxylysyl
pyridinoline en minder pentosidine hebben geen invloed op
een Achillespees ruptuur 32.
Er is matig bewijs getoond
voor een toename van Achillespees rupturen bij een afname van de hoeveelheid collageen en een lagere Young’s
modulus, dus pezen met een
groter elastisch vermogen
hadden grotere kans op een
ruptuur 32.
3.4.2.2 Veranderde elementen
van Achillespeesweefsel
Een sterkere type I collageen
kleuring is gezien in normale
Achillespezen in vergelijking
met geruptureerde Achillespezen 33. Een toename van
type III collageen verhoogd
de kans op een Achillespees
ruptuur 33.
Een studie toonde dat door een
afname van de lengte van de
fibrillen van de Achillespees
(60-150 nm) de kans op een
Achillespees ruptuur steeg 19.
De gemiddelde collageenvezel
diameter ( ± standaard deviatie - SD) van geruptureerde
Achillespezen was 18.2 +/- 1.0
µm versus 28.5 +/- 2.7 µm in de
controle groep (P <0.0001) 34.
Er was voldoende bewijs dat
de collageenvezel diameter van
invloed is op de Achillespees
ruptuur.
De gemiddelde maximale anteroposterior diameter van de
geruptureerde Achillespees
was 11.7 mm, terwijl de contralaterale Achillespees een gemiddelde diameter van 5.4 mm had
en de gemiddelde diameter in
gezonde controle patiënten
4.9 mm was 35.
De gemiddelde hoek (± SD)
van de collageenvezels in een
geruptureerde Achillespees
was 14.70 +/- 2.2 en de gemiddelde hoek in de controle groep
was 16.60 +/- 1.0 (P = 0.003).
De hoek van de collageenvezels is gemeten op 4 verschillende punten in de lengte richting van een collageenvezel met
een elektronenmicroscoop 34.

Er was matig bewijs dat de
kans op een Achillespees ruptuur werd beïnvloed door een
grotere afstand tussen collageenvezels, een toegenomen
golving van de collageenvezels,
verlies van collageenvezel structuur, een afgenomen aantal
kernen in de tenocyten, rondere kernen in de tenocyten,
toename van cellen, toegenomen vascularisatie, een afgenomen hoeveelheid collageen
en een toegenomen hoeveelheid glycosaminoglycanen.
Tenocyten spelen een belangrijke rol in de peestructuur,
doordat ze pro-collagen produceren. Glycosaminoglycanen vormen een bestanddeel
van collageenrijke vezels 36.

het enzym dat voor de afbraak
van collageen zorgt. Tegengesteld bewijs is gevonden.
Er was matig bewijs voor een
associatie tussen een Achillespees ruptuur en de aanwezigheid van enzymen die de extracellulaire matrix beïnvloeden
(opbouw en afbraak van collageenweefsel); MMP1, MMP7,
MMP9, MMP11, MMP14,
MMP19, MMP24, MMP25,
MMP28, a disintigrin and
metalloproteinase trombospondin motifs (ADAMTS) 4,
ADAMTS7, ADAMTS13, tissue inhibitory if metalloproteinase (TIMP) 1, TIMP2,
TIMP3, TIMP4, a disintigrin
and metalloproteinase (ADAM)
8, ADAM 12 en ADAM 17 zien
38
. MMP17 verlaagt de kans op
een achillespees ruptuur 38.

3.4.3 Positie van de enkel en
voet
3.4.3.1 Verminderde pronatie
van de enkel
Een studie liet zien dat een verminderde pronatiestand van
de enkel de kans op een Achillespees ruptuur vergroot 37. De
stand van de enkel is gemeten
in rust. Een stand van 4 graden
of minder werd gezien als een
verminderde pronatie stand.

Twee studies van lage kwaliteit hebben geen effect van
het COL1A1 Sp1-binding site
polymorfisme op een Achillespees ruptuur gevonden 39.
Twee studies van lage kwaliteit hebben het effect van de
vascular endothelial growth
factor (VEGF) op een Achillespees ruptuur onderzocht
40,42
. VEGF stimuleert de vaatvorming. In de studie van
Peters et al. is geen associatie
gevonden 41. Legerlotz et al.
toonden een verhoogd risico
bij aanwezigheid van VEGF 41.

3.4.3.2 Holle stand voet
Een verhoogde incidentie van
de Achillespees ruptuur werd
in een onderzoek gezien wanneer er sprake is van een holle
stand van de voet 37. De hoogte
van de boog werd gemeten door
middel van een voetafdruk op
een tafel. Indien de afdruk van
het middelste gedeelte van de
voet niet zichtbaar was, is dit
gedefinieerd als een hoge boog.
De holle stand van de voet was
geassocieerd met een verminderde pronatie stand in deze
studie.

Matig bewijs is getoond voor
een hoger risico op een Achillespees ruptuur indien hogere
cyclo- oxygenase (COX) 2 expressie, hogere oncostatin M
(OSM) expressie, hogere leukaemia inhibitor factor (LIF),
hogere ciliary neurotrophic
factor (CNTF), hogere interleukine (IL) 6 expressie of
lagere interleukine 6 receptor
(IL6R) expressie. COX 2, OSM,
LIF, CNTF en IL 6 zijn anti-inflammatoire mediatoren, die
verhoogd zijn bij een Achillespees ruptuur 41.

3.4.4 Genetische factoren
Een studie van hoge en een
studie van lage kwaliteit rapporteerden het effect van de
matrix metalloproteinase
(MMP)3 gen expressie op
een Achillespees ruptuur 20,38.
Raleigh et al. lieten geen effect zien 20, terwijl Jones et al.
een verhoogde kans op een
Achillespees ruptuur vonden
bij de aanwezigheid van het
MMP3 gen, dat codeert voor

Twee studies van lage kwaliteit
hebben gekeken naar het effect
van de ABO bloedgroep op de
Achillespees ruptuur 42,43.
Een studie liet een verschil in
ABO bloedgroep distributie in
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patiënten met een Achillespees
ruptuur in vergelijking met de
controle groep zien (P=0.030) 42.
Een verlaagde bloedgroep A/O
ratio is gerapporteerd in de
Achillespees ruptuur groep.
3.5 Modificeerbare
predictoren
3.5.1 Patiënt karakteristieken
3.5.1.1 Obesitas
Drie studies van lage kwaliteit
onderzochten het effect van de
body mass index (BMI) op een
Achillespees ruptuur 25,26,39.
Van der Linden et al. en Seeger
et al. vonden een verhoogd risico
op een Achillespees ruptuur bij
een BMI > 40 kg/m2 25,26.
Posthumus et al. vonden een
verhoogd risico bij een BMI >
25 kg/m2 39.
3.5.1.2 Hypercholesterolemie
Twee studies van lage kwaliteit
onderzochten of hypercholesterolemie het risico op een Achillespees ruptuur beïnvloedt 26,29.
In 1 studie is er geen verband
gezien 29. In een andere studie
is hypercholesterolemie geassocieerd met een verhoogd
risico op een Achillespees ruptuur 26. Er is geen consensus
aangetoond.
3.5.1.3 Sport activiteiten
Eén studie liet geen verband
tussen sportactiviteiten en een
Achillespees ruptuur zien 44.
Het type sportactiviteiten onderzocht in deze studie is niet
gespecificeerd. Een andere
studie vond een hogere prevalentie Achillespees rupturen
bij mannelijke voormalig professionele sprinters 45. Een
studie rapporteerde een hogere
incidentie van Achillespees rupturen in amateur sporters in
vergelijking met andere peesrupturen 23.
3.5.2 Medicatie
3.5.2.1 Quinolonen
Er is matig bewijs in 5 studies
van lage kwaliteit gevonden dat
quinolonen antibiotica het risico
op een Achillespees ruptuur
verhogen 22,25,26,46,47. Alhoewel
Seeger et al. geen verband
vonden tussen het gebruik
van ofloxacine, levofloxacine,
ciprofloxacine en het risico op
een Achillespees ruptuur 28. >>

3.5.2.2 Andere antibiotica
Seeger et al. vonden geen verband tussen het gebruik van
azitromycine en claritromycine en het risico op een Achillespees ruptuur 28. Van der
Linden et al. lieten geen relatie tussen de kans op een Achillespees ruptuur en tetracycline,
amoxicilline, penicilline en
macrolides zien 22.
3.5.2.3 Corticosteroïden
Twee studies van lage kwaliteit rapporteerden een matig
bewijs voor een positief verband tussen gebruik van orale
corticosteroïden en het risico
op een Achillespees ruptuur 25,26.
Een lage kwaliteit studie vond
geen verband tussen corticosteroïden injecties en de kans
op een Achillespees ruptuur 33.
3.5.2.4 Salicylaten
Er is geen relatie tussen het
gebruik van salicylaten en een
Achillespees ruptuur aangetoond 29.
3.5.3 Milieu factoren
Er was matig bewijs dat roken
de kans op een Achillespees
ruptuur niet beïnvloedt 29. Een
Achillespees ruptuur kwam
vaker voor bij patiënten die in
een stad wonen in vergelijking
met het platte land 7. Er was
matig bewijs dat er in de lente
en zomer een grotere kans op
een Achillespees ruptuur is 28.

4 Discussie
Dit systematisch review van
31 artikelen laat zien dat de
kans op een Achillespees ruptuur multifactorieel is. Er is
voldoende bewijs dat een
afgenomen vezelgrootte van
de achillespees, gemeten met
elektronen microscopie, het
risico op een Achillespees
ruptuur vergroot. Alhoewel
dit moeilijk te meten is in de
kliniek en niet modificeerbaar
is. Matig bewijs is gevonden
voor de volgende modificeerbare determinanten: obesitas,
het oraal gebruik van quinolonen en corticosteroïden, wonen
in een stad en hypercholesterolemie. Clinici moeten daarom
voorzichtig zijn met het voorschrijven van quinolonen en
corticosteroïden om een Achil-

Wij vonden beperkt bewijs dat
het gebruik van orale corticosteroïden het risico op een Achillespees ruptuur verhoogt 25,26.
Dierstudies laten zien dat corticosteroïden injecties in pezen
vermeden zouden moeten worden, maar de ware incidentie
van Achillespees rupturen na
corticosteroïd injecties is onbekend. In de literatuur laten
vele studies een hogere incidentie van Achillespees rupturen zien na het gebruik van
orale corticosteroïden. Er is
maar 1 case-control studie
van lage kwaliteit uitgevoerd
die naar het effect van lokale
corticosteroïden injecties op
het Achillespees risico heeft
gekeken 52,53.

lespees ruptuur te voorkomen
bij patiënten met een intensief
activiteitenpatroon. Patiënten
met een BMI boven 25 kg/m2
zouden gewicht moeten verliezen om de kans op een Achillespees ruptuur te verkleinen 32.
Het verband tussen de mechanische sterkte en de grootte van
de vezels is in de mens nog niet
eerder onderzocht 48. Alhoewel
uit dierstudies blijkt dat een toename van de diameter van de
Achillespees vezels een grotere
peessterkte liet zien 49,50.
De tegenstrijdige uitkomsten
ten aanzien van het verband
tussen sportactiviteiten en de
kans op een Achillespees ruptuur kunnen verklaard worden
doordat Raunest et al. de sportactiviteiten niet hebben gespecificeerd. Bovendien was de
onderzochte studiepopulatie
klein 45. Kujala et al. lieten een
verhoogde kans op een Achillespees ruptuur bij professionele sprinters zien 45.
In een andere studie was de incidentie van een Achillespees
ruptuur hoger bij amateur sporters dan andere peesrupturen 23.
Verschillende studies rapporteerden de hoogste incidentie
van Achillespees rupturen bij
sporten waarbij veel gerend en
gesprongen wordt 9,23.

Een hogere incidentie van
Achillespees rupturen bij
ouderen zou verklaard kunnen worden door de degeneratieve veranderingen door
langdurige stress op de Achillespees en mogelijk door een
afname van de vezel grootte 19.
Het is onbekend of andere factoren, zoals meer comorbiditeit, meer medicatie gebruik,
een toegenomen serum lipiden
en een afgenomen fysieke activiteit een rol spelen in ouderen.
Een hogere incidentie Achillespees rupturen bij mannen
kan veroorzaakt worden doordat mannen in het algemeen
een grotere spiermassa hebben en hierdoor kunnen ze
een grotere contractie kracht
genereren. Vosseler et al. lieten geen verband tussen mannelijk geslacht en Achillespees
rupturen zien 27.

Het gebruik van quinolonen en
corticosteroïden, hypercholesterolemie, mannen van hogere
leeftijd en toegenomen fysieke
activiteiten zijn vaak genoemde
risicofactoren voor een Achillespees ruptuur 48. Waarom
quinolonen van invloed zijn op
een Achillespees ruptuur is onduidelijk. Volgens Shakibaei
et al. zouden quinolonen de
interactie tussen cellen en de
matrix kunnen verstoren door
het vrijkomen van divalente
ionen 49. Quinolonen kunnen
interfereren met de regulatie
van de proteïnen door tenocyten en zo Achillespees schade
veroorzaken 49. Twee studies
rapporteerden necrose en neovascularisatie zonder inflammatie in geruptureerde Achillespezen 50,51. In een laat stadium zou door quinolonen
geïnduceerde apoptose kunnen ontstaan 52.

Hoewel er frequent in de literatuur een relatie wordt beschreven tussen verhoogd
cholesterol en voorkomen van
peesrupturen, hebben wij dit
in deze systematische review
niet kunnen bevestigen. Het
kleine aantal geïncludeerde
patiënten in de studie van
Kraemer et al. kan een mogelijke verklaring zijn voor het
tegenstrijdig bewijs dat hypercholesterolemie van invloed
is op Achillespees rupturen 29.
Er kan sprake zijn van een
type II statistische fout.
18

Hierbij wordt een onware nulhypothese niet verworpen.
Een hogere incidentie Achillespees rupturen is gezien in
patiënten met bloedgroep O.
Dat kan komen door een genetische koppeling 42,54. In een
studie is geen verband tussen
de ABO bloedgroep en Achillespees rupturen gezien 43. De
tegenstrijdige resultaten kunnen worden verklaard door verschillen in ABO bloedgroep
distributie tussen populaties.
Tegenstrijdig bewijs is gevonden voor het verband tussen
MMP3 expressie en Achillespees rupturen. Jones et al.
includeerden maar 12 patiënten. MMPs zijn betrokken bij
de opbouw van de extra cellulaire matrix, omdat zij een proteolytische functie hebben 55.
TIMPS remmen de activiteit
van MMPs. Hierdoor kan de
balans tussen MMP en TIMPS,
beiden belangrijk voor de collageenproductie in pezen, verloren gaan 56.
Tegenstrijdige resultaten voor
het verband tussen de hoeveelheid VEGF en een Achillespees
ruptuur zijn gerapporteerd 40,41.
VEGF is een krachtige stimulator van neovascularisatie 57.
Het is onduidelijk of deze neovascularisatie een wenselijk
fenomeen is, aangezien de
Achillespees normaal gesproken relatief avasculair is.
IL-6 en COX2 expressie zijn
hogere indien er sprake is van
weefselschade 58. Dit kan een
verklaring zijn voor de hoge
IL-6 en COX 2 levels in geruptureerde Achillespezen. De
lagere IL-6R levels kunnen een
gevolg zijn van de hoge IL-6
levels. OSM, CTNF en LIF onderdrukken de synthese van
proteoglycanen in gewrichtskraakbeen 59. Een vergelijkbaar proces zou mogelijk kunnen zijn in de Achillespees.
Er zijn verscheidene zwakke
punten in de geïncludeerde
studies van dit systematisch
review. Doordat verschillende
aspecten van de studies niet
heterogeen waren, konden we

geen meta-analyse doen. Als
alternatief hebben we een bestevidence synthese uitgevoerd.
Met behulp van gemodificeerde
vragen van bestaande kwaliteitscriteria hebben we de
methodologische kwaliteit
beoordeeld 15-17. Dit review is
voornamelijk gebaseerd op
cross-sectionele data en daarom is de mate van bewijs beperkt door de kwaliteit van de
beschikbare studies. Er zijn 5
cohort studies geïncludeerd,
allen met een retrospectieve
opzet.
Verschillende kwaliteitscriteria zijn niet duidelijk beschreven; voornamelijk informatie
over potentiele bias (zoals inclusie bias), wat er gedaan is met
ontbrekende gegevens en de
reden van verlies van followup. In de meeste studies is de
informed consent status beschreven, maar zijn de in- en
exclusie criteria onduidelijk,
daarom kan er sprake zijn van
inclusiebias.
De histologische bevindingen
beschreven in dit review zijn
retrospectief en de oorzaakgevolg relaties zijn niet bewezen. Maar 17 van de 31 studies
(54.8%) hebben gecorrigeerd
voor confounders 10,19,20,22,24-26,29,33,35,39,45-47.
Daardoor is het
mogelijk dat de determinanten die van invloed zijn op het
Achillespees risico, beïnvloed
worden door andere factoren.
Een volgend zwak punt is de
grootte van de populatie in de
geïncludeerde studies, maar
14 studies (14%) evalueerden
meer dan 100 patiënten 7,10,2228,30,37,45-47
.

Toekomstige studies naar
determinanten die de kans
op een Achillespees ruptuur
voorspellen zouden idealiter
een grote patiëntengroep
moeten includeren en een
diagnostische test moeten
gebruiken die gelijk is voor
de patiënten en controles.

of Achilles tendon ruptures in

Er is mogelijk sprake van verificatie bias in verschillende
studies. De diagnostische test
voor de determinant was in
patiënten en controles niet
altijd hetzelfde. Dit kan van
invloed zijn op de keuze van
de referentie standaard.
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Er is voldoende bewijs dat een
afgenomen vezelgrootte van
de Achillespees het risico op
een Achillespees ruptuur vergroot. Er is een matig bewijs
voor vele andere factoren,
waarvan sommigen modificeerbaar zijn, zoals overgewicht, het gebruik van orale
corticosteroïden en quinolonen en het wonen in een stedelijk gebied. Deze factoren
zijn interessant voor toekomstige interventie studies. Er
zijn meer studies van hoge
kwaliteit nodig die voorspellende factoren voor een Achillespees ruptuur onderzoeken.
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Tabel I: Lijst met criteria voor het beoordelen van de Tabel II: Scores methodologische kwaliteit
methodologische kwaliteit
Vraag

Response

1. Duidelijk beschreven doel

Hebben ze de “study question”, “main aim”
of “objective” beschreven?

Auteur Jaar (ref)

Het doel moet nauwkeurig en precies
beschreven worden.
Het doel van de studie moet overeenkomen
met de introductie van het manuscript.
2. Inclusie van opeenvolgende
patiënten

Hebben de auteurs : “consecutive patients”,
“all patients during period from … to….” of
“all patients fulfilling the inclusion criteria”
vermeld?

3. Een beschrijving van de
inclusie en exclusie criteria

Hebben de auteurs de inclusie en exclusie
criteria vermeld?

4. Inclusie van patiënten

Hebben de auteurs gerapporteerd hoeveel
geïncludeerde patiënten informed consent
hebben gegeven?

5. Prospectieve collectie van data. Hebben de auteurs “prospective”
Collectie van data volgens een “retrospective” of “follow-up”,
vooraf vastgesteld protocol.
gerapporteerd?
Een studie is niet prospectief indien er
sprake is van een chart review, database
review, klinische richtlijn of praktische
samenvatting.
6. Uitkomstmaten

7. Geen bias in de beoordeling
van de resultaten van de studie
en de determinanten

Hebben ze het verband tussen de determinant
met Achillespees ruptuur als uitkomstmaat
beschreven? F.i. zijn de metingen van de
uitkomst betrouwbaar? Thompson test, echo
of MRI.
Adequaat indien de uitkomstmaat en
determinanten onafhankelijk van elkaar
gemeten zijn. De determinanten en uitkomst
moeten in patiënten en controles op
dezelfde manier beoordeeld worden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Totaal

Bleakney 2002 (37) 1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

5

Corrao 2006 (21)

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

5

Hansen 2013 (34)

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

4

Jarvinen 2004 (36)

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

4

Jefferson 1999 (10) 1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

6

Jones 2006 (40)

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Jozsa 1989 (26)

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

4

Kettunen 2006 (24) 0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

6

Kraemer 2012 (31

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

4

Kujala 2005 (46)

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

6

Kujala 1992 (43)

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

4

Legerlotz 2012 (42) 1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Leppilahti 1998 (39) 1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

5

Maffulli 2000 (38)

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

Maffulli 2000 (44)

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

3

Maffulli 2000 (35)

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

4

Maffulli 1998 (32)

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

4

Magnusson 2002 (19) 1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

6

Nyyssonen 2008 (7) 1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

4

Owens 2007 (27)

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

6

Petersen 2004 (41

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

5

Posthumus 2009 (25) 1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

4

Raikin 2013 (30)

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

5

8. Zijn de gemeten determinanten Indien de determinant adequaat en
accuraat en betrouwbaar?
betrouwbaar is beoordeeld, moet het
hoofddoel van de studie adequaat worden
beantwoord.

Raleigh 2009 (20)

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

6

Raunest 1990 (45)

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

4

9. Verlies van follow-up

Seeger 2006 (28)

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

6

Sode 2007 (47

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

6

Tallon 2001 (33)

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

5

V. d. Linden 2003 (22) 1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

7

Vosseller 2013 (29)1 1

1

0

0

1

0

1

0

0

5

Wise 2012 (23)1

1

1

0

0

1

1

0

1

7

Adequaat indien het verlies van follow- up
minder dan 20% is.

10. Adequate statistische analyses Adequaat indien er sprake is van een
beschrijven van het verband tussen de
determinant en een Achillespees ruptuur
(met informatie over significantie) en er
correctie voor confounders heeft plaatsgevonden door middel van een multivariabele analyse.

MRI: Magnetic Resonance Imaging F.i: Functionele index

1

Indien er aan een criterium uit tabel I is voldaan, is er “1 punt” gescoord.
In alle andere gevallen, zijn er “0 punten” gegeven.
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Tabel III: Karakteristieken geïncludeerde studies
Auteur
Studie
Mannen,
Referentie
Leeftijd,
Follow -up
Diagnose
Patiënt
Medicatie
Stand
Genetische Peesziekte of
Milieu
Kwaliteit
Jaar
opzet
n (%)
groep (n)
gemiddelde
-up (y)		
karakteris-		
enkel/voet
factors
veranderde
factoren
score
Land				
(y)			
tieken				
elementen		
(punten)
(ref)											
peesstructuur
														
Bleakney 2002
CC
70
70 controles
49.3
Echo					
x		
5
Engeland (37)		
(80)
70 contra 		
laterale pezen
						
Corrao 2006
CC
22194
104906
55.9
Klinisch
x
x					
5
Italië (21)		
(36.5)
Hansen 2013
CC
17
Denemarken		
(88)
			

10 controles
39.8
Operatief					
17 contra- 				
laterale pezen
(34)

x		

4

Jarvinen 2004
Finland (36)

10 controles		

x		

4

x						

6

CC

Jefferson 1999
CS
VS (10)		
Jones 2006
Verenigd
Koninkrijk (40)

CS

22
865
(100)
12

Jozsa 1989
C
292
Hongarije (26)		
(82.9)
			
Kettunen 2006
C
78
Finland (24)		
(100)

-

-						

34.8

-

Operatief

11

42

-

Operatief				

457

35.2

13

Operatief

777

58.3

16		

x			

2

x						

4

x						

6

x

x

4

x						

6

Kraemer 2012
CS
Duitsland (31)		

60
(73)

-

40

-		

Kujala 2005
C
Finland (46)		

785
(100)

416

69

45		

Kujala 1992
CC
Hongarije (43)		

86
(83.7)

5536

36.1

-

Operatief				

x			

4

Legerlotz 2012
CS
Verenigd		
Koninkrijk (42)

18
(77.7)

9

46.3

-

Operatief				

x			

2

87		

-

Operatief			

x				

5

-

-

Operatief					

Leppilahti 1998
Finland (39)

CC

Maffuli 2000
CS
Schotland (38)		
Maffuli 2000
Schotland (44)

CS

101
38
(71.1)

x		

3

x			

3

-		

-					

22
(86.4)

-

46.3

-

Operatief					

CC

102

128

46

-

Operatief

Magnusson 2002
CS
Denemarken (19)		

10
(60)

-		

-

Operatief					

Nyyssonen 2008
CS
Finland (7)		

7375
(79)

-

- 		

Maffuli 2000
CS
Schotland (35)		
Maffuli 1998
Schotland (32)

78

45.3

x 				

42

x		

4

x 						

4

x 		

x					

x

6
4

Owens 2007
CS
72767
-		
-		
x						
6
VS (27)
														
Petersen 2004
CC
20
20
35
Operatief				
x 			
5
Duitsland (41)		
(65)
Posthumus 2009
Zuid- Afrika (25)

CC

x			

4

Raikin 2013
CS
406
0
46.4
-		
x					
x
VS (30)		
(83)
			
Raleigh 2009
CC
39
98		
Echo/ 				
x			
Zuid- Afrika (20)						
Operatief

5

Raunest 1990
CS
Duitsland (45)		

41

65
(81.5)

Seeger 2006
VS (28)

CC

947

Sode 2007
Denemarken (47)

CS

28262

Tallon 2001
Schotland (33)

C

V. d. Linden
2003 Verenigd
Koninkrijk (22)

125		

-

39.4

18940		

-		

x			

6

-

Operatief

x						

4

-

Operatief

x

x		

6

x 					

6

-		

-			

35

16

38.4

3

CC

1367

50000

48

-		

x

Vosseller
CS
2013 VS (29)		

468
(79)

-

46.5

Wise 2012
C
Verenigd 		
Koninkrijk (23)		

7685
(69.1)

7685

36.3

x			

Operatief					

x		

5

x		

7

-		

x						

5

1		

x

7

x		

x					

VS = Verenigde staten, CC = Case control studie, C = Cohort studie, CS = Cross- sectionele studie
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Tabel IV: Determinanten die het risico op een Achillespees ruptuur beïnvloeden
Determinanten

Studie refentienummer

Patiënt karakterstieken		
Leeftijd
Corrao >60 y  (21), Kettunen>45  (24),
Posthumus ↑(25), van der Linden
> 60 y  (22), Wise = (23), Jozsa  (26)
Negroïde ras
Jefferson  (10), Owens  (27)
Mannen
Seeger  (28), van der linden  (22),
Vosseller = (29), Raikin  (30)
Obesitas
Posthumus  (25), Seeger  (28),
van der Linden = (22)
Nierfalen
Seeger = (28), van der Linden = (22),
Wise = (23)
Niertransplantatie
Van der Linden  (22)
Diabetes mellitus
Kraemer = (31), van der Linden = (22),
Seeger = (28), Wise = (23)
Inflammatory bowel
Van der Linden  (22)
disease
Psoriasis
Van der Linden = (22)
Arteriële hypertensie
Kraemer = (31)
Hartziekten
Kraemer = (31)
Hypercholesterolemie
Kraemer = (31), van der Linden  (22)
		
Huid of weke delen
Seeger = (28)
infecties
Ipsilaterale ischialgie
Maffuli  (32)
COPD
Seeger = (28)
Astma
Seeger = (28)
Systemische lupus
Seeger = (28)
Hyperparathyroidie
Seeger = (28)
Ziekenhuisopname
Seeger = (28)
met infectie
Genito- urinale infectie
Seeger = (28)
Andere infectie
Seeger = (28)
Sport activiteiten
Raunest = (45), Kujala  (46), Jozsa  (26)
		
Trauma
Seeger  (28)

Mate van bewijs

Determinanten

Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Tegenstrijdig
bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs

Studie refentienummer

Verlies van collageenvezel Maffulli  (35)
structuur
Afgenomen aantal kernen in Maffulli  (35)
tenocyten
Meer ronde kernen in
Maffulli  (35)
tenocyten
Toename cellen
Maffulli  (35)
Meer gevasculariseerde
Maffulli  (35)
bundels
Afgenomen hoeveelheid van Maffulli  (35)
collageen
Toegenomen hoeveelheid Maffulli  (35)
glycosaminoglycanen		

Matig bewijs

Enkel/
voetpositie		
		
Verminderde pronatie stand Leppilathi  (39)
voet/ enkel
Holling van de voet
Leppilathi  (39)

Matig bewijs
Matig bewijs

Medicatie		
		
Quinolonen
Corrao  (21), Seeger  (28), Sode  (47),
Wise  (23), van der Linden  (22)
Orale corticosteroïden
Seeger  (28), van der Linden  (22)
Corticosteroïden injecties
Seeger = (28)
Salicylaten
Kraemer = (31)
Andere antibiotica
Seeger = (28), van der Linden = (22)

Matig bewijs

Genetische factoren		
COL1A1 Sp1- binding site
Posthumus = (25), Legerlotz = (42)
polymorfisme
VEGF
Petersen = (41), Legerlotz  (42)
Hogere COX2 expressie
Legerlotz  (42)
Hogere OSM expressie
Legerlotz  (42)
Hogere LIF expressie
Legerlotz  (42)
Hogere IL6 expressie
Legerlotz  (42)
Lagere IL6R expressie
Legerlotz  (42)
Hogere CNTF expressie
Legerlotz = (42)
ABO bloedgroep distributie Kujala  (43), Maffulli = (44)
MMP3
Raleigh = (20), Jones  (40)
MMP1
Jones  (40)
MMP7
Jones  (40)
MMP9
Jones  (40)
MMP11
Jones  (40)
MMP14
Jones  (40)
MMP 17
Jones = (40)
MMP19
Jones  (40)
MMP24
Jones  (40)
MMP25
Jones  (40)
MMP28
Jones  (40)
ADAMTS4
Jones  (40)
ADAMTS7
Jones  (40)
ADAMTS13
Jones  (40)
TIMP1
Jones  (40)
TIMP2
Jones  (40)
TIMP3
Jones  (40)
TIMP4
Jones  (40)
ADAM8
Jones  (40)
ADAM 12
Jones  (40)
ADAM 17
Jones  (40)

Matig bewijs
Matig bewijs
Tegenstrijdig
bewijs
Matig bewijs

Veranderde elementen van Achillespeesweefsel		
Auto-immuun artritis
Van der Linden  (22)
Matig bewijs
Infectieuze artritis
Van der Linden  (22)
Matig bewijs
Spondylartropathieën
Van der Linden = (22)
Matig bewijs
Jicht
Van der Linden = (22)
Matig bewijs
Reumatoïde artritis
Seeger  (28)
Matig bewijs
Niet articulair reuma
Van der Linden = (22)
Matig bewijs
Tendinopathie
Tallon  (33)
Matig bewijs
Osteoartritis
Van der Linden  (22)
Matig bewijs
Tendinitis
Seeger  (28)
Matig bewijs
Achilles bursitis
Seeger  (28)
Matig bewijs
Enthesopathie
Seeger  (28)
Matig bewijs
Orthopedie polibezoek
Seeger  (28)
Matig bewijs
Podotherapie polibezoek
Seeger  (28)
Matig bewijs
Musculoskeletale ziekte
Van der Linden  (22)
Matig bewijs
in de voorgeschiedenis
Minder collageen type 3
Maffuli  (35)
Matig bewijs
Meer collageen type 1
Maffuli  (35)
Matig bewijs
Minder collageen omvang Hansen  (34)
Matig bewijs
Minder lysyl pyridinoline
Hansen = (34)
Matig bewijs
Minder hydroxylysyl
Hansen = (34)
Matig bewijs
pyridinoline
Minder pentosidine
Hansen = (34)
Matig bewijs
Lagere Young’s modulus
Hansen  (34)
Matig bewijs
Antero- posterieure
Bleakney  (37)
Matig bewijs
diameter
Afgenomen collageen
Magnusson  (19)
Voldoende bewijs
vezelgrootte
Verminderde collageen
Jarvinen  (36)
Matig bewijs
vezel diameter
Kleinere hoek collageen vezels Jarvinen  (36)
Matig bewijs
Grotere afstand tussen
Maffulli  (35)
Matig bewijs
collageenvezels
Toename golving van de
Maffulli  (35)
Matig bewijs
collageenvezels

Milieu factoren
		
Roken
Kraemer = (31)
Stedelijke gebieden
Nyyssonen  (7)
Seizoen factoren
Raikin  (30)

= geen verband

 positief verband

COPD = chronic obstructive pulmonary disease, MMP = matrix metalloproteinase, VEGF = vascular endothelial growth factor,
TIMP = tissue inhibitor of metalloproteinase, ADAM = = a disintegrin and metalloproteinase,
ADAMTS = a disintegrin and metalloproteinase thrombospondin motifs, COX = cyclo- oxygenase, OSM = oncostatin M,
LIF = leukaemia inhibitor factor, CNTF = ciliary neurotrophic factor, IL = interleukine, ILR = interleukine receptor
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Mate van bewijs

Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs

Matig bewijs

Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs

Matig bewijs
Tegenstrijdig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Tegenstrijdig bewijs
Voldoende bewijs
Tegenstrijdig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs

Matig bewijs
Matig bewijs
Matig bewijs

Reisverslag
Lohmann & Rauscher
Grappig om te horen is dat TCC de “gouden standaard” is in
de behandeling, maar dat juist daarover geen consensus is
over de techniek van aanbrengen en als je “googelt” op Total
Contact Cast Technieken krijg je ongeveer 55.000.000 hits
met mogelijke, al of niet bruikbare technieken.
De dag werd afgesloten met een kort uitstapje naar Koblenz, waar
de maaltijd genuttigd werd en vooral goede wijn gedronken werd.
De vrijdagochtend werd besteed aan de techniek van gipsen en
werd er door Ron Sleegers een demonstratie gegeven over een
loopgips. Goed om te zien was dat hij het gips iets verder over
de kopjes van de ossa metartasalia liet doorlopen en daarmee
de tenen net zichtbaar hield. En zoals een goed gipsverbandmeester betaamt ontstond er een levendige discussie over de
gebruikte techniek en de voor- en nadelen ervan.

De reis begon met als eerste opstap plaats Utrecht waar de
altijd enthousiaste Louis ons opwachtte, daarna reden we via
Duiven naar Duitsland, met als eindbestemming Hotel Zur
Post in Waldbreitbach.
Na te hebben ingecheckt werden de koffers naar de kamers
gebracht en werd de bar opgezocht, waarna we aan tafel gingen.

Die middag vertrok het gezelschap rond 11.30 weer richting
Nederland en was een ieder weer redelijk op tijd thuis.

De volgende dag (donderdag) vroeg op en richting Rengsdorf
waar een bezoek aan de fabriek op het programma stond. Het
was mooi om te zien hoe de productie van het POP gips tot stand
kwam en er eigenlijk best veel handwerk aan te pas komt en de
automatisering daar in dat productie proces niet of nog niet zijn
intrede heeft gedaan. Dit in tegenstelling tot de productie van
Suprasorb C. Dit productieproces is nagenoeg geheel geautomatiseerd en begint met de verwerking van Kalfshuiden uit
Australië, waarna het onder streng gecontroleerde processen
uiteindelijk geheel machinaal verwerkt wordt tot de “witte
plakken” zoals wij die kennen.
De middag stond geheel in het teken van scholing en middels
ingebrachte casussen en verwachtingspatronen ontstond
onder leiding van Bela Pagrach, Ron Sleegers en Alice van den
Wijngaard een leerzame en zeer interactieve scholing. De groep
bestond uit gipsverbandmeesters die zich in de praktijk in meer
of mindere mate bezig houden met de verzorging van de diabetische voeten en andere traumatische wonden. Wat onder
andere besproken is, hoe motiveer je deze patiëntengroep
tijdens hun behandeling, welke andere verbandmaterialen kun
je tijdens de behandeling inzetten en welke gipstechnieken
zijn er naast de bekende MABAL schoen nog meer inzetbaar.

Louis, dank voor de organisatie van de leerzame reis naar
Duitsland, graag tot een volgende keer. Robert en Ramon
dank voor jullie ondersteuning.
Ron, Bela en Alice dank voor jullie enthousiaste wijze van
presenteren, wat een energie straalt daarvan af.
Niet als laatste mijn/onze dank aan “Rinus de buschauffeur”
die de bus en het gezelschap ondanks vele “umleitungen en
absprungen”, kleine smalle straatjes en haarspeldbochten
zorgde voor veilig vervoer. Dank !!
Lody Muskita
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Verband

in
dit

Wat zou u doen?
Een man van begin 40 komt
voor controle op de gipskamer.
Zijn achillespees was 2 weken
geleden gescheurd en operatief
hersteld.

In dit Verband
S. Tambach-Bunt
De Sint Pieter 10
1509 ZK Zaandam

De nabehandeling zou bestaan
uit een tape of een loopgips.
Echter was zijn plan 1 week
later op vakantie te gaan en
te gaan duiken. Dit wilde hij
graag door laten gaan, maar
met een tape gaat dat niet.
De oplossing zou zijn een
loopgips waarmee hij ook
zou kunnen zwemmen.
Alleen zou dit problemen
geven met het duikpak en
dus voor het duiken niet
een oplossing zijn.
Wat zou u doen?

Douwe Haandrikman

Wat is gedaan?
(zie Wat zou u doen
nummer 1-2015)
Wij hebben op eigen initiatief een
rontgenfoto gemaakt van de enkel.
Uit de foto (afb.2) bleek dat er onder
het gips een torus fractuur distale
cruris was ontstaan.
Meteen hebben we de enkel erbij in
gegipst, en 1 week later mocht het
gipskorset eraf en liep de jongen
weer op zijn gipskorset met enkel
erbij in.
Na het verwijderen, hebben wij een
softcast enkel advies gegeven aan
de chirurg, maar deze wilde geen
gips behandeling meer maar oefenen, en bij klachten retour voor
mogelijk een gips.
De jongen is helemaal hersteld en
niet meer gezien voor een softcast/
gips.

Afbeelding 2

Lenny Keylard
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a.u.b.

plakken

haandrikmanredactie@vgned.nl

postzegel

Stuur uw reactie naar de
redactie van In dit Verband:

Bestelkaart / adreswijziging
Naam : _________________________________________
Adres : _________________________________________
Postcode/Woonplaats :______________________________
Beroep/functie: ___________________________________
Organisatie/Werkgever. _____________________________

Thema-uitgave
verzoekt om toezending van de thema-uitgave:
 Nr: _______ , jaargang 20 ____ , € 4,50 (excl. porto, btw)

Bewaarmap ”In dit Verband”
(Gipsverbandmeesters krijgen deze bewaarmap tegen portokosten)
 verzoekt om toezending van de bewaarmap: € 8,-- (incl. porto
en btw)

Abonnement ”In dit Verband”
verzoekt een abonnement:
 abonnement € 18,55 per jaar. (incl. btw)

Adreswijziging
verzoekt het tijdschrift voortaan toe te sturen aan:
 nieuw adres
Naam : _________________________________________
Adres : _________________________________________
Postcode/Woonplaats :______________________________

Voorzitter vacant
(dagelijks en algemeen bestuur),
voorzitter@vgned.nl
Mevr. E.A. Buter-Kanis,
secretaris
(dagelijks en algemeen bestuur),
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(dagelijks en algemeen bestuur),
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bestuurslid met portefeuille
Registratie & Accreditatie,
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Dhr. W. Walet,
bestuurslid met portefeuille
Opleiding en CZO,
opleidingscommissie@vgned.nl
Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt,
bestuurslid met portefeuille
Visitatie,
visitatie@vgned.nl

Mevr. A. Kik,
bestuurslid met portefeuille
Ledenaktiviteiten,
leden@vgned.nl
Dhr. D. Haandrikman,
bestuurslid met portefeuille
Redactie “In dit Verband”,
haandrikmanredactie@vgned.nl
Mevr. M.W. Romijn,
Notuliste,
notulist@vgned.nl
Dhr. C. Feijten,
Website,
communicatie@vgned.nl
Het postadres van het
Secretariaat VGN is:
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Merelweg 38
8191 XR Wapenveld
Dhr. M. van Griethuysen
(Mendel)
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Colofon

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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