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Van de redactie
Als u dit leest, hebt u dus de 4de uitgave
van In dit Verband weer ontvangen dit jaar.
Een jaar waarin weer veel is gebeurd in
de vereniging. Met als rode draad misschien de discussies omtrent de ontwikkelingen op het gebied van de opleiding.
Steeds probeert het bestuur u zo goed
mogelijk te informeren en te betrekken
in de discussie, zodat een ieder
gehoord kan worden. Dit geldt
overigens voor alle werkzaamheden van het bestuur. Zo ook
om mee te denken in de totstandkoming van het vakblad. Deze
keer hebben we weer een ruim
aanbod aan artikelen dankzij
uw meedenken.
Van de Voorzitter van Joris Ruhe heet
voortaan Van het Bestuur en is deze keer
geschreven door Krista te Kronnie, onze
kersverse penningmeester.
In een artikel van Iris Gouweleeuw wordt
Morbus Blount beschreven . O-benen bij
jonge kinderen. Wanneer is het nog een
normale genu varum en wanneer moet je
je zorgen maken? E n wat moet je doen?
Een observationeel onderzoek werd gedaan door Ruud Hiensch. In zijn ziekenhuis werd besloten de SEH-verpleegkundigen circulaire gipsen aan te laten leggen
in plaats van spalken. Dit met de gedachte
dat het kwaliteit verbeterend zou zijn. Een
groep van 80 patiënten met een gipsspalk
werd vergeleken met een groep patiënten
met een circulair kunststofverband.
Ook deze keer is er weer een column van
Ageeth vanuit Aruba.
In de rubriek Voor u gelezen een artikel
uit het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie. Met toestemming mochten we dit
overnemen. Hierin wordt de Tillaux fractuur besproken.

Op 2 oktober promoveerde Tijs Duivenvoorden, orthopedisch chirurg i.o. Zijn
onderzoek richtte zich op de variserende
mediale gonarthrose. Welke studies zijn
er gedaan, welke waarde hebben deze.
En wat de gangbare behandelingen en
welk effect hebben die. In deze uitgave
een samenvatting.

Ik zal zeker blijven meedenken met de
redactie en nodig hierbij iedereen uit dit
ook te doen.
In dit Verband: Van, Voor en Door
gipsverbandmeesters!
Namens de redactie,
Douwe Haandrikman

“Meedenken”
Ook op 2 oktober vond de jaarlijkse ISPO
bijeenkomst plaats. Deze dag droeg de titel
“Teambehandeling van de Charcot voet”.
In dit team hoort ook zeker de gipsverbandmeester thuis. Op het congres kon de ISPO
Nederland een tiental gipsverbandmeesters begroeten, hetgeen zeer werd toegejuicht. Men hoopt in de toekomst meer
mensen uit de gipskamer te mogen ontmoeten op hun congres. Een verslag van
Tjerk de Ruiter, revalidatiearts.
Verder in deze uitgave een verslag van
de ALV van 7 november van de hand van
Ester Buter, secretaresse van de VGN.
Ook ontbreekt deze keer niet een nieuwe
casus in de rubriek Wat zou u doen? en een
antwoord op de vorige in Wat is gedaan?
En last but not least een cadeautje van het
bestuur in de vorm van een bijzonder gedicht van K.Schippers.
Met deze laatste bijdrage als redactielid
neem ik afscheid van u. Het was me een
waar genoegen redactielid te zijn.
Waarom? Heel simpel: het was erg leuk
om te doen, meedenken, leerzaam en
fantastisch om op zo’n manier met collega’s te werken aan een mooi blad!

Verschijningstabel In dit Verband 2016
1e uitgave In dit Verband 2016
Deadline aanleveren kopij:
12 februari 2016
Deadline aanleveren advertenties: 29 februari 2016
Verschijningsdatum:
18 maart 2016

2e uitgave In dit Verband 2016
Deadline aanleveren kopij:
13 mei 2016
Deadline aanleveren advertenties: 30 mei 2016
Verschijningsdatum:
17 juni 2016
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Een gewoon O-been of
Morbus Blount?
Iris Gouweleeuw
Refererend aan de column van Ageeth Kok in het afgelopen nummer van ‘In dit verband’ worden
zaken snel gewoon, maar wanneer is een O-been gewoon? Ouders vragen geregeld advies over
kinderen die O- en X-benen lijken te hebben. In het merendeel van de gevallen betreft het een
fysiologische ontwikkeling en zullen de genua vara en valga zich spontaan corrigeren. In minder
dan 5% van de gevallen wordt een genu varum of -valgum veroorzaakt door een pathologische
conditie. Als de O-benen niet spontaan corrigeren, kan men denken aan Rachitis, botdysplasieën,
nierziekten of stofwisselingsziekten. Op Aruba zie je, vaker dan in Nederland, Morbus Blount als
pathologie achter O-benen. Maar wanneer is een O- been normaal en wanneer is er reden voor
zorgen? Fysiologisch genu varum.
Vanaf de pasgeboren
leeftijd tot de leeftijd
van anderhalf jaar
bestaat er een genu
varum tot 15º.
De afwijking is bilateraal. De afwijking
wordt in vele gevallen
optisch geaccentueerd
door een versterkte
exorotatie in de heupgewrichten en een endotorsie van de
onderbenen.
Op de leeftijd van anderhalf jaar zijn
O-benen spontaan gecorrigeerd.
Fysiologisch gezien treden er gedurende
het tweede en derde levensjaar genua
valga op, met een gemiddelde femorotibiale hoek van 12º. De valgusstand corrigeert zich in 95% van de gevallen geleidelijk tot een normale femorotibiale hoek
(5-7º) op zeven jarige leeftijd.

De enchondrale verbening is veranderd.
Dit veroorzaakt een progressieve varus,
antecurvatie en endorotatie van de tibia.

Pathofysiologie

In enkele gevallen blijft de groei van de
tibia in zijn geheel achter en kan daarbij
ook de distale femur gedeformeerd raken.
Erlacher was de eerste die een tibia vara
beschreef in 1922.
Walter Blount besteedde aandacht aan de
ziekte door een artikel te schrijven over
13 kinderen met tibia vara. Omdat hij als
eerst de overeenkomstige klinische, röntgenologisch en pathologische ziektekenmerken heeft vastgesteld, wordt zijn naam
geassocieerd met de ziekte.
In 1952 beschrijft Langenskiold de röntgenologische veranderingen behorend bij
de progressie van de ziekte.

Maar wat als het dus niet fysiologisch is,
wanneer hebben we het dan over de
ziekte van Blount?

Wat is het?
De ziekte van Blount is een zeldzame
afwijking. Er is sprake van een gestoorde
groei aan de mediale zijde van de proximale groeischijf van de tibia.

Onderkend wordt een juveniele vorm,
tussen de leeftijd van vier en acht jaar,
maar waarschijnlijk is dit een te laat
gediagnosticeerde infantiele vorm.
De juveniele vorm is vaak bilateraal.
De adolescente vorm is juist vaak unilateraal.

De ziekte kan zowel op de leeftijd van
anderhalf tot drie jaar, de infantiele vorm,
als op af de leeftijd van acht jaar, de adolescente vorm, O- benen veroorzaken.
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De etiologie
van de ziekte
van Blount
is multifactorieel. Verschillende
genetische,
biomechanische en omgevingsfactoren
spelen een rol.
De oorzaak blijft controversieel.
De ziekte komt evenveel voor bij jongens
als bij meisjes.
Er bestaat een verhoogde prevalentie bij
Afro-Amerikaanse kinderen.
Het zijn vaak obese en/of lange kinderen
die op zeer jonge leeftijd lopen. Er zijn
theorieën die schrijven dat de groeischijf
overbelast raakt en de functie geremd
wordt of zelfs stopt.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er een
relatie is tussen overbelasting op de proximale mediale metafyse en een veranderde
enchondrale verbening van de epifairschijf.
Maar wordt de intrinsiek veranderde enchondrale verbening verergerd door overbelasting, of beschadigt de overbelasting
de normale enchondrale verbening? Deze
vraag is nog altijd onbeantwoord gebleven.

Extra verwarring hierin wordt veroorzaakt door de unilaterale variant van de
ziekte. De belasting is immers op beide
benen even groot. Ook het feit dat alleen
het mediale deel van de epifysairschijf
vervormt, terwijl de enchondrale verbening van de complete groeischijf is aangedaan, roept vraagtekens op.

Symptomen

Operatief.
Indicatie
Langenskiold’s stadium I of II bij
kinderen > 3 jaar
Langenskiold’s stadium III, IV, V en VI
bij kinderen < 3 jaar
Falen van conservatieve behandeling

•

•

Techniek

Helaas is de toepassing daarvan nog
beperkt tot het verlengen van het femur
of tibia met nauwelijks tot geen standsafwijkingen. De verwachting is dat de
toepassing hiervan in de toekomst sterk
uit zal breiden.
In het Wilhelmina Kinderziekenhuis is
7 januari 2015 voor het eerst in Nederland
een dergelijke pen geplaatst voor het verlengen van een bovenbeen.

Nawoord
Niet alleen de gewone ziektes zijn anders
op Aruba, maar ook mijn collegabestand.
Ageeth ik heb weer enorm genoten van de
oude vertrouwde samenwerking en natuurlijk van al de gezelligheid ernaast!

Wigosteotomie van het distale femur. De
vrijgekomen wig zal in het mediale deel
van de proximale tibia worden geplaatst.
De O-benen zijn bij beide vormen het
meest herkenbaar. Het aangedane been
heeft een redelijk rechte vorm bij het
neerkomen van de voet, maar de knie
buigt naar lateraal als deze belast wordt.
De infantiele vorm veroorzaakt, in tegenstelling tot de adolescente vorm, geen pijnklachten bij de patiënt. Bij de adolescente
vorm van M. Blount kan ook het femur
deformaties vertonen. Het is onduidelijk
of deze vervormingen compenserend zijn
voor de vorm van de tibia of dat dit onderdeel is van de ziekte.

Behandeling
Niet-operatief.
• Indicatie
Langenskiold’s stadium I of II bij
kinderen < 3 jaar

•

Standscorrectie met behulp
van een ringfixateur.

•

Doel
Herstel van
reeds ontstane
deformatie
van de tibia en
evt. femur.
Inmiddels zijn er ook alternatieven op de
markt voor een dergelijke verlenging met
behulp van een externe fixateur. Met de
Precice® nail is een intramedullaire verlenging mogelijk. Deze mergpen wordt
door een magneet aangedreven tot verlengen.

Bronvermelding
Douwes Visser, J (2012)
Kinderorthopedie: pluis of niet pluis.
Groningen: Telenga Drukwerk Service.
Douwes Visser, J (2012)
Een consult kinderorthopedie, deel 4.
Groningen: Van Denderen.
Langenskiöld A. Tibia vara: osteochondrosis
deformans tibiae. Blount’s disease. Clin
Orthop Relat Res. 1981 Jul-Aug;(158):77-82.
Birch JG. Blount Disease. J Am Acad Orthop
Surg. 2013 Jul;21(7):408-18
Bar-On E, Weigel DM, Becker T, Katz K.

Techniek

Treatment of severe early onset Blount’s
disease by an intra-articular and a meta-

Variërend van
een knie-enkelvoet-orthese
(KAFO) tot een
gipsbroek,
waarin de knie
in valgus wordt
gepositioneerd.
Zo wordt de
druk lager op
het mediale deel
van de tibia.

•

physeal osteotomy using the Taylor Spatial
Frame. J Child Orthop. 2008 Dec;2(6):457-61
Davids JR, Huskamp M, Bagley AM. A dynamic
biomechanical analysis of the etiology of
adolescent tibia vara. J Pediatr Orthop.
Jul-Aug 1996;16(4):461-8.
Sabharwal S. Blount disease. J Bone Joint
Surg Am. Jul 2009;91(7):1758-76.
Langenskiold A. Tibia vara; (osteochondrosis
deformans tibiae); a survey of 23 cases. Acta

Doel
Benig herstel.

Chir Scand. Mar 26 1952;103(1):1-22.

Iris Gouweleeuw
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Spalk versus Circulair gips op de SEH
Een observationeel onderzoek
Ruud Hiensch
Op de gipskamer van het UMC Utrecht leefde de overtuiging dat de kwaliteit van de SEH gipsspalken voor verbetering vatbaar was.
Alle scholingen en feedbackvormen ten spijt bleef de kwaliteit ondermaats. Mede op initiatief van het medisch hoofd van de afdeling
Traumatologie is er voor gekozen over te stappen naar circulaire (niet gespleten) gipsen op de SEH afdeling. De aanname was dat
het aanleggen van circulaire gipsverbanden zou kunnen leiden tot een betere kwaliteit en dat het voor verpleegkundigen op de SEH
afdeling wellicht makkelijker zou zijn. Met een observationeel onderzoek is getracht dit te bevestigen dan wel te ontkennen. De SEH
verpleegkundigen hebben een enquête met betrekking tot de circulaire aanlegmethode en de scholing er aan voorafgaand kunnen
invullen. Ook deze resultaten zijn meegenomen in de conclusies en aanbevelingen. Bij de aanbevelingen is rekening gehouden met
het feit dat er een vertrouwde aanlegmethode is vergeleken met een onervaren aanlegmethode.
1 Het onderzoek
Tachtig patiënten met een gipsspalk
(Cellona®) versus tachtig patiënten met
een circulair kunststofgips (Deltacast
Conformable®).Het onderzoek betreft
alleen gipsapplicaties na extremiteitletsels. Gestart werd met de groep gipsspalken volgens de geldende aanlegmethodes binnen het UMCU, waarna
er voor alle SEH verpleegkundigen scholing van 1 dag plaatsvond betreffende
circulaire gipsverbanden. De scholing,
inclusief instructiefilms van de aanlegprotocollen, is geïnitieerd en verzorgd
door gipsverbandmeesters van het
UMCU. Direct na de scholing is er op de
SEH afdeling een begin gemaakt met het
aanleggen van circulaire gipsverbanden.
Beide methodes van gipsen zijn op identieke wijze op de volgende criteria in kaart
gebracht:
Algemeen: aantallen specifieke
applicaties - tijd tussen trauma en het
krijgen van gips
Gevoel: pijnscore - tintelingen circulatie - comfort gips - pijnstilling
Visueel: kleur - zwelling
Kwaliteit: stand conform letsel functionaliteit - uiterlijke vormgeving samengeknepen hand/voet
Complicaties en interventies:
drukplekken - veneuze stuwing standsverandering - complex regionaal
pijnsyndroom(CRPS) - tussentijdse
interventie.
NB: patiënten werden de 1e werkdag na
het SEH bezoek gebeld door een gipsverbandmeester. De scores verkregen via de
telefoon zijn de scores van dat moment
en niet van het bezoek op de SEH.

Bij terugkomst op de polikliniek, na 1
week, werd het gips op kwaliteit beoordeeld door een gipsverbandmeester.
Resultaten
Algemeen
Er werden aanzienlijk meer patiënten
geïncludeerd met een letsel aan de bovenste extremiteiten dan aan de onderste
extremiteiten(respectievelijk 100 : 60).
In de aantallen specifieke gipsen werd
tussen gipsspalken en circulaire gipsen
nauwelijks een verschil waargenomen, de
gipsschoen uitgezonderd (allen circulair).
De specifieke gipsen bestonden uit:
BE: bovenarmgips - onderarmgips met
vingers -scaphoïdgips -onderarmgips.
OE: bovenbeengips - kniekoker - onderbeengips – gipsschoen.
BE: de helft van deze gipsapplicaties zijn
de onderarmgipsen. bovenarmgips (10)
– scaphoïdgips (18) - onderarmgips met
vingers (23).
OE: bijna alleen maar onderbeengipsen.
bovenbeengips (2) - kniekoker (3) gipsschoen(4).
Gemiddelde tijd in uren tussen trauma
en gips is 8,6 uur; bij reposities is dit
3,4 uur.
Dit grote verschil is te verklaren uit het
feit dat uit te voeren reposities van extremiteitfracturen vaak een hogere prioriteit
hebben, maar ook omdat deze patiënten
zich sneller op de SEH afdeling presenteren. Patiënten met een trauma zonder de
noodzaak van repositie komen soms pas
na 24 uur of langer op de SEH afdeling.
Conclusie: -aantal specifiek gipsen is in
beide onderzoeksgroepen vrijwel gelijk
(behalve gipsschoen).
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-meer dan de helft van de aangelegde
applicaties zijn onderarmgips en onderbeengips.
-tijd tussen trauma en gips bij reposities
is aanzienlijk korter dan zonder repositie.
Gevoel (telefonisch consult)
Pijn: dit werd gescoord via de Numerieke
Rating Schaal waarbij 0 staat voor geen
pijn en 10 voor ergst denkbare pijn. De
uitkomsten liggen zeer dicht bij elkaar:
spalk (3,1) - circulair (3,4) - reposities
(3,3). Dit is de pijn gevraagd op het
moment van het telefonisch consult!
NB: het totaal aan reposities was 21:
spalk (13) - circulair (8), waarvan 15
onderarmgipsen.
Tintelingen: (keuze uit: geen - weinig matig - veel) bij het aangedane lichaamsdeel werden nauwelijks verschillen waargenomen tussen beide groepen of na
repositie.
Kloppend gevoel: (keuze uit: geen -weinig
- matig - veel) bij het aangedane lichaamsdeel werden nauwelijks verschillen waargenomen tussen beide groepen of na
repositie.
Pijnstillers: er werd tussen de beide
groepen of na repositie geen noemenswaardige verschillen gevonden in het
gebruik van pijnstillers.
Comfort gips: (keuze uit: strak - goed los).
Spalk zit vaker goed en beduidend
minder vaak strak dan circulair gips.
Conclusie:
-in de pijnscore is er nagenoeg geen
verschil te zien tussen spalken, circulair
en/of reposities.
-gipsspalk zit comfortabeler dan circulair
(minder strak vooral).

Visueel (telefonisch consult)
Kleur: normaal (keuze uit ja - nee).
Geen verschil in afwijkende kleur van
aangedane lichaamsdeel tussen beide
groepen en weinig voorkomend.
Zwelling: (keuze uit geen - weinig - matig
- veel) bij circulaire groep wordt vaker
weinig en matig zwelling gezien dan bij
spalken. Veel zwelling kwam weinig voor
en bij beide groepen in gelijke hoeveelheid.
Conclusie:
circulair gips laat vaker zwelling zien.

Conclusie:
-circulair gips leidt tot meer drukplekken
en interventies.
-circulair gips na repositie verhoogt de
kans op interventies.

Conclusie:
-ondanks de geringe ervaring hebben SEH
verpleegkundigen een positief beeld van
circulair gipsen, waarbij de instructiefilms een aanzienlijke rol van betekenis
spelen
-hulp van gipsverbandmeesters is wenselijk bij vooral reposities van de pols.
-bij reposities van polsfracturen zou men
soms terug willen vallen op de gipsspalk
-meer feedback van gipsverbandmeesters
op kwaliteit gips

ingegrepen, waarvan 6 aanpassingen en
8 keer werd er een gipswissel toegepast.
- negen van de interventies betrof een gips
na repositie, waarna een onderarmgips
werd aangelegd. 6 ervan waren circulaire
gipsen

2 Enquête SEH verpleegkundigen

3 Samenvatting

Kwaliteit (beoordeeld door gipsverbandmeester na 1 week)
Stand: conform letsel ( keuze uit ja - nee).
Met name bij de onderbeengipsen werd
nogal eens een niet geïndiceerde spitsstand gezien. In beide groepen kwam dit
even vaak voor.
Functionaliteit: (keuze uit te lang - te kort
- scherpe randen).
De circulaire groep laat vaker scherpe
randen zien (vnl. in 1e web hand).
Onjuiste lengte is in beide groepen even
weinig gezien.
Uiterlijke vormgeving: keuze uit goed –
matig - slecht.
Spalk groep scoort beter dan circulaire
groep.
Samengeknepen hand/voet: keuze uit ja
- nee.
In de spalkgroep werden 2 keer een versmalde hand en 1 keer een versmalde
voet in het gips gezien.
In de circulaire groep werden 8 keer een
versmalde hand en 5 keer een versmalde
voet in het gips gezien.

Via een internet enquête (Survey Monkey®)
werd een tiental vragen gesteld aan alle
SEH verpleegkundigen. Naast gesloten
vragen werd er tevens de mogelijkheid
geboden opmerkingen te maken en wensen te uiten.

Twee groepen van tachtig patiënten met
extremiteitgipsen (gipsspalken versus
circulair gips) worden met elkaar vergeleken op basis van dezelfde criteria. Vóór
de scholing van het aanleggen van circulair gips (1 dag per persoon) was hier geen
ervaring mee. Na aanleg van het gipsverband en informed consent op de SEH afdeling wordt de patiënt de eerste werkdag
erna gebeld en bij poliklinisch bezoek na
1 week op de gipskamer gezien. Tijdens
het poliklinische bezoek werd tevens
beoordeeld of een patiënt met het SEH
gips kon worden uitbehandeld, hetgeen
meestal niet het geval was.

Conclusie:
-gipsspalken zien er mooier uit dan
circulaire gipsen.
-circulair onderarmgips: vaker scherpe
randen in 1e web hand.
-circulair gips laat beduidend meer
samengeknepen handen/voeten zien.

Gebruik instructiefilms voor aanleggen
gipsverband: (keuze uit ja – soms – niet)
61% ja - 37% soms - 2% niet.
Opmerkingen: graag verkorte versies als
naslagwerk.

Complicaties en interventies
Drukplek: bij 8 circulaire gipsen worden
drukplekken gezien, waarvan 6 bij een
onderarmgips.
Stuwing: in beide groepen werd er geen
stuwing waargenomen.
CRPS: dit is eenmaal gezien bij een gipsspalk van de onderarm.
Standsverandering in gips: in beide
groepen werd 1 keer een standsverandering in het gips gezien.
Interventies:
-bij de spalkgroep werd 8 keer ingegrepen, waarvan de helft aanpassingen en
bij de andere helft werd een gipswissel
toegepast.
-bij de circulaire groep werd 14 keer

Resultaten
Respons 75% (38 van 50 verpleegkundigen).
Frequentie aanleggen circulair gips:
60% 5x - 18% 4x - 10% 3x - 8% 2x - 2% 1x.
Eigen beeld van de kwaliteit circulaire
gipsverbanden:
(keuze uit rv = ruim voldoende
v = voldoende o = onvoldoende)
3% rv - 89% v - 8% o.
Opmerkingen: met 2 personen gipsen en
films raadplegen geeft meer vertrouwen.
Scholingsbehoefte: (keuze uit ja - nee)
63% ja - 37% nee.
Opmerkingen: meer praktische scholing
met feedback en tips en trucs.

Terug naar gipsspalken op SEH:
(keuze uit ja - nee)
5% ja - 95% nee.
Suggesties/opmerkingen van
geënquêteerden:
-circulair gips is makkelijker, sneller,
schoner en mooier aan te leggen.
-patiënten reageren positief op kunststofgips (oorzaak: lichtgewicht en kleur
van kunststofgips).
-meer ondersteuning van gipsverbandmeesters (vooral bij reposities van de
pols).
-mogelijkheid terug te kunnen vallen op
spalk (zeker bij reposities pols).
-beter/meer feedback op kwaliteit van de
gipsverbandmeesters.
-gipsen te weinig op de SEH afdeling.
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Beide technieken geven een vergelijkbare
pijnscore, ook na reposities (NRS gemiddeld 3,3).
Verschillen in het nadeel van circulair gips worden gemeten bij het strakker zitten; zwelling; drukplekken; versmald ingipsen van hand/voet; scherpe
randen tussen duim/wijsvinger; tussentijdse interventies. Dit heeft niet geleid
tot medische complicaties noch tot
het bijstellen van protocollen.
Naarmate er gedurende het onderzoek
langer met circulaire gipsen werd behandeld leek de kwaliteit hiervan toe te nemen.
Dit is echter niet geobjectiveerd.
SEH verpleegkundigen ervaren de gekregen scholing als goed, maar te kort. Het
aanleggen van circulair gips vinden ze
makkelijker, mooier en sneller gaan. 92%
van de respondenten geeft zichzelf een
voldoende voor de kwaliteit van de circulaire gipsen. De resultaten van het onderzoek bevestigen dit echter niet. Verpleegkundigen geven aan dat zij meer scholing
en feedback wensen en gebruik willen
blijven maken van instructiefilms, zij het
in aangepaste vorm.
Concluderend: de kwaliteit van circulair
gips blijft achter bij de gipsspalken, ondanks het feit dat de SEH verpleegkundigen circulair gipsen als makkelijker en
mooier ervaren

>>

4 Aanbevelingen
Er is nog veel winst te boeken bij de kwaliteit van het aanleggen van circulaire gipsverbanden op de SEH afdeling. Hier komt
bij dat de frequentie van het aanleggen
van gips op de SEH in het UMC laag ligt,
maar gezien het feit dat er geen enkele
ervaring op dit gebied was kan de toekomst positief tegemoet worden gezien.

Scholing, feedback en ondersteuning
vanuit de gipskamer zal nodig blijven.
Om de kwaliteit van de circulaire gipsen
goed op waarde te kunnen schatten zou
een vervolg van het onderzoek op termijn
(2-3 jaar) wenselijk zijn.

Gedicht K. Schippers
Poëzie- en Prozaschrijver
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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.

Een maandje extra
gewend, maar Arubaanse zon…? We zullen zien. Iris en
Mirjam liepen elkaar net mis, Mirjam kwam met het vliegtuig aan waar Iris weer mee vertrok. Dus ben ik met Iris
naar het vliegveld gereden met m’n koelboxje en heb daar
gewacht tot het vliegtuig met Mirjam en haar man zou landen. Dat ging gelukkig voorspoedig. Veilig bij hun appartement aangekomen, hadden we nog een rustige zondag om
vervolgens maandag aan de slag te gaan. Het grappige is
dat Mirjam een aantal maanden per jaar in het buitenland
woont waardoor ze het Spaans wel en beetje begrijpt.
Dat is wel een voordeel, want hierdoor kan ze zich
waarschijnlijk aardig redden met de taal.

Het is 32°C, de zon schijnt, geen sneeuw, maar wel Kerst.
Dat was wel even wennen in het begin. Het kerst gevoel
wordt toch vooral gevormd door de kou,’t liefst sneeuw
natuurlijk, een open haard en een kerstboom. Dat laatste
hebben we gelukkig wel.
Ieder jaar ga ik erop uit en koop
ik samen met mijn vriendin de
beste boom die er is. Dit jaar
deed ik dat met Iris,
want ook dat is
een leuke belevenis. Hier en daar staat een tent of een
container, sommigen zelfs gekoeld, en
daar kan je dan je keuze maken uit een
grote, kleine of middelmaat kerstboom.
Hij wordt mooi rond voor je geknipt, zodat
wanneer je de boom neer zet, je er alleen
nog maar wat in hoeft te hangen. Na wat
rondrijden vonden we dan een mannetje
onder de tent. We hebben een beetje rond
gelopen en vroegen wat de boom koste. Voor mij
50 en voor Iris 40 gulden (snap jij het?) Hoe dan ook,
het was een koopie, dus laad maar in. Leuk ook de manier
waarop dat gaat, een beetje visdraad, halve regenton en
inladen maar. Nadat we de boom mooi versierd hebben is
het tijd voor cadeautjes onder de boom. Dat heeft Aruba
van Amerika afgekeken, maar is toch best gezellig. Allemaal
kleinigheidjes voor iedereen en dan op kerstavond of eerste
kerstdag ’s morgens met z’n allen de cadeautjes uitpakken.

Helaas kreeg ik vlak voordat Mirjam kwam
te horen dat Tiffany had besloten terug naar
Nederland te gaan. Na haar verlof zou ze nog
amper hoeven werken, dus meteen maar met
de deur in huis gevallen en gevraagd of Mirjam
een maandje langer wilde blijven. Na een paar
dagen gewerkt te hebben en in overleg met haar
man wilde ze dat wel. Gelukkig kon ook Mirjam’s
echtgenoot zijn draai ook wel vinden. Dus na een onderbreking op Curaçao, want die hadden ze al gepland, bleven
ze nog een maand extra. Fijn, dat is opgelost, dan kunnen we
nu met een gerust hart aan de slag .
Nadat Mirjam een beetje kennis heeft gemaakt met de
materialen en gewend is aan de cultuur, zijn we al snel lekker
samen aan het werk. Het gebeurd niet vaak, maar vandaag
moesten we een afneembaar korset maken. Op zich maken
we wel regelmatig maken een Korset, maar zelden één met
schouderbanden en al helemaal niet afneembaar. Dus dat was
een leuke opdracht om ons even op te storten. Een beetje
ideeën uitgewisseld over hoe we te werk gaan, wat we gaan
gebruiken en hoe een ieder gewend is om te werk te gaan.

Maanden van te voren is
iedereen al druk met het
versieren van hun huis.
Rotondes krijgen mooie
decors en overal is alles
verlicht. Ook ons huis…

Uiteindelijk is het
corset klaar en zijn
we tevreden over het
resultaat. De volgende
dag zijn we nog even bij
de patiënt gaan kijken
om te controleren of
alles nog goed zit en
naar wens is.

Een groep kinderen gaan bij alle afdelingen langs om hun
voorbereidde kerstliederen te zingen. De afdelingen geven
dan een doos met etenswaren mee die zijn ingezameld door
het personeel om aan de daklozen te geven. Altijd erg aandoenlijk om te zien. Wat het zijn soms echt kleintjes die uit
volle borst mee zingen.
Nu de feestdagen voor bij zijn gaat ook Iris weer huiswaarts.
Wederom enorm genoten van je gezelschap en ontzettend
bedankt voor je hulp Iris!

De eerste maand is omgevlogen, tijd voor Mirjam om er
even tussenuit te gaan. Dus de volgende keer weer meer.
Groetjes Ageeth Kok

De laatste maand van het verlof van Tiffany K. aangebroken.
Deze periode wordt door Mirjam ingevuld. Samen met haar
man komt ook ze een maandje naar Aruba. Zon is ze wel
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Met toestemming overgenomen.

Een Tillaux fractuur
Thomas D. Tilkema, Erwin J. Peters, Peter F. Doorn en Paul C. Rijk
De Tillaux fractuur is een intra-articulaire avulsiefractuur van de anterolaterale epifyse van de distale tibia en wordt veroorzaakt door
een geforceerde exorotatie van de voet waardoor het caudale deel van het ligamentum tibiofibulare anterius onder spanning komt
te staan. Hier wordt een casus beschreven van een Tillaux fractuur bij een meisje van 13 jaar. De behandeling is gericht op het herstellen
van het gewrichtsoppervlak. In de literatuur wordt een dislocatie van meer dan 2 mm. genoemd als absolute operatieindicatie.
Anderen zijn van mening dat deze grens in de praktijk moeilijk te hanteren is door de grote kans op meetfouten wanneer de dislocatie
bepaald wordt met standaard röntgenonderzoek. Recent onderzoek trekt zelfs de toegevoegde waarde van aanvullende CT-scans
in twijfel. Ons inziens verdient het de voorkeur in eerste instantie gesloten te reponeren en bij twijfel over de congruentie van het
gewrichtsoppervlak alsnog operatief in te grijpen.
Introductie
De Tillaux fractuur heeft een zeer specifieke pathofysiologie, waarbij een geforceerde exorotatie van de voet door tractie
aan het ligamentum tibiofibulare anterius
inferior een intra-articulaire avulsiefractuur van de distale anterolaterale epifyse
van de tibia teweegbrengt.1 De fractuur
treedt op gedurende de sluitingsfase van
de distale epifysairschijf, waardoor het
karakteristieke fractuurfragment ontstaat.2,3 Het belangrijkste doel van de
behandeling is het creëren van een congruent gewrichtsoppervlak om posttraumatische artrose te voorkomen. 4,5

1A

1B

2A

2B

Ziektegeschiedenis
Een 13-jarig meisje presenteerde zich op
de spoedeisende hulp met een pijnlijke,
niet belastbare linker enkel na een trauma
tijdens de schaatstraining. Tijdens het
zijwaarts naar rechts springen was het
linker been weggegleden, waardoor er
een gecombineerd exorotatie- en dorsoflexietrauma van de linker enkel optrad.
Bij lichamelijk onderzoek bestond er diffuse haematoomvorming over de ventrale zijde van de linker enkel. Er was
sprake van drukpijn ter hoogte van de
distale 10 cm van zowel fibula als tibia.
Sensibiliteit en vascularisatie van de voet
waren intact. Conventionele röntgenfoto’s
(figuur 1) van de linker enkel werden
gemaakt. Hierop was een Salter-Harris
type III fractuur van de distale tibia
zichtbaar. Er was sprake van een lateroventrale dislocatie van 2-3 mm. van het
losse epifysaire fragment.
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Figuur 1. Röntgenfoto’s na het trauma tonen een
distale lateroventraal gedisloceerde Salter-Harris
3 fractuur, met dislocatie van 2-3 mm.
1A: anterior-posterior, 1B: laterale opname
Figuur 2. Röntgenfoto’s 6 weken na het trauma.
Gecanuleerde spongiosatrekschroef in situ.
Goede stand en gevorderde consolidatie.
2A: anterior-posterior, 2B: laterale opname
Onder algehele anesthesie en bloedleegte
werd tevergeefs getracht door middel van
endorotatie en compressie het fragment
te reponeren. Met open repositie via een
anterolaterale benadering werd wel een
anatomische stand verkregen en kon het
fractuurfragment gefixeerd worden met
een gecanuleerde kleinfragment spongiosatrekschroef.
De nabehandeling bestond uit immobilisatie in een onderbeengips gedurende zes
weken, waarbij de eerste drie weken onbelast en daarna belast gemobiliseerd werd.
Op röntgenopnames na zes weken was er
sprake van een goede stand bij vorderende
consolidatie (figuur 2). Bij poliklinische
controle 9 maanden na het trauma was
er een goede enkelfunctie zonder pijn.
De röntgenopnames lieten een congruent
gewrichtsoppervlak zien en de fractuurlijn
was niet langer zichtbaar.

Discussie
De Tillaux fractuur werd voor het eerst
beschreven door Cooper in 1822.1 Tillaux
was degene die het mechanisme van deze
avulsiefractuur nader beschreef in 1872.
Het betreft een Salter-Harris type III
fractuur van de anterolaterale zijde van
de epifyse van de distale tibia.1 De epifysairschijf is het minst sterke gedeelte van
het bot omdat de verbinding tussen de
proliferende cellen en de gecalcificeerde
cellen niet zo sterk is als in volgroeid bot.2,5
Het ontstaan van de Tillaux fractuur wordt
verklaard door de richting waarin de distale epifairschijf van de tibia sluit. Over
deze sluitingsrichting zijn verschillende
theorieën beschreven. Love beschrijft dat
het proces van sluiting van mediaal naar
lateraal plaatsvindt.2
Mac Nealy stelt daarentegen dat de sluiting van centraal naar mediaal verloopt
en vervolgens naar posterior en lateraal.3
Bij geforceerde exorotatie van de voet of
endorotatie van het been bij gefixeerde
enkel trekt het ligamentum tibiofibulare
anterius aan het distale anterolaterale deel
van de tibia. Hierbij treedt de avulsiefractuur op.4 De grootte van het fractuurfragment hangt af van de mate waarin de de
sluiting van de epifysairschijf voltooid is:
in een vroege fase ligt het vastgegroeide
deel meer mediaal, en zal de fractuurlijn

ook meer mediaal verlopen, waardoor het
fragment groter zal zijn. In een latere fase
is de groeischijf verder dichtgegroeid en
zal het fragment kleiner zijn door een meer
lateraal gelokaliseerde fractuurlijn.5 Gezien
de pathofysiologie treedt dit type fractuur
uitsluitend op tijdens het sluiten van de
epifysairschijf. Bij meisjes is dit tussen
de 12 en 14 jaar en bij jongens tussen de
15 en 18 jaar.2 De Tillaux fractuur is vaker
gerapporteerd bij meisjes dan bij jongens,
uiteenlopend van een verhouding meisjes :
jongens van 2:1 tot 5:4.3,6 Van alle epifysaire fracturen van de distale tibia rapporteert Mac Nealy een incidentie van de
Tillaux fractuur van 13,9% in een groep
van 194 fracturen, tegenover 2,9% gerapporteerd door Spiegel.3,7 Anderen rapporteren een incidentie van 5,2% tot 21% van
alle fracturen van de epifyse van de distale
tibia.6,8 Het doel van de behandeling van
de Tillaux fractuur is het herstellen van
de congruentie van het tibiale gewrichtsoppervlak om posttraumatische artrose
te voorkomen. Tijdens het optreden van
de fractuur is de groeischijf bezig te sluiten en is er niet veel groei meer te verwachten, waardoor er nauwelijks enkelzijdige
verkorting of scheefgroei te verwachten
is ten gevolge van premature sluiting van
het getraumatiseerde deel van de epifysairschijf.9 Dit werd bevestigd door Leary et
al die bij geen van 26 patiënten met een
Tillaux fractuur een premature sluiting
van de epifysairschijf zagen.8 In eerste
instantie dient gesloten repositie en gipsimmobilisatie toegepast te worden.6,9,10
In de meeste gevallen is dit voldoende, tenzij er een dislocatie van meer dan 2 mm.
blijft bestaan. In die gevallen wordt open
repositie en interne fixatie genoemd als
de voorkeursbehandeling, door middel
van de anterolaterale benadering en het
fixeren van de fractuur met een enkele
gecanuleerde schroef in de epifyse.11
Duchesneau meldde een grens van 1 mm.
dislocatie voor de noodzaak tot operatief
ingrijpen. 4 Horn et al toonden echter in
kadaveronderzoek aan dat de gemeten
dislocatie zowel op standaard röntgenfoto’s, als op CT-scans vaak niet overeenkomt met de werkelijke verplaatsing van
het fractuurfragment.12 Wel bleken CTscans sensitiever dan röntgenfoto’s in het
differentiëren tussen dislocaties >2 mm.
en <2mm. In tegenstelling tot dit onderzoek stellen Liporace et al dat het toevoegen van CT-scans aan standaard röntgenfoto’s geen significante bijdrage levert aan
het bepalen van de mate van dislocatie bij
Tillaux fracturen.13 De klinische consequenties van de verschillen in nauwkeurigheid tussen röntgenfoto’s en CT-scans
lijken op basis van dit onderzoek dan ook
niet groot.
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In de hierboven gepresenteerde casus
over een Tillaux fractuur bestond er een
dislocatie van 2-3 mm. van het fractuurfragment naar anterolateraal op conventionele röntgenopnames. Na een vergeefse
poging tot gesloten repositie, werd door
middel van open repositie en interne fixatie een congruent gewrichtsoppervlak
verkregen. De toegevoegde waarde van
CT-scans is beperkt wanneer het gaat
om het stellen van een operatie-indicatie.
Bij patiënten die naar aanleiding van de
röntgenfoto’s conservatief zouden worden
behandeld, werd na het toevoegen van een
CT-scan aan de diagnostiek slechts in 13%
van de gevallen alsnog een operatie-indicatie gesteld.13 Ons inziens dient onafhankelijk van de fractuurdislocatie in eerste
instantie gepoogd te worden een Tillaux
fractuur gesloten te reponeren. Er dient
alsnog operatief ingegrepen te worden wanneer standaard- röntgenopnames geen
congruent gewrichtsoppervlak laten zien.

Abstract
The Tillaux fracture is an intra-articular
avulsion fracture of the anterolateral
epiphysis of the distal tibia. The mechanism of trauma is forced external rotation of the foot, which causes traction of
the anterior tibiofibular ligament on the
distal tibial epiphysis, resulting in the
fracture of the epiphyseal fragment.
This is a case report on a Tillaux fracture
in a 13-year-old girl. The goal of the treatment is restoration of the articular surface. According to the literature, a fracture displacement of more than 2 mm.
is an absolute indication for operative
stabilisation. This cut-off point can be
hard to apply in clinical practice due to
inaccuracy of measurements of displacement on standard x-rays. Furthermore,
a recent article even doubts the value of
additional CT-scans. We prefer to try
closed reduction at first, independent of
the amount of fracture displacement.
We suggest to proceed to open reduction
and internal fixation in case of residual
incongruency in the joint.
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Van het Bestuur
‘Als je naar het verleden blijft kijken,
dan mis je de toekomst.’
Er is veel te zien in het verleden, hiervan hebben we genoten
in ons jubileumjaar. Een goed moment om terug te blikken en
hiervan te genieten.

Ook ik, kersverse penningmeester, vind veranderingen spannend. Sinds kort ben ik verantwoordelijk voor jullie financiën,
dat is nogal wat. Behalve dat ik dit spannend vind, vind ik het
ook heel leuk. Een nieuwe uitdaging, waar ik ongetwijfeld veel
van ga leren.

Terugkijken is belangrijk, maar niet minder belangrijk is vooruitkijken. We willen de toekomst niet missen namelijk. Juist
over die toekomst hebben we flink gebrainstormd binnen het
bestuur tijdens de beleidsdag. Deze dag gaf ons allemaal weer
veel nieuwe ideeën en doelen voor de komende jaren. Een aantal van deze doelen zullen duidelijke veranderingen geven zoals
jullie verteld is tijdens de ALV.

Ik weet zeker dat iedereen in staat is te veranderen, dus ook jij.
Op je eigen tempo en op je eigen manier. Zie de uitdagingen die
op je liggen te wachten, zowel in je privéleven, op je werk, maar
ook binnen de VGN. Nieuwe kansen die ontstaan door veranderingen. Veranderingen die plaatsvinden of veranderingen die je
zelf initieert. Zie de mogelijkheden en verander mee, hoe spannend
het soms ook is, want:

Veranderingen zijn vaak leuk, interessant. Veranderingen bieden
nieuwe kansen en mogelijkheden. Ze kunnen echter ook zorgen
voor onrust en spanning. Het kan lastig zijn om van sommige
veranderingen gelijk de positieve kanten te zien. Dit gaat dan
vaak over veranderingen die we niet helemaal zelf kunnen controleren. Veranderingen waarbij je afhankelijk bent van anderen of waar je zelf net niet voldoende kennis van hebt. Dit soort
veranderingen zijn spannend en kunnen daardoor weerstand
oproepen. Want wie kan je beloven dat deze verandering voor
verbetering gaat zorgen? En waarom zouden we iets veranderen
als die verbetering niet gegarandeerd kan worden?

‘ Zonder veranderingen, mis je de toekomst.’
Krista te Kronnie

Bij dit soort veranderingen is het goed om weer even naar het
verleden te kijken. Wat hadden we, waar stonden we en wat vonden we hiervan? Wat zouden we anders willen? Oftewel, wat is
het doel voor de toekomst?
Dat moment van bezinning kan ervoor zorgen dat je weer met
frisse moed verder gaat met veranderen. De verandering blijft
spannend, maar het doel is duidelijk en is de mogelijke obstakels
waard.
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Op 2 oktober 2015 promoveerde Tijs Duivenvoorden. Hierbij een samenvatting van zijn proefschrift.

Treatment modalities for patients
with varus medial knee osteoarthritis
Tijs Duivenvoorden
Samenvatting
Artrose is één van de meest voorkomende
aandoeningen van de gewrichten in de
Westerse populatie en veroorzaakt pijn,
stijfheid, verlies van beweeglijkheid en
invaliditeit. Bij patiënten met artrose is
onder ander het kraakbeen beschadigd,
wat zich op de uiteinden van de botten
bevindt. Artrose komt voornamelijk in
de knie voor. Knie artrose wordt ook wel
gonartrose genoemd. In het geval van een
varus beenas is het mediale compartiment
van de knie, ten gevolge van mechanische
overbelasting, vaak geïsoleerd aangedaan.
De initiële therapie van variserende mediale gonartrose is conservatief en bestaat
uit voorlichting, NSAID’s en zo nodig intraarticulaire steroïd injecties. Binnen de conservatieve behandeling van artrose van
de knie is er geen ruimte meer voor intraarticulaire hyaluronzuur injecties. Het slikken van glucosamine wordt momenteel
niet aan- of afgeraden. De voorgenoemde
behandelopties zijn allen slechts symptoomreductie. Zinvol is het om deze symptoomreductie te combineren met het terug brengen van de mechanische overbelasting. Dit
kan gerealiseerd worden door gewichtsreductie, fysiotherapie, gebruik van een
inlegzool voorzien van laterale wig of valgiserende kniebrace. De fysiotherapeut
beoogt de stabiliteit van de knie te bevorderen door de quadriceps en hamstrings
op te trainen en leert patiënten weer een
normaal looppatroon aan. Een inlegzool
en valgiserende kniebrace zijn bedoeld om
een valgiserend effect op de knie te geven,
waardoor het mediale compartiment van
de knie wordt ontlast. Niet iedere patiënt
ervaart voordelen van een inlegzool en kniebrace en het therapeutische effect varieert
tussen de verschillende studies. Dit proefschrift beschrijft onder andere het therapeutische effect en mogelijke werkingsmechanisme van de inlegzool voorzien
van laterale wig en valgiserende kniebrace.
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is de
literatuur over het therapeutisch effect van
een inlegzool of kniebrace in de behandeling van gonartrose samengevat. In dit
Cochrane review zijn 13 studies met in
totaal 1356 patiënten geïncludeerd. Over
het algemeen was de kwaliteit van de stu-

dies gemiddeld of laag. De follow-up tijd
varieerde tussen de 1 en 24 maanden. Er
is tot op heden nog geen studie verricht
met een lange termijn follow-up. De conclusie van dit review was dat een valgiserende kniebrace en een inlegzool met laterale wig beide een klein effect hebben bij
patiënten met variserende mediale gonartrose. Er werd geen duidelijk verschil tussen beide interventies gezien. De therapietrouw was laag voor beide interventies en
vooral in de kniebrace groep. Verder lijkt
er geen verschil in therapeutisch effect tussen een inlegzool met laterale wig en een
neutrale inlegzool te zijn.
Duivenvoorden schrijft in zijn proefschrift,
gebaseerd op zijn Cochrane review, dat
patiënten met variserende mediale gonartrose baat hebben bij een inlegzool of valgiserende kniebrace. Echter tot op de dag
van vandaag is onduidelijk wat het exacte
werkingsmechanisme achter de inlegzool
en kniebrace is. Eerder werd er in een analyse van Tom van Raaij geconcludeerd dat
het geen statisch werkingsmechanisme
kon zijn. In dit onderzoek werden van 80
patiënten met variserende mediale gonartrose lange beenfoto’s gemaakt. Hierbij
vond hij geen verschil in stand van het
been wanneer patiënten wel of niet hun
orthese droegen.
Duivenvoorden beargumenteert dat als
er geen statisch effect is, er wellicht een
dynamisch effect is, oftewel dat patiënten
met een inlegzool of kniebrace anders gaan
lopen. In hoofdstuk 3 worden de resultaten
van een ganganalyse onderzoek gepresenteerd waarbij het looppatroon is onderzocht.
Ganganalyse werd verricht bij start van de
studie en na 6 weken dragen van de inlegzool of brace. In dit onderzoek werd ontdekt dat in het geval van de inlegzool het
mediale compartiment alleen op baseline
werd ontlast. Op baseline werd een afname
van de peak Knee Adduction Moment (surrogaat maat voor belasting van het mediale compartiment) van 3.6% gevonden.
Na 6 weken werd er geen dynamisch
effect meer gezien bij deze patiënten.
Waarschijnlijk zijn patiënten na 6 weken
gewend geraakt aan de inlegzool en weer
vervallen in hun oude looppatroon. Brace
therapie resulteerde helemaal niet in enige
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biomechanische verandering op baseline
en na 6 weken. In dit onderzoek kunnen
wij de positieve effecten van deze 2 ortheses dus niet bevestigen met een duidelijke
dynamische verandering, oftewel een ander
looppatroon.
Aan het einde van zijn proefschrift, in de
general discussion, plaatst Duivenvoorden
zijn resultaten in een breder perspectief.
Hierin stelt hij dat er vraagtekens bij de
laterale wig gesteld mogen worden. Naast
het feit dat nog niemand een langdurig valgiserend effect van de laterale wig heeft
aangetoond, tonen placebo-gecontroleerde
studies die gebruik maken van een neutrale
inlegzool als controle groep ook geen verschil tussen een neutrale inlegzool en inlegzool met laterale wig aan. Een enkele studie, waarbij er gebruik gemaakt wordt van
kwantitatieve MRI-technieken, toont binnen 1 jaar ook geen verschil in kraakbeen
verlies aan.
Qua brace therapie geeft Duivenvoorden
aan dat er weliswaar geen dynamisch
effect gevonden werd, maar dat dit toch
een geschikte behandeling lijkt te zijn,
met name voor patiënten met instabiliteitsklachten. Patiënten geven toch aan
minder klachten te hebben. Echter in de
meeste studies is de therapietrouw van de
kniebrace laag en uiteindelijk is het nog
maar gissen naar de verklaring voor deze
vooruitgang.
Het volledige proefschrift is terug te
vinden op:
http://www.orthopeden.org/uploads/rD/
VS/rDVSTSC8C-N3iDnjPs5c9A/Proefschrift-Tijs-Duivenvoorden_klein.pdf
of
http://repub.eur.nl/pub/78723/
of via

Tijs Duivenvoorden

Algemene Ledenvergadering in
St. Maartenskliniek op zaterdag
7 November 2015

De gipsverbandmeesters van de St. Maartenskliniek hebben deze dag georganiseerd voor wederom een groot aantal leden. Ze
hadden een zeer goede reden om ons allen hierheen te laten komen, want de nieuwe gipskamer is werkelijk prachtig! Langs deze
weg willen we jullie dan ook hartelijk danken voor het mede mogelijk maken van deze geslaagde dag. Binnenkort zijn de notulen
op de VGN site terug te lezen.
Met een opkomst van 164 leden heeft onze Vice voorzitter Mendel
van Griethuysen de vergadering geopend. De notulen van de ALV
van 14 maart 2015 werden na een verhelderende vraag vanuit
de zaal goed gekeurd. Bij de in- en uitgaande post werd duidelijk
dat de richtlijnen werkgroep niet stil zit. Er is een nieuwe richtlijn; Hallux valgus geautoriseerd en tevens te vinden op de website www.richtlijnendatabase.nl . Ook gaan ze een nieuwe richtlijn op stellen te weten, flexorpeesletsel. Hiervoor zal een gipsverbandmeester gemandateerd worden om mee te lezen. Nu ’91
wil helderheid gaan geven tijdens bijeenkomsten, verspreid over
het land, over het terugvorderen van ORT tijdens verlof. Tevens

ligt er nog een mooi evenement te wachten op de ambitieuze gipsverbandmeester, de ISPO heeft namelijk een verzoek gedaan om
een praatje te houden op het Europese jaarcongres van 2016.
Hou de website van de ISPO in de gaten voor het aanmelden
hiervan.
Joris Ruhe heeft in een duidelijk verhaal een update van het
beroepsprofiel weergegeven. En Mendel daar opvolgend, heeft
het vernieuwde beleidsplan kort samen kunnen vatten, waarin
een duidelijk overzicht was van de korte termijn doelen voor 2016
en de lange termijn doelen die behaald hopen te worden in 2020.
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Dit beleidsplan zal binnenkort te vinden zijn op onze website.
Het was toen de beurt aan Wim Walet om de actiepunten met
betrekking tot de opleiding van de afgelopen periode Maart tot
November 2015 te benoemen. Marlou de Kuiper van de Hogeschool Utrecht heeft een aanvulling gegeven op het verhaal van
Wim over de structuur van de opleiding. Het is duidelijk dat de
opleiding nu nog inhoud moet gaan krijgen. Zoals Wim en Marlou
zeiden: het moet nog gestoffeerd en gemeubileerd worden. Op
dit verhaal kwam veel feedback vanuit de zaal en werden er veel
vragen gesteld. Het is inspirerend om te zien dat we met zijn
allen hierover meedenken en dat we dit ook open en eerlijk met
elkaar kunnen bespreken. Het zou mooi zijn als er een goed
bezette klankbordgroep gevormd gaat worden die samen de
opleiding tot een kwalitatief sterk geheel zal brengen.

Locatie is nog niet bekend. En toen stond het altijd belangrijke
punt op de agenda, namelijk registratie/accreditatie. Het blijkt
dat er vaak onduidelijkheid bestaat over het toekennen van punten
door de accreditatiecommissie. Hierover willen we in de toekomst
meer duidelijkheid krijgen en geven en de manier van toekennen
van punten ook inzichtelijker maken. Bekend is geworden dat
wanneer je achteraf punten aan wilt vragen je dit kunt doen, mits
het binnen 4 weken na het evenement aangevraagd word met alle
bijbehorende formulieren.
>>

Douwe Haandrikman, Hoofdredacteur van ons vakblad In Dit
Verband heeft nogmaals benoemd hoe belangrijk het is dat er
een stevig blad op de mat komt te liggen. Een blad die gevormd
word door ons als leden. Dit blijkt een moeizaam proces te zijn.
Daarom de oproep om de redactie uit te kunnen breiden met
nieuwe leden, zodat vele handen uiteindelijk licht werk gaan
maken. En wij met zijn allen onze kennis kunnen delen met
elkaar, want Delen = Vermenigvuldigen. Astrid Kik, bestuurslid
ledenactiviteiten kon niet aanwezig zijn vandaag. Mendel heeft
dit stukje van haar overgenomen. Astrid kijkt met gepaste trots
terug op het jubileumcongres van juni afgelopen jaar. De foto’s
en film zijn te vinden op onze website. Er is een datum gepland
voor de voorjaarsvergadering, te weten zaterdag 2 april 2016.
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Tijdens de ALV heeft het bestuur geprobeerd om de leden enthousiast te maken voor een bestuursfunctie. De vacature van
voorzitter is ingevuld door Mendel van Griethuysen, hierdoor is
de functie van penningmeester ook vrij gekomen. Deze functie
is ingenomen door Krista te Kronnie. Er zijn nog meerdere vacatures vrij, deze kan je vinden op de website met de functieomschrijvingen erbij. Aan een ieder de oproep om te kijken wat je
kunt betekenen voor de vereniging met jouw expertise.

Douwe Haandrikman heeft ook na vier jaar zijn functie in de
eindredactie (met bestuursfunctie) neergelegd. Met het volgen
van de opleiding Vakfotografie, is het een lastige combinatie om
in de eindredactie te blijven. Van Mede-eindredacteur Miranda
Philips kreeg hij een kleine toespraak.. weliswaar voorgelezen
door Mendel van Griethuysen, maar toch werd het zeer gewaardeerd. Ook hij nam met een bos bloemen en een cadeau het applaus
van de aanwezige leden in ontvangst.
Beide leden worden tevens nog door Mendel bedankt voor hun
grote inzet waar de vereniging erg content mee is geweest.

Ook waren er twee belangrijke bestuursleden die hun functie
hebben neergelegd. Helmie Cornelissen heeft besloten om na
vier jaar de portefeuille ledenactiviteiten af te staan en Astrid
Kik is haar opvolger. Met een bos bloemen en een passend
cadeau nam ze het applaus van de aanwezige leden in ontvangst.

Mede dankzij de LOG mogen we dit jaar weer 11 nieuwe collega
gipsverbandmeesters verwelkomen. Gefeliciteerd allen! De aanwezige gediplomeerden hebben een kleine attentie mogen ontvangen. Michiel Krom, technisch voorzitter, heeft deze vergadering weer in goede banen weten te leiden. Dank daarvoor.
In de pauze was de catering uitstekend verzorgd. Heerlijke broodjes en drankjes waren te krijgen om onze magen te vullen en ons
klaar te stomen voor een interessant middagprogramma. Maar
voordat dat zover was hebben we eerst in groepjes de gipskamer
mogen bewonderen. Het is erg mooi geworden. En de gipsverbandmeesters van de St. Maartenskliniek kunnen mijn inziens dan
ook niets meer dan trots zijn.
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Om half 2 stond Dr. Van der Pluijm, Orthopedisch chirurg in
St. Maartenskliniek Nijmegen, klaar om ons wat te vertellen naar
aanleiding van een casuïstiek over de behandeling van flexiecontracturen aan de onderarm. Samen met Boy Seuren, 21 jaar,
ervaringsdeskundige als patiënt , werd het een erg boeiend en
leerzame presentatie. Boy heeft door zuurstofgebrek op jonge
leeftijd een hersenbeschadiging opgelopen waardoor hij nu spasticiteit heeft van zijn rechter zijde. Hij had een heel vervelende
stand van zijn pols en vingers overgehouden, waardoor hij tegen
nogal praktische ongemakken aan liep. Door peesverleggingen
en botox behandelingen heeft Boy nu een beter leven gekregen.
Hij woont ondertussen op zichzelf en heeft toch zijn passie voor
het voetballen kunnen verwezenlijken door middel van het behalen van een trainersdiploma. Tevens kan hij nu weer wat makkelijker steunen op zijn beide handen. Boy, succes in je trainerscarrière.
Dr. Eva Hoefnagels, Orthopedisch chirurg in St. Maartenskliniek
in Woerden gaf, door een heel ontspannen en humoristische
manier van presenteren, een heel leuke en leerzame presentatie
over haar promotieonderzoek, de behandeling van een chronische
fascitis plantaris. Ze heeft een zeer trouwe follow up gehad van
haar geïncludeerde patiënten. Zij is er achter gekomen dat het
vooral belangrijk is om de oorzaak aan te pakken. Dit kan heel
goed verholpen worden in sommige gevallen door consequente
en intensieve rek en strekoefeningen en nachtspalken. Maar ook
is het in sommige gevallen nodig om te opereren. Waarbij ze de
gastrocnemius verlengt en daardoor minder spanning onder de
voetzool ontstaat. Hierdoor nemen de pijnklachten af en zal de
fascitis plantaris tot rust komen.
Na de pauze waarin er veel genetwerkt kon worden onderling
kregen we een fantastische uitvinding te zien. De Grail! Lopen
in een virtueel systeem, een presentatie gegeven door Ingenieur
Bart Nienhuis, manager research in Maartenskliniek. Met de
Grail, een virtuele loopomgeving, kunnen CVA patiënten sneller revalideren. Niet in een oefenzaal of op straat, maar in een
veilige virtuele omgeving met betere loopbewegingen als resultaat. Het is absoluut de moeite om het volgende filmpje op te zoeken en te bekijken.
https://www.maartenskliniek.nl/behandelingen/revalidatie/
revalidatienaeencva/grail/
Als afsluitende spreker, iemand die vol passie gaat voor het behandelen van kinderen met een forse deformiteit van de benen in
Kameroen. Dr. Enrico de Visser, werkzaam als Orthopedisch
chirurg in het Rijstate ziekenhuis in Arnhem. Hij gaat samen
met nog een aantal orthopedisch chirurgen en OK assistenten
regelmatig voor 2 weken naar Kameroen toe om daar een grote
groep kinderen met forse deformiteit van de benen te opereren.
Ze voeren daar vooral veel osteotomieën uit. Deze kinderen
liggen eerst een tijd in het ziekenhuis en gaan uiteindelijk naar
een revalidatie centrum 100 kilometer verderop. Het was inspirerend om te zien en te horen hoe zij daar te werk gaan en tegelijk ook indrukwekkend onder welke omstandigheden deze
kinderen leven en met welke faciliteiten zij de zorg ontvangen
die ze nodig hebben. Als je meer informatie wilt ga dan naar
www.kindopdebeen.nl deze stichting zet zijn beste beentje voor,
voor deze kinderen.
Deze leerzame dag werd afgesloten met een gezellige kleinschalige groep, een borrel en een hapje.
Allen bedankt en tot ziens op de volgende ALV op 2 april 2016!
Ester Buter
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Wanneer spreekt men nou van een
Jones fractuur? En wat is het verschil in behandeling?
Lenny Ryan Keylard
“We hebben weer een Jonesfractuur”, zegt een van de arts assistenten, die dan vlug in een protocol bladert om het juiste beleid in
te zetten. Dat wordt dan zes tot acht weken een onderbeengips onbelast. Waarna een gipsverbandmeester roept: ”maar dat is toch
geen Jones fractuur?, dat lijkt eerder een Dameron 2”, waarbij vier tot zes weken onderbeen loopgips volstaat.
De keuze van behandeling heeft te maken
met de plaats van de fractuur, maar waarom? Welke bron geeft nou de echte Jones
fractuur plaats weer? En heeft het traumamechanisme ook een stem in het beleidsplan? Bij incidenten van de voet komen
fracturen van het os metatarsale het meest
voor. Een geschatte incidentie van 67 per
100.000 inwoners per jaar, waarbij 70%
het os metatarsale vijf betreft.19 Een fractuur van de basis os metatarsale vijf komt
vaak voor bij mensen die een inversietrauma (calcaneus maakt adductie en voorvoet
supinatie) doormaken, niet te verwarren
met een stress-Jones fractuur. 2,5,6,7,8,9,13,14
Hierdoor vormt zich zoveel spanning op
de basis van os metatarsale vijf, waardoor
deze breekt en de plaats van de fractuur
een naam krijgt. Waarom de plaats van
de fractuur belangrijk is, heeft te maken
met de vascularisatie van het os metatarsale en uiteindelijk de genezing, wat ook
weer een uitwerking heeft op het gipsbeleid en duur. Zo is de basis van het os metatarsale vijf verdeeld in drie zones (afb.1)
die allen een ander verzorgingsbeleid verlangen. Alle fracturen in zone I noemt men
een avulsie fractuur. Daar gaan we binnen
dit artikel niet teveel op in, omdat deze in
de regel wordt behandeld als lateraal bandletsel. Waar voornamelijk een verschil in
zit is in de benaming van zone II en III en
het beleidsplan. Deze verschillen willen wij
verder onderzoeken.

Na dit artikel was er een aanbeveling: Systematic review en review
-Injury: Acute fractures to the proximal
fifth metatarsal bone: development of
classification and treatment recommendations based on the current evidence.
2012
-The Jones fracture classification, Management, Outcome and Complications: a
Systematic Review2012
-Ook richtlijnen van andere ziekenhuizen
zijn gebruikt en internet pagina’s van
specialisten.

PUBMED:
Jones fracture hits 1316, na filtering op
meta-analyse hits 10, 1 bruikbare.
-IInterventions for treating proximal
fifth metatarsal fractures in adults: a
meta-analysis of the current evidencebase.2011

Afb.3 (16)

Anatomie
Het os metatarsale vijf is een pijpbeen
die zich onderscheidt van de andere vier
omdat het aan de laterale zijde een tuberositas ossis metatarsale draagt. Aan de
basis van het os metatarsale vijf (tuberositas ossis) ligt een insertie van de Musculus Peroneus Brevis , aan de bovenzijde
van het os metatarsale ligt ook een insertie van de Musculus Peroneus tertius ter
hoogte van de zone III. Daarnaast is ook
een gedeelte insertie van de fascia plantaris gelegen aan het uiterste puntje van
de basis. (zie afb.2) 6
Afb.2 (6)

Afb.1 (13)
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satie vind plaats via twee arteria nutricia
die proximaal en distaal het os metatarsale vijf voeden.
In het midden bevindt zich een watershed, oftewel een perifeer uiteinde van
beide arteriën. Hierdoor is er in dit gebied weinig vascularisatie die het bot
kunnen voeden en/of genezen bij een
trauma. Daardoor kan er gemakkelijk
een non-union optreden (zie afb.3).16,21

Mede door deze structuren zijn er veel
krachten in het spel en kunnen deze mogelijk een fractuur beïnvloeden, nog niet
te spreken over de musculus interossei.
(zie afb.2.1)
De stabiliteit wordt zeker ook gehandhaafd door de ligamentaire structuren
die zich verbinden met het os cuboïdeum
en het os metatarsale vier. De vasculari20

Wat is een Jones fractuur?
Omdat in de literatuur de Jones fractuur
op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd leek het mij noodzakelijk om dit
uit te zoeken om verwarring te voorkomen.
Ook omdat er zones van de basis os metatarsale vijf zijn ontstaan, waarbij de benaming van de Jones fractuur verschillend
worden gebruikt bij zone II of zone III.
Over het algemeen werd zone II aangeduid als Jones fractuur.1,2,3,4,5,6,7 Robert
Jones beschrijft zijn eigen fractuur van
het os metatarsale vijf in 1902, wanneer
hij zichzelf blesseert tijdens het dansen
rond de ‘’Maypole’’ bij een militair buitenfestijn. Het ongevalsmechanisme werd
beschreven als: belasting van de buitenzijde voorvoet, op het moment dat de hiel
nog van de grond gelift was.
Ook beschrijft hij de locatie van de fractuur die optreedt in ¾ Inch (1,5-cm)
vanaf de proximale tuberositas os metatarsale vijf. 17 Hierbij werd duidelijk dat
sommige fracturen al snel heelden zonder complicaties, terwijl andere een langere tijd nodig hadden of gepaard gingen
met non-unions. Kort hierna zijn er meerdere classificaties gekomen, onder andere
die van Stewart, die avulsie fracturen
onderscheiden. Deze bevinden zich vanaf
de proximale tuberositas en styloid tot de
ligamentaire aanhechting tussen het os

metatarsale vier en vijf. Stewart heeft de
ligamentaire verbinding/articulatio van
het os metatarsale vier en vijf tot Jones
fractuur benoemd.
In 1975 realiseerde Dameron dat fracturen van de tuberositas zich sneller herstelde door symptomatisch te behandelen. Terwijl fracturen van schacht tot
basis langzaam herstelden en wellicht
bone-grafting nodig hebben bij symptomen van non-union om volledig te herstellen. In tegenstelling tot Stewart benoemd
Dameron de tuberositas uit tot Jones fractuur.
Holzach et al. introduceerde in 1983 een
classificatie systeem: onderverdeling van
de tuberositas fracturen. Hierbij werd
geadviseerd om avulsie fracturen van de
tuberositas en of gedisloceerd te fixeren
op basis van clinical experience. Torg et
al. kwam erachter dat de proximale os
metatarsale vijf fracturen tot de schacht
ook mogelijk konden ontstaan na voorgaande stress belasting en vaak hadden
patiënten soms al vage klachten en pijn
rondom het gebied voor de fractuur herkenning. Net als Stewart gaf Torg fracturen proximaal tot diafyse aan als Jones
fractuur. Tot in deze tijd is de proximale
os metatarsale vijf fractuur geclassificeerd
in twee types. In 1993 waren Lawrence
en Botte de eerste die een classificatie
systeem introduceerde en 3 types onderscheidden op basis van: ongevalsmechanisme, fractuurlocatie, behandeling en
uitkomsten. (nu bekend als Afb.1). Zij
zagen de Jones fractuur meer proximaler
dan voorheen en deze voldeed de gehele
articulatie van os metatarsale vier-vijf,
(zone II). De locatie die voorheen bekend
was als Jones fractuur, ging nu te boek
als ‘Diaphyseal stress fracture’ (zone III).
Fracturen van het proximale deel werden
‘Tuberositas avulsie fracturen’ genoemd
(zone I). Allen met een behandeling die
was gebaseerd op het hoogste level of
evidence, retrospectieve case-series. Dit
classificatie systeem werd en wordt misschien nog wel het meest gebruikt in de
klinische praktijken.17
Afb.2.1 22

De Keuze van behandeling
De keuze van behandeling kan verschillen per ziekenhuis, hieronder wat verschillende behandelplannen vanuit andere ziekenhuizen en literatuur. Zoals beschreven
gebruiken wij in het ziekenhuis (Sint Lucas
Andreas) de classificatie volgens 3 zones.
Zone I: tape behandeling/softcast 4-6
weken met stevige schoen. (behandeling
als bandletsel indien enkel distorsie is
opgetreden) anders stevige schoen/stijve
zool.
Zone II: Onderbeenloopgips gedurende
4-6 weken.
Zone III: Onderbeengips onbelast
6 weken.14
Na de behandeling kan bij bijzonderheden,
zoals pijn, onvolledige callus-vorming
volgens röntgen de behandeling verlengd
worden. De aangewezen behandeling wordt
door een arts ingezet.
Rockwood and Greens
Zone I: Belasten op geleiden van pijn met
schoen die een stijve zool heft.
Zone II: Onderbeen loopgips 8-10 weken.
Zone III: Onderbeen gips onbelast tot 3
maanden, daarna belasten op geleide van
pijn en klinisch pijnvrij.9
Wheeles
Zone II: (Jones fractuur) onderbeen gips
onbelast 6-8 weken.3
LUMC
Zone I: Gipsschoen, tape, onderbeenloopgips of anti-afwikkelschoen. 6 weken,
belasten op geleide van de pijn
Zone II: Onderbeenloopgips 8-10 weken,
belast op geleide pijn.
Zone III: Onderbeengips onbelast eerste
6 weken, na 6 weken belasten op geleide
pijn.13
In dit Verband Jaargang nr.10,
Maart 2000
Avulsie fracturen: Enkel partieel immobiliseren (20 cm boven malleoli) door middel combicast ( softcast met longette glasvezel) om de fractuur gevouwen. Het aantal
weken is onbekend.
Jones/Diafysaire stress fracturen:
Onderbeengips met teenplateau, onbelast
voor bepaalde periode of partieel belast
onderbeen loopgips, met teenplateau en
laterale verhoging. Dit in combinatie met
krukken en belasten op geleide van de pijn.
Het aantal weken is onbekend.21

Nieuwe inzichten
Sommigen zijn van mening, dat als er in
Zone I (tuberositas avulsie fracturen) de
fractuur door het gewricht gaat van het os
21

metatarsale-coboïd , je dit mogelijk moet
herstellen met een operatie. Uit onderzoek
blijkt dat Zone I goed te behandelen is met
een functionele bandage, tape, brace of
softcast en dat na zeven weken iedereen
was hersteld.
Ook de patiënten die een gap hadden van
twee mm. of die een avulsiefractuur hadden van 30% van het gewrichtsoppervlak.
Dit staat in scherp contrast met waarbij
men eerder dacht te gaan opereren.19
Zone II (Jones fractuur) wordt nu door de
meeste praktijken behandeld door middel
van een onderbeenloopgips met of zonder
teenplateau voor 4-6 weken, waarna een
evaluatie plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt
dat er uitstekende resultaten zijn behaald
door Zone II functioneel te behandelen met
een elastische bandage/brace, en hebben
de patiënten allemaal complete bot doorbouw. Helaas is de onderzoeksgroep erg
klein, maar geeft deze evidence aan dat
ook Zone II functioneel te behandelen is.19
Zone III (Diafyse stress fractuur) wordt
door Lawrence and Botte, waarbij de acute
fractuur ontstaat, geadviseerd om een
onderbeengips aan te leggen en onbelast
tot mogelijk 20 weken.
Mologne et al. Heeft zone III onderzocht
bij vroegtijdige schroeffixatie versus onderbeengips onbelast. Hierbij kwam aan het
licht dat de conservatieve gipsbehandeling
een significante stijging liet zien van gefaalde behandeling( 44%) en langere periode
tot herstel bij terugkeer in het dagelijkse
leven en werk. In de operatieve groep patiënten had één patiënt na de operatie een
non-union die geheeld was na 6,9 weken,
in tegenstelling bij de conservatief behandelde groep die 14,5 week in beslag nam.
Er wordt dan ook geadviseerd om deze
zone III te opereren, Omdat er alleen een
prospective randomized trial is gedaan,
dient er nog hoger onderzoek te worden
verricht.19

Aanbeveling

•

Omdat de benaming van de Jones
fractuur onduidelijkheid kan creëren
op de werkvloer lijkt het mij duidelijk
om in zones te spreken in plaats van
een oude benaming uit 1902, waarbij
niet eens exact een kader is beschreven
waarbinnen de fractuur dan valt.
Robert Jones heeft nooit een classificatie beschreven van zijn fractuur, hij
beschreef de gelijknamige fractuur als
in ¾ van een inch vanuit de basis.20
En dat is best een groot gebied.

>>

•

•

Hoger gevalideerd onderzoek naar de
Zone III fracturen waarbij de operatieve
behandeling hopelijk bevestigd wordt
en een versneld herstel is voor de patiënt.
Zoals in de nieuwe inzichten al bekend
was, komt er uit naar voren dat Zone I
en II als gelijke behandeld kunnen worden. Dit wil dus ook zeggen dat we niet
meer te maken hebben met drie zones
maar met twee. (Afb.4)

Dit scheelt een hoop nadenken en discussies op de werkvloer, en hopelijk is er in
deze tijd dat ik het schrijf alweer een onderzoek gedaan waarbij Zone III meteen wordt
geopereerd.
Dit zal een verbetering zijn voor de patiënt
en zijn lichamelijke conditie en sociale/werk
kringen.

•

Conclusie

12 Fracture calssification in clinical practice, by

Robert Jones heeft mij meer dan 100 jaar
later geïnspireerd om deze fractuur beter
te bekijken. Het was een educatieve uitdaging om eens te onderzoeken waar deze
benaming vandaan kwam en wie er allemaal verantwoordelijk waren voor de
locatie van de benaming.
Het heeft wel lang geduurd voordat er
een classificatie is uitgevonden waarbij er
gekeken werd naar de bloedvoorziening,
spieren en ligamenten. Hopelijk kunnen
we de Jones fractuur nu met rust laten en
deze fracturen indelen in twee zone’s.
Maar is Nederland (en wij als kritische
verbandmeesters) daar al klaar voor? Of
moet er meer evidence gevonden worden?

Afb. 4 (19)
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Bronnen
Er zou een brace gemaakt kunnen
worden die een laterale verhoging heeft
die trekkrachten van de M.Peroneus
Brevis- en Longus verlagen.21 Dit zou
weleens kosten kunnen besparen op
tape en of softcast en is een stuk patiënt
vriendelijker; men kan dan douchen.

Seyed Beyrooz Mostofi . Springer Verlag-
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html
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Fig. 2. A schematic representation of fracture zones for
the proximal fifth metatarsal bone.
(A) Classification by Lawrence and Botte.13
(B) Classification according to the evidence presented.

Re-rectificatie
In de vorige uitgave staat op pagina 11 een rectificatie. Het betreft de namen van 2 personen die niet kloppen.
De geschiedenislessen worden getoetst, schreef ik. En dan zit er wel eens een foutje in.
Dan kreeg je wel een herkansing om je te verbeteren, maar die moet je dan wel met beide handen aangrijpen en niet verknallen.
Stom genoeg deed ik dat wel, gewoon te snel. Langs deze weg wil ik dan ook de fout rechtzetten.
Het is niet Chris Kuiper, maar Rik Kuiper, een oud-collega van ons.
Rik, hier moet ik met de billen bloot. Mijn oprechte excuus!
Douwe
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De teambehandeling van de Charcotvoet
Verslag van een voorzichtige kennismaking van de VGN met ISPO Nederland
Tjerk de Ruiter
Op 2 oktober 2015 werd in de jaarbeurs van Utrecht het ISPO jaarcongres gehouden met als titel: “de teambehandeling van de
Charcotvoet”. Meer dan 250 deelnemers van alle mogelijke disciplines, revalidatieartsen, schoenmakers, instrumentenmakers,
fysiotherapeuten, podotherapeuten, ergotherapeuten, vertegenwoordigers uit de industrie en ook gipsverbandmeesters (een zelfs
als spreker) waren aanwezig om te luisteren, discussiëren en netwerken te smeden rondom dit complexe en uiterst bedreigende
ziektebeeld. In essentie was dit ISPO jaarcongres de eerste kennismaking van de gipsverbandmeesters met ISPO en vice versa.
Het werd een keer tijd, en de kennismaking smaakte naar meer.
Charcot in een korte samenvatting
Jean-Martin Charcot (Parijs, 29 november
1825 - Morvan, 16 augustus 1893) was een
veelzijdig en briljant geneeskundige die
meerdere medische doorbraken op zijn
naam heeft staan en leermeester was van
onder meer Freud en Gilles de la Tourette.
Charcot was veelzijdig en complex, de naar
hem genoemde voetafwijking is dat zeker
ook, en gedurende het congres was vrij
duidelijk dat niemand daar anders over
dacht. Ook was met het unaniem eens dat
voor solo-behandelaars binnen de zorg
voor de Charcotvoet geen plaats is. Alles
dient te geschieden in ketenverband.
Die keten begint met een wakkere zorgmedewerker (vaak een podotherapeut
en/of pedicure) die het uiterlijk van de
voeten van een diabeet met een neuropathie niet vertrouwd.
De voet wordt vervolgens goed onderzocht door een arts, waarbij een belangrijk onderzoek de huidtemperatuur is.
Is die meer dan 2 graden boven die van
de andere voet (waarbij we wel moeten
beseffen dat soms de Charcotvoet dubbelzijdig is) dan broeit er iets. Aanvullend onderzoek is dan gewenst.
Bij enige twijfel zijn er diverse vormen
van MRI, leucocytenscans e.d te maken,
want er dient wel onderscheid gemaakt te
worden met een osteomyelitis. Die wordt
wezenlijk anders behandeld.
De eerstvolgende actie is voor de gipsverbandmeester die met enige regelmaat een
cast aanlegt, liefst met een loopfunctie
zodra het aanvullend onderzoek dat steunt.
Tussendoor komen de schoenmaker en
revalidatiearts in beeld om alvast het vervolgbeleid te bepalen en te gipsen voor
schoeisel op maat, echter pas als de huidtemperatuur voldoende gedaald is wordt
er gemobiliseerd met een voorlopige orthopedische schoen, en later met een orthopedische maatschoen. Vooral die mobilisatiefase vergt frequente afstemming tussen de gipsverbandmeester, de orthopedi-

sche schoenmaker en de revalidatiearts
en eventueel de chirurg. Dit is een zorgketen in optima forma, en de gipsverbandmeester is een onmisbare schakel daarin,
net zoals de ander schakels overigens.
(dat is een kenmerk van een keten).

ISPO
Ketenzorg, oftewel het naadloos behandelen van een patiënt binnen een zorgketen met min of meer gelijkwaardige schakels, is bij uitstek het domein van ISPO.
ISPO, de International Society for Prosthetics and Orthotics , is een wereldwijd
kennisnetwerk van iedereen die zich bezig
houdt met lichaamsgebonden hulpmiddelen zoals protheses, orthopedische schoenen of spalken. ISPO NL doet dat door o.a.
het geven van cursussen, het onderhouden
van het netwerk, het beheer van richtlijnen en het verstrekken van subsidies voor
wetenschappelijk onderzoek of kleinschalige projecten.
De Nederlandse ondervereniging is wereldwijd de grootste met ongeveer 500 leden,
voornamelijk bestaand uit revalidatieartsen, schoenmakers, instrumentenmakers,
fysiotherapeuten, podotherapeuten, ergotherapeuten, onderzoekers, beleidsmakers
en vertegenwoordigers uit de industrie.
Gipsverbandmeesters zijn binnen ISPO
zwaar ondervertegenwoordigd, en dat is
vreemd en onwenselijk. Enerzijds hebben
zij te winnen bij de kennis en kunde van
voornoemde disciplines en vooral de
samenwerking daarmee, anderzijds kan
de zorg binnen de zorgketens waarschijnlijk goedkoper en efficiënter als gipsverbandmeesters ook binnen de revalidatiezorg een vaste waarde worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van interim
spalken bij spasme of contracturen, de immediate fitting na een beenamputatie, de
eerste verzorging van de Charcotvoet in
afwachting van het orthopedisch schoeisel etc.
23

Het ISPO netwerk heeft dus ook veel te
winnen bij goede gipsverbandmeesters
binnen haar bestand.

Met andere woorden
Het is bijzonder dat de gipsverbandmeesters nog geen vaste waarde binnen het ISPO
netwerk zijn. Gipsverbandmeesters, ergotherapeuten, schoenmakers en andere leden
van het netwerk hebben zoveel raakvlakken dat zij, en daarmee de gezondheidszorg, alleen maar kunnen winnen bij het
interdisciplinair samenwerken.
Het ISPO jaarcongres op 2 oktober 2015,
getiteld “De behandeling van de Charcotvoet” was een mooi begin van de samenwerking, echter er zullen nog vele congressen volgen waar gipsverbandmeesters bij
te winnen hebben. Een van die congressen
is het Europees congres op 6-8 oktober
2016, een andere is het jaarlijkse congres
met de branchevereniging NVOS-Orthobanda. Binnen dergelijke congressen zijn
er 2 duidelijk zichtbare doelen, namelijk:
verspreiden van kennis en smeden van
netwerken.
ISPO leden krijgen korting op het inschrijfgeld van de congressen, bij voldoende deelname van gipsverbandmeesters (in opleiding) wordt accreditatie aangevraagd bij
de VGN.
Net afgestudeerde gipsverbandmeesters
kunnen een gratis lidmaatschap (met dus
ook die korting) krijgen. Leden kunnen
ook subsidies krijgen voor onderzoek of
projecten.
Meer informatie, de congresagenda en
inschrijfformulieren zijn te vinden op de
ISPO site, www.ISPO.nl
Tjerk de Ruiter,
revalidatiearts,
voorzitter ISPO-NL

Wat zou u doen?
Luxatieverslag voet - augustus 2015
Casus uit Turkije
Een vrouw was in Turkije gaan
karten (skelter rijden met motor)
en was tegen de reling aan gebotst.
Ze had daarna pijn aan haar voet
en is in Turkije naar een ziekenhuis
gegaan. Ze hebben daar foto’s gemaakt. Er werd niets gezien op
de foto dus werd enkelband letsel
gediagnostiseerd. Twee weken later
is mevrouw met persisterende pijn
in de voet naar een ander ziekenhuis gegaan in Turkije en ook daar
werden geen afwijkingen gevonden
op de foto. Een aantal weken na het
trauma melde mevrouw zich in het
OLVG. Zie foto. Wat is er mis?
Wij hebben een CT scan aangevraagd.
Dit zijn de bevindingen van
onze radioloog:
X-onderbeen / Enkel / voet
links

een vergrote afstand binnen het
talonaviculaire- en vermoedelijk
ook talocalcaneale gewricht en
calcaneo-naviculare gewricht met
een vermoedelijk enkele losse fragmentjes tussen os calcaneus en os
talus gelegen en ook aan de mediale
zijde van het os naviculare.
Normaal beeld van het bovenste
spronggewricht. Intacte os tibia
en os fibula.
Advies: aanvullende CT.
CT voet links

Subluxatie binnen het talocalcaneaire gewricht waarbij het os calcaneus lateraal van os talus staat met
multipele fractuurfragmentjes afkomstig van os talus en os calcaneus
ter plaatse. Groot losliggend fragment aan de mediale zijde van os
calcaneus (axiaal, ima 67), vermoedelijk afkomstig van het mediale
deel van os calcaneus. Daarnaast
een diastase van 0,5 cm binnen het
talonaviculaire gewricht aan de
laterale zijde (zie coronaal, ima 53).
Tevens een subluxatie binnen het
calcaneo cuboïdale gewricht met
fracturering van het os cuboïd en
een subluxatie binnen het gewricht
tussen het os cuboïd en het os metatarsale vier en vijf met multipele losliggende fragmentjes. Normaal beeld
van tarsometatarsale gewricht, os
metatarsale Dig. I, 2 en 3. Intacte
voorvoet. Tevens een normaal beeld
van het bovenste spronggewricht.
Conclusie
Uitgebreid traumatisch letsel van
de middenvoet, overgang midden /
voorvoet en achtervoet als bovenbeschreven.
Mevrouw is doorverwezen naar het
AMC voor verdere behandeling.
Volgende uitgave laten we het resultaat hiervan zien.

Er sprake van een (sub) luxatie van
het gewricht tussen het os cuboïd en
het os calcaneus en eveneens tussen
het os cuboïd en de os metarsale vier
en vijf, waarbij het os cuboïd naar
mediaal is verplaatst en naar plantair ligt geanguleerd. Tevens is er

Barbara Roberti
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postzegel

plakken

Wat is gedaan?

(zie Wat zou u doen nummer 3-2015)
Er kwam een zeer uitgebreide reactie binnen.
Deze persoon is deskundig in de duikwereld en arts. Overwegingen over medische aspecten, zoals de wond en het gebruik van
het onderbeen met een flipper, worden genoemd alsmede overwegingen hoever je moet gaan deze uitdaging aan te gaan. Een
patiënt mag ook weten dat zijn situatie beperkingen oplevert.
Hoe ging het bij deze patiënt? Uiteraard is het een en ander besproken ten aanzien van de risico’s. Patiënt is een geoefende duiker
en weet waarover hij spreekt. Dat deel is namelijk zijn verantwoordelijkheid. Als een mogelijke oplossing hierbinnen past is er
geen reden om het niet aan te bieden.
De operatie was inmiddels 3 weken geleden en de wond was voldoende genezen. In verband met de duikvakantie werd gekozen
voor een zwemgips. Echter zou dit niet goed te combineren zijn met het duikpak. Daarom werd gekozen voor een afneembaar
loopgips en een dunner afneembaar onderbeengips dat tijdens het duiken gebruikt kon worden. Het waarborgen van de duikveiligheid was aan de patiënt en diens mededuiker.
Na de vakantie kwam
hij enthousiast terug.
Hij had heerlijk kunnen
duiken en er waren geen
problemen geweest.
Douwe Haandrikman
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