Verband

in
dit

Verbeterde afsprakenplanning
voor patiënt en gipsverbandmeester
Polsrepositie
Beugelimmobilisatie TCC

1

maart 2016
Nummer 1
Jaargang 26

‘TZG: Totale Zorg op de Gipskamer’

Inhoudsopgave
5

Van de redactie
Miranda van Vliet

Verbeterde afsprakenplanning voor patiënt en gipsverbandmeester

6

Maartje van de Vrugt, Petra Matel, Richard J. Boucherie, Peter van Engelen,
Tiny Beukman en John de Laat.

Beugel immobilisatie bij een recidiverend
voetulcus na een lisfranc amputatie
8
A. Janssen, R. Sleegers

Te weinig oog voor risicoprofiel patiënt en het onterecht voorschrijven
van NSAID’s Voor u gelezen

10

Gerben Stolk

Jeuk Column

11

Ageeth Kok

Repositie van een Collesfractuur:
…een creatieve benadering leidt
tot introductie van de Kantelgreep

12

Aries Oldenhuis

15

Van het Bestuur
Krista te Kronnie

Literatuuronderzoek
Is er een verhoogd risico op
het krijgen van een complicatie als veneuze trombose en longembolieën

16

bij patiënten met gips immobilisatie van het onderbeen?
Pim Telleman

Over het project en de veiligheid van een nieuw kunststofgips

Advertorial

22

Peter van den Berg

Het Skelet in Beeld (deel 1)

24

Chris Mewe

25

Wat Zou u doen?
Lenny Keylard

3

Van de redactie
Weer een nieuw jaar met nieuwe kansen
en nieuwe ronden. Er gaat weer een hoop
gebeuren in de wereld van de gipsverbandmeesters. De verandering in de opleiding
wordt wat meer zichtbaar wanneer het
van start gaat. Met het vertrek van Douwe
Haandrikman als eindredacteur en bestuurslid is er in de redactie ook wat veranderd. Er wordt geschoven in
de rolverdeling en er is fris
bloed bij gekomen. Dat juich ik
alleen maar toe, hoe meer mensen zich inzetten voor ons blad,
hoe meer divers ons aanbod kan
zijn en hoe groter de kans is dat
we het blad op de mat laten vallen.
Natuurlijk wordt er ook over een digitaal
blad gesproken, je krijgt wel een heel ander
naslagwerk en welke professionals bereik
je hiermee wel of niet? Dat zijn zaken waar
we achter de schermen druk mee bezig zijn.
Ik wil de nieuwe redactieleden dan ook
van harte welkom heten. Trijntsje Zwart,
werkzaam als gipsverbandmeester in
Medisch Centrum Leeuwarden en Pim
Telleman, werkzaam als gipsverbandmeester in OLVG in Amsterdam.
Het aanbod van artikelen is vrij divers in
deze uitgave. Als redactie streven we naar
themanummers, maar om dit te bewerkstelligen moeten er veel artikelen het zelfde
onderwerp behandelen. De diversiteit van
artikelen zegt in ieder geval iets over de
inzet van verschillende auteurs. Bij deze
willen we alle auteurs hartelijk bedanken
voor hun belangrijke bijdrage. Ik ga de
inhoud globaal met u langs.
Zo hebben we van Anniek Jansen, gipsverbandmeester in Maastricht, een leuk
artikel over beugelimmobilisatie bij een
Total Contact Cast om volledige off loading
te krijgen bij een recidief diabetisch voetulcus na een lisfranc amputatie. Er wordt
door middel van een casus beschreven
hoe de wondgenezing wordt bereikt met
behulp van een Bohlerbeugel. Hoewel een
beugel toch een instrument is die van iet-

wat oudere stempel is, blijkt toch uit deze
casus dit positief effect heeft op de wondgenezing.
Een ander interessant artikel is de polsrepositie van Aries Oldenhuis, gipsverbandmeester in het Martini ziekenhuis in
Groningen. Hij heeft zelfs de pers gehaald

“Denken in Kansen”
door het kunnen ontwikkelen van een biomedisch oefenmodel van zijn arm. Eerst
van hout en later van silconen. Op deze
manier is het reponeren van een Collesfractuur goed te leren aan jonge artsen
en gipsverbandmeesters. In het artikel
wordt duidelijk uitleg gegeven over de
manier van reponeren en wat daarbij
belangrijke aandachtspunten zijn. Aries
verwijst ook naar youtube om de procedure duidelijker in beeld te krijgen.
Maartje van de Vrugt e.a. werkzaam als
gipsverbandmeester in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in Den Bosch, beschrijven in
een artikel hoe belangrijk het is om een
goede afspraken planning te hebben op
de gipskamer. Door de wisselende werkdruk wordt er regelmatig overgewerkt, en
hebben de lange wachttijden bij de gipskamer ook invloed op de overige planningen in het ziekenhuis. Met behulp van
computersimulatie worden er verschillende scenario’s geanalyseerd. Dit maakt
het zeker interessant om te lezen voor
ziekenhuizen/gipskamers die met het
zelfde probleem kampen.
Pim Telleman, gipsverbandmeester in het
OLVG ziekenhuis in Amsterdam heeft een
literatuuronderzoek gedaan naar de vraag
of er een verhoogd risico is op het krijgen
van een complicatie bij patiënten met gips-

immobilisatie van het onderbeen. Wat hiervan de conclusie is, leest u in zijn artikel.
Verder leest u in deze editie de eerste van
een reeks: Skelet in Beeld, een bijscholing
van het onderwerp Radiologie. Het is geschreven door Chris Mewe, gipsverbandmeester in het LUMC te Leiden.
Het onderwerp ‘wat zou u doen’
van nr 4 -2015 konden we helaas
geen vervolg geven omdat de genoemde persoon in het onderwerp niet meer mee wilde werken aan het vervolg. We respecteren de wens en hebben een
nieuwe ‘wat zou u doen’ gestart. Dames en
heren, reageert u erop, het kan ook wel
eens zo zijn dat we een reactie verwachten
die we kunnen publiceren. Meestal gaat
het om onderwerpen waarvan de uitkomst al realiteit zijn, maar we kunnen
ook een ingewikkelde casus van uw gipskamer bespreken!
Verder kunt u weer lezen van Ageeth Kok,
(die overigens ook de mede-auteur is van
het artikel over Morbus Blount in de vierde
uitgave van 2015, verzuimd te benoemen,
onze excuses hiervoor). Tevens is er ook
een bijdrage van het bestuur.
Van Gerben Stolk lezen we een interessant
stuk over te weinig oog voor risicoprofiel
patiënt en het onterecht voorschrijven van
NSAID’s. Hij benoemt met recht het probleem, want als ik naar mijn eigen werkplek
kijk wordt er geen aandacht aan geschonken of dit vervelende consequenties kan
hebben voor de patiënt in kwestie.
Vergeet u niet de voorjaars ALV op 2 april
in de Cantharel te Apeldoorn in uw agenda
te noteren!
Namens de redactie,
Miranda van Vliet

Verschijningstabel In dit Verband 2016
2e uitgave In dit Verband 2016
Deadline aanleveren kopij:
13 mei 2016
Deadline aanleveren advertenties: 30 mei 2016
Verschijningsdatum:
17 juni 2016

3e uitgave In dit Verband 2016
Deadline aanleveren kopij:
12 augustus 2016
Deadline aanleveren advertenties: 29 augustus 2016
Verschijningsdatum:
16 september 2016
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Verbeterde afsprakenplanning voor
patiënt en gipsverbandmeester
Maartje van de Vrugt, Petra Matel, Richard J. Boucherie, Peter van Engelen,
Tiny Beukman en John de Laat.
De gipsverbandmeesters van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) ervaren een sterk wisselende werkdruk en moeten geregeld overwerken. Doordat er verschillende poli’s afhankelijk zijn van de dienstverlening van de gipskamer, hebben lange wachttijden bij
de gipskamer ook negatieve gevolgen elders in huis. Met behulp van een computersimulatiemodel zijn verschillende scenario’s
geanalyseerd en zijn de aankomstmomenten van patiënten geoptimaliseerd. De gipsverbandmeesters onderzoeken momenteel
de implementatie van de resultaten.
Probleemschets
De werkdruk voor gipsverbandmeesters
en de wachttijd voor patiënten van de gipskamer in het JBZ fluctueert sterk gedurende
de dag en over de verschillende dagen van
de week, terwijl 62% van de patiënten vooraf ingepland is. De gipsverbandmeesters
schatten dat maximaal 76% van de patiënten op afspraak gezien zou kunnen worden
als alle artsen hun patiënten adviseren op
afspraak naar de gipskamer te gaan. De
gipsverbandmeesters hebben de vraag of
het plannen van afspraken te optimaliseren is en of patiënten met afspraak voorrang moeten krijgen op patiënten zonder
afspraak, zodat de eerste groep op de afgesproken tijd bij een volgende afspraak
(bijvoorbeeld op röntgen en/of een poli
spreekuur) kan zijn.

Huidige werkwijze
Er werken vijf gipsverbandmeesters in
het JBZ, waarvan er per dag minimaal 3
aanwezig zijn. Er kan iedere vijf minuten
een afspraak gemaakt worden voor een
patiënt in de agenda van de gipskamer
(niet bij een specifieke gipsverbandmeester), waarbij geen rekening gehouden
wordt met de verwachte behandeltijd.
Patiënten met afspraak krijgen voorrang
op patiënten zonder afspraak, mits de
wachttijd voor inlooppatiënten niet te
veel oploopt.

Figuur 1. Fractie inlooppatiënten per tijdsinterval op een dag.
De aankomstmomenten van de patiënten
zonder afspraak zijn niet constant over een
werkdag. De gipsverbandmeesters hebben
daarom een verdeling geschat voor de drukke tijdstippen waarop patiënten zonder
afspraak aankomen, zie figuur 1.
Om de wachttijden kort te houden, moeten de afspraakplekken op de momenten
gepland worden dat het rustig is qua inlooppatiënten1. Door de verdeling van de inlooppatiënten over de dag en de voorkeur voor
een eenvoudig afsprakenschema, is gekozen om patiënten ‘van buiten naar binnen’
te plannen: de eerste patiënt op het eerste
slot, de tweede op het laatste slot van de dag,
de derde patiënt op het tweede slot van de
dag, de vierde patiënt op het op één na laat-

ste slot van de dag, enz. Wanneer alle afspraakslots gevuld zijn, mogen er twee patiënten per slot geboekt worden en begint
deze procedure opnieuw.

Resultaten
Met het simulatieprogramma is de gipskamer van het JBZ voor meerdere jaren
en verschillende scenario’s doorgerekend.
De gemiddelde wachttijd van patiënten en
de gemiddelde overwerktijd voor de gipsverbandmeesters zijn voor enkele van
deze scenario’s weergegeven in figuur 2;
alle scenario’s hierin zijn met afsprakenslots van 10 of 15 minuten, dus iedere 10
of 15 minuten kan een patiënt een afspraak
maken. In figuur 2 is te zien dat het 100%
afspraken scenario met afsprakenslots

Figuur 2. Gemiddelde wacht- en overwerktijd huidig aantal patiënten voor verschillende scenario’s,
legenda format is “afspraakslot lengte – percentage afspraken”.

Aanpak
Er is gekozen voor het maken van een computersimulatiemodel van de gipskamer,
zie het kader voor uitleg over dit type
modellen. Met het model is een aantal
scenario’s onderzocht waarin het volgende gevarieerd is:
1. het percentage patiënten met afspraak,
2. de tijden waarop patiënten een
afspraak kunnen maken,
3. het wel of geen voorrang geven aan
patiënten met afspraken.
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van 15 minuten resulteert in de minste
wacht- en overwerktijd. Omdat altijd een
deel van de patiënten niet planbaar is, is
het scenario met alleen afspraken niet
haalbaar in de praktijk. Het scenario met
het maximale aantal afspraken (76%) is
daarna het beste voor de wacht- en overwerktijd voor het huidige aantal patiënten. In alle scenario’s is te zien dat de gemiddelde wachttijd voor afspraakpatiënten lager en voor inlooppatiënten hoger is
wanneer de patiënten met een afspraak
prioriteit krijgen over patiënten die op inloop komen, zie figuur 4 voor het scenario met afsprakenslots van 10 minuten.
Met het computersimulatiemodel is ook
doorgerekend wat het effect is van een
toename van het aantal patiënten (zie
figuur 3, waarin de toename 24% is).
Opvallend in figuur 3 is dat het scenario
met het huidige aantal afspraken (62%
van de patiënten) voor afsprakenslots van
10 minuten resulteert in een lagere gemiddelde overwerktijd dan bij 76% afspraken,
maar de gemiddelde wachttijd is bij 62%
afspraken hoger dan voor 76% afspraken.
Het scenario met 100% afspraken heeft
in deze simulatie niet de laagste gemiddelde wacht- en overwerktijd, wat impliceert dat de strategie waarmee de afspraken gemaakt worden niet optimaal is.
De strategie voor afsprakenplanning in
dit onderzoek (“van buiten naar binnen
plannen”) heeft namelijk relatief veel
afspraken op het begin en eind van de
werkdag, waardoor er grotere kans is op
overwerken. Vooral bij afsprakenslots
van 10 minuten is dit effect goed te zien,
omdat een scenario met 100% afspraken
in relatief veel overwerktijd resulteert.
Het zou daarom interessant zijn om de
afsprakenplanning te optimaliseren.
Naast de scenario’s in figuur 2 en 3 zijn
ook afsprakenschema’s getest waarin
patiënten elke 5 minuten een afspraak
kunnen maken, wat de huidige afsprakenslots zijn bij het JBZ, maar deze resultaten zijn significant slechter en zijn daarom weggelaten.

Figuur 3 Gemiddelde wacht- en overwerktijd voor 24% meer patiënten voor verschillende scenario’s, legenda
format is “afspraakslot lengte – percentage afspraken”
De gipsverbandmeesters van het JBZ doen
momenteel onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de scenario’s
die als beste uit de simulatie komen. Het
afspraakscenario van 76% afspraken, met
afsprakenslots van 10 minuten en wel voorrang geven aan patiënten met afspraken,
vormt het uitgangspunt voor gesprekken
met betrokken verwijzers van de gipskamer. De simulatiestudie ondersteunt
in de besluitvorming door op een objectieve (cijfermatige) manier scenario’s te
vergelijken, zonder de nieuwe werkwijze
in de praktijk te hoeven testen. De (on)
mogelijkheden zijn met simulatie onderzocht, het verbeterpotentieel is aangetoond en binnenkort zal de afsprakenplanning verbeterd worden, zowel voor
patiënt als gipsverbandmeester.
Dit is slechts een beknopte samenvatting
van een uitgebreid onderzoek. Voor geïnteresseerde is het mogelijk om het gehele
onderzoek op te vragen op onderstaand
e-mail adres.

Computersimulatiemodel
In computersimulatie worden aankomsten en
behandelingen van patiënten zo realistisch
mogelijk nagebootst met een model in een
computerprogramma. Input voor het model is
verkregen uit de data van het JBZ en bestaat uit
kansverdelingen voor het aantal patiënten per
dag en de behandelduur per patiënt. Hiernaast
zijn er regels aan het model toegevoegd die
voorschrijven welke patiënt aan de beurt is
wanneer een gipsverbandmeester beschikbaar
is. Output van het model is de gemiddelde
wachttijd, rijlengte en overwerktijd per dag. Er
zijn geen metingen van de (gemiddelde) wachtof overwerktijd op de gipskamer, dus de output
van het model kan niet gevalideerd worden met
metingen. De computersimulaties geven daarom
alleen relatieve resultaten; een rangorde van de
scenario’s voor iedere prestatiemaat.
Met de computer zijn 100.000 dagen gesimuleerd, zodat de prestatiematen een relatieve
precisie hebben van 3% (de breedte van het
95%-betrouwbaarheidsinterval is maximaal 3%
van het gemiddelde).

Literatuurlijst
1. Kortbeek, N, Zonderland, ME, Braaksma, A,
Vliegen, IMH, Boucherie, RJ, Litvak, N, Hans,
EW, Designing Cyclic Appointment Schedules
for Outpatient Clinics with Scheduled and
Unscheduled Patient Arrivals, Performance
Evaluation, 2014, 80, 5-26.

Figuur 4 Gemiddelde wachttijd voor de huidige instroom en 10 min. afsprakenslots, uitgesplitst op type patiënt
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Jeroen Bosch Ziekenhuis
John de Laat, unithoofd SEH/gipskamer
Jeroen Bosch Ziekenhuis
2. Gipskamer Jeroen Bosch Ziekenhuis
3. Maartje van de Vrugt, Zilverling 4006,
Universiteit Twente, Postbus 217,
7500 AE Enschede.
n.m.vandevrugt@utwente.nl

Beugel immobilisatie bij een recidiverend
voetulcus na een lisfranc amputatie
Beschrijving van het gebruik van een beugel immobilisatie bij een Total Contact Cast (TCC) om
volledige off loading te krijgen bij een recidief diabetisch voetulcus na een lisfranc amputatie.
A. Janssen, R. Sleegers
Een 53 jarige man bekend met type 2 diabetes en poly neuropathie werd eind 2012 opgenomen met een diep geïnfecteerd neuro
ischemisch ulcus, gescoord volgens de classificatie pedis score 3 (figuur 1) op de hallux van zijn linker voet. Het ulcus is ontstaan ter
hoogte van de losgelaten nagel van de hallux. Er ontstond een donker verkleurde hallux.
Uit nader vasculair onderzoek, waaronder een vaatlab en magnetische resonantie angiografie (MRA) bleek al snel dat de vascularisatie
van de a. tibilais anterior distaal gecomprimeerd was. Ondanks meerdere revascularisatie pogingen heeft er een amputatie van
digiti 1 plaats moeten vinden. De patiënt heeft nadien een sepsis gekregen, hetgeen heeft geleid tot een Lisfranc amputatie.
Probleem
Na de Lisfranc amputatie is een volledige
sluiting van de wond verkregen en is er
gestart met een schoentraject: een voorlopig orthopedische schoen (vlos). De
patiënt kon in deze fase goed lopen en
heeft enkele maanden zonder problemen
met de vlos kunnen functioneren. Echter
bij het opstarten van het orthopedisch
schoeisel liep de patiënt al snel een nieuw
ulcus aan de laterale zijde van de voet op.
Dit kwam voort uit een duidelijke rigide
varisering van de voet. Als gevolg van
het lopen zonder schoenen is er een grote
oppervlakkige blaar ontstaan ter hoogte
van de voetzool (foto 1). Daarom is er
gestart met een onderbeen gipsspalk en
nadien is overgegaan naar een TCC. Het
bleek dat de offloading in de TCC onvoldoende want, de wond was verslechterd
in de loop der tijd.
Foto 1

Doel
• Off loading van het ulcera
• Correctie voorvoet
• Snellere wondgenezing
• Meer comfort
• Belasting mogelijk

Uitvoering

Na het volledig aanleggen van de TCC is
een Bohlerbeugel geplaatst. Bij het bepalen van de positie van de beugel is van
belang dat de cast volledig is uitgehard
zodat er geen drukplekken ontstaan. De
beugel wordt op de schacht van de TCC
gefixeerd met het minerale gips met een
3 inch rol soft cast (foto 2 en foto 3).

Gestart is met het verzorgen van de wond:
debrideren van de wond en het plaatsen
van wondbedekking. Hierbij is gebruik
gemaakt van Urgocell contact (foamverband).
Vervolgens is er een vilt geplaatst met als
doel de wond te offloaden. Het vilt wordt
gefixeerd op de voet met behulp van mefix
zodat het niet gaat schuiven en andere drukplekken of wonden kan veroorzaken. Hierna is verder gegaan met het aanleggen van
een TCC.

Foto 2

Daarbij is een tricotkous aangelegd van
7 cm met een open einde, is er gepolsterd
met een rol synthetische watten van 10
cm, halfoverlappend, en is de tibiakam
beschermd door middel van een strook
dunne vilt van 0,3 cm. Dit alles is gecomprimeerd met een laag pretape.
Met een rol minerale gips van 12 cm is
vervolgens de eerste laag gips rondom de
voet aangelegd. Dit wordt vooral gedaan
om het wondvocht goed te laten absorberen en een goede modulatie van de stomp
te verkrijgen. Hierna is er een longette
gebruikt van 4 lagen glasvezel van 10 cm,
dit om een stevig plateau te creëren. Tot
slot vindt de gipsafwerking plaats door
middel van 2 rollen glasvezel van 7,5 cm.
Alle voornoemde technieken zijn gebaseerd op de techniek van stompverbanden.
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Foto 3

Het plaatsen van de beugel is cruciaal.
De kracht wordt opgevangen door de
kuit/schacht waardoor de voet - en
tevens het ulcus - volledig wordt ontlast.
De beugel wordt gecentreerd in de transversale as op het onderbeen en vervolgens centraal uitgelijnd door de laterale
malleolus en steunt af op het gehele
onderbeen. De beugel wordt eerst als
proef vast gezet; de patiënt kan dan
gaan staan om te controleren of de voet
in balans staat. Tevens wordt op die
wijze bepaald of het verschil in hoogte
met het andere been niet te groot is. Bij
een groot lengteverschil kunnen er snel
knie- en rugklachten ontstaan. Indien
er inderdaad een groot lengteverschil is,
dan kan een orthopedisch schoenmaker
de schoen van de contralaterale zijde ophogen. Is dit goed, dan wordt de beugel
gefixeerd.

A. Janssen
Gipsverbandmeester,
Gipskamer MUMC +
P. Debeyelaan 25
Postbus 5800, 6202 AZ, Maastricht,
043-3877747
anniek.janssen@mumc.nl
R. Sleegers
Nurse practicioner diabetische voet,
Poli Interne Geneeskunde MUMC+
P.Debeyelaan 25
Postbus 5800, 6202 AZ, Maastricht,
043-3876543 (sein 5456)
r.sleegers@mumc.nl

Foto 4

Literatuur
1. Zimny S, Schatz H, Pfohl U. The effects of
applied felted foam on wound healing and

Evaluatie

healing times in the therapy of neuropathic

Na afloop van de behandeling heeft er een
evaluatie plaats gevonden. De patiënt heeft
aangegeven tevreden te zijn met het resultaat. De TCC heeft er primair toe geleid
dat de wond is genezen (foto 4). Daarbij is
de mobiliteit van de patiënt gedurende de
behandeling steeds verder toegenomen.

diabetic foot ulcers. Diabetes UK. Diabetic
Medicine 2003; 20; 622–625.
2. Nabuurs-Franssen MH , Sleegers R, Huijberts
MSP, Wijnen W, Sanders AP, Walenkamp G,
Schaper NC. Total Contact Casting of the
Diabetic Foot in Daily Practice. Diabetes Care
2005; 28; 243–247.
3. Petre M, Tokar P, Kostar D, Cavanagh PR.

Na afloop is de wond volledig gesloten en
nieuw schoeisel is aangemeten.

Revisiting the Total Contact Cast. Diabetes
Care 2005; 28; 929-930.

Figuur 1

PEDIS Classificatie
(Perfusion, Extent/size, Depth/tissue loss, Infection, Sensation)
Graad 1
Geen tekenen van infectie
			
			
			

Graad 2

Graad 3

Graad 4

Infectie van huid en subcutaan
(oppervlakkig) weefsel zonder
systemische verschijnselen.
Minimaal twee van de volgende
symptomen:
• lokale zwelling of induratie
• roodheid 0,5-2 cm rond het
   ulcus
• dolor
• calor
• purulente afscheiding

Infectie van dieper gelegen
weefsel (bijv. abcesvorming,
osteomyelitis of artritis) zonder
systemische verschijnselen.
Roodheid (cellulitis) van meer
dan 2 cm rond het ulcus in
combinatie met een van de
volgende symptomen:
• oedeem
• dolor
• calor
• purulente afscheiding

Ieder geïnfecteerd ulcus aan de
onderste extremiteit met ten
minste twee van de volgende
systemische verschijnselen:
• temperatuur < 36°C, of > 38°C
• pols > 90 slagen/min
• ademhaling > 20/min of
   paCO2 < 32 mmHg
• leukocyten > 12.000 of
   < 4.000/ml of
   > 10% linksverschuiving in
   perifere bloed

Rectificatie
In de vorige uitgave van In dit Verband (nummer 4, december 2015) staat op pagina 6 het artikel
“Een gewoon O-been of een Morbus Blount?” van Iris Gouweleeuw.
Er was een medeauteur: Ageeth Kok
Excuus voor deze omissie!
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Voor u gelezen
Te weinig oog voor risicoprofiel patiënt en
het onterecht voorschrijven van NSAID’s
Gerben Stolk
Huisartsen schrijven regelmatig NSAID’s voor aan patiënten met een hoog risico op een cardiovasculaire aandoening. Dat toonde
Aafke Koffeman aan met haar promotieonderzoek. De huidige basisarts van verpleeghuizen Argos Zorggroep was in de afgelopen
jaren actief binnen de afdeling Huisartsgeneeskunde. Wat was de belangrijkste onderzoeksvraag? Aafke Koffeman: “De eerste was
in hoeverre huisartsen bij het voorschrijven van NSAID’s rekening houden met het risicoprofiel van de patiënt.
Gebruik van NSAID’s leidt tot een hoger
risico op cardiovasculaire events (een
hartinfarct, opname voor hartfalen of
een beroerte), waardoor deze middelen
minder geschikt zijn voor mensen met
een cardiovasculaire voorgeschiedenis.
Huisartsen moeten daarnaast rekening
houden met het risico op een maagbloeding; bij mensen met een hoog risico hierop dient de huisarts een maagbeschermer
voor te schrijven. De tweede vraag was
hoeveel mensen NSAID’s gebruiken zonder recept van de huisarts.” Waarom dit
onderzoek? “NSAID’s zijn een van de
meest door de huisarts voorgeschreven
middelen. Ze komen vooral in beeld bij
klachten over het bewegingsapparaat
(skelet, gewrichten en skeletspieren).
Verder staan NSAID’s in de top-10 van
veroorzakers van vermijdbare ziekenhuisopnames. Wat betreft de andere
onderzoeksvraag: veel NSAID’s zijn vrij

verkrijgbaar. Mensen gaan bijvoorbeeld
naar de drogist bij hoofdpijn of klachten
van het bewegingsapparaat.” Bij wie is
het onderzoek verricht? “Voor de eerste
onderzoeksvraag hebben we ons gericht
op 400.000 patiënten die zich tussen
2000 en 2010 bij de huisarts meldden
met klachten van het bewegingsapparaat.
Bij de tweede vraagstelling selecteerden
we 264 mensen met een contra-indicatie
voor NSAID’s (met een medische reden
om de middelen niet te nemen). Zij hadden bijvoorbeeld hartfalen of gebruikten
bloedverdunners. Ter vergelijking waren
er 118 personen zonder contra-indicatie.”
Wat zijn de voornaamste onderzoeksresultaten? “Eén op de vijf mensen met
klachten van het bewegingsapparaat en
een hoog-risicoprofiel voor een cardiovasculair event krijgt een NSAID voorgeschreven. En bij personen met een vergrote kans op een maagbloeding die een

Uit de oude doos
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NSAID krijgen, ontvangt de helft niet
tegelijkertijd een recept voor een maagbeschermer.” En de aanschaf van vrij
verkrijgbare NSAID’s? “Vrij verkrijgbare
NSAID’s worden veel gebruikt, ook door
mensen met een contraindicatie. Eén op
acht mensen met een contraindicatie gaf
aan de afgelopen vier weken een NSAID
te hebben gebruikt, zonder recept van de
(huis)arts. Maar in hoeverre kent deze
risicogroep de gevolgen hiervan?
Voorlichting is belangrijk.
NSAID’s staat voor non-steroidal antiinflammatory drugs. Het zijn ontstekingsremmende geneesmiddelen. Ze remmen
bovendien pijn en verlagen koorts. Voorbeelden: ibuprofen, diclofenac, naproxen.
Ook aspirine wordt tot de NSAID’s gerekend.
Gerben Stolk

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.

Jeuk
Mirjam en haar echtgenoot zijn ook nog een weekendje
naar Bonaire gegaan. Ik was daar zo’n twee jaar geleden
voor het laatst, toen waren ze het ziekenhuis aan het verbouwen. Ik was dus wel nieuwsgierig hoe het er nu uitziet.
Ik vroeg ze of ze, als ze tijd hadden, of ze wat foto’s van het
ziekenhuis en de gipskamer wilden maken. Dat hebben ze
gedaan, en het is altijd leuk om te zien hoe een andere gipskamer er (op de Antillen ) uit ziet.

Inmiddels weer terug uit
Curaçao, breekt de tweede
maand voor Mirjam aan.
Het is carnavalstijd op
Aruba, dus dat pakken
Mirjam en haar echtgenoot ook mooi mee.
Het is altijd een leuke en gezellige tijd. Carnaval is een hele
‘happening’ hier; het heeft wel iets weg van het carnaval zoals in Rio, maar dan kleiner. Iedereen
heeft prachtige kostuums aan en gigantische tooien op hun hoofd. Met zo weinig
mogelijk kleren en op hoge hakken,
lopen ze in verschillende parades
mee. Vroeger heb ik ook meegedaan, het is echt een hele leuke
(prijzige) ervaring. Nu staan we
vaak aan de weg naar de parades
te kijken en dat is minstens zo
leuk. Er zijn tijdens de parades
altijd veel mensen op straat, maar
gelukkig – voor Mirjam – is dit jaar
alles rustig verlopen. Er was een
kleine vechtpartij en een auto die over
de voet van een politie-agent is gereden,
dus dat viel toch mee.

Bonaire is een heel klein eilandje, maar wel
erg leuk en knus. Het heeft één ziekenhuis
en dat is natuurlijk ook heel klein, laat
staan de gipskamer. Zeer klein, maar
wel gezellig. Ik geloof dat op Bonaire
de eerstehulpverpleegkundige ook
de gipsverbandmeester en de secretaresse is; in ieder geval een combi
van verschillende functies.
Ondanks dat Mirjam een maand
langer bleef, is ook deze tijd weer
omgevlogen, misschien juist wel
daardoor. Je denkt dat je meer tijd
hebt, dus ‚ ‘poco poco… het komt wel’
en dan hup… op naar het vliegveld alweer.
Mirjam, super bedankt. Het was weer een
leuke tijd!

Ook op Aruba zien we natuurlijk van alles op de gipskamer. De mensen hier hebben de gewoonte om talkpoeder
in hun kleren te doen, tegen het transpireren. Dus dat doen
ze ook in hun gips. Maar je snapt wel wat er gebeurt als het
talkpoeder vochtig wordt, dat kan dan flink hard worden
en wonden veroorzaken. Dus dat is een van de hoofdregels
die de patiën-ten hier mee krijgen: geen talkpoeder in het
gips strooien. Maar ja, als dat niet mag, dan gebruiken ze
wel weer andere dingen als ze jeuk hebben…

Gelukkig hebben we alweer iemand gevonden om naar Aruba
te komen voor een paar maanden, totdat er een vaste kracht
is aangenomen. De vacature is inmiddels uit, dus ben benieuwd
wie er interesse heeft. Vanaf april komt Martin me eerst nog
uit de brand helpen.
Groetjes Ageeth Kok
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Repositie van een Collesfractuur:
…een creatieve benadering leidt
tot introductie van de Kantelgreep
Aries Oldenhuis
Elk ziekenhuis met een spoed-eisende hulp afdeling kent de Colles-fractuur van de pols. Ik zal deze breuk dan ook niet opnieuw
beschrijven. Het valt vaak niet mee om een Colles-fractuur te reponeren. Vooral bij sterke verhaking en/of dislocatie lijkt de breuk
soms “op slot te zitten”. Om het onthaken van de Colles-fractuur beter “in de vingers” te krijgen ben ik creatief te werk gegaan.
Het is handig, als de lezer bij dit artikel YouTube kan raadplegen.
Of de dislocatie bij een sterk verhaakte
Colles-fractuur altijd in deze verhoudingen te beschrijven is, kan ik niet bewijzen,
maar deze schetsen geven in elk geval een
begin van begrip van wat er gebeurt en
wat nodig is om te onthaken: voor goed
onthaken moet de weg van het ontstaan
van de breuk in omgekeerde richting bewandeld worden (zoals al vaak is beschreven) en moet de fractuur tot een hoek van
ca 30 graden ‘geopend’ worden, oftewel
“increasing the deformity”.

Figuur 1 onthaking volgens Charnley
Colles fracturen kenmerken zich door
verhaking en verkorting.
Het lijkt heel logisch om door voldoende
lengte-tractie de verkorting op te heffen…
onthaking volgt dan vanzelf ?...vaak lukt
dit niet.
Voor het onthaken van de Colles fractuur
raadt John Charnley de volgende handeling aan in zijn boek “The Closed Treatment of Common Fractures”:

Figuur 2.
Begin van de breuk: aan dorsale zijde knikt
het botvlies, maar scheurt niet; aan palmaire/
ventrale zijde scheurt het botvlies wel.

Ook in “Rockwood and Green’s : Fractures in Adults” beschrijft de auteur in
zijn “preferred treatment” : “…The distal
metaphysis is reduced by increasing the
degree of deformity and then applying
longitudinal traction….”
Om de noodzaak van het ‘openen’ van
de fractuur (“increasing the degree of
deformity”) te begrijpen, heb ik allereerst geprobeerd de dislocatie schetsmatig te beschrijven:

Figuur 3.
Ontstaan van dislocatie, hierbij blijft het
botvlies aan dorsale zijde intact, maar wordt
gedeeltelijk “losgestroopt”.
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Of zoek op YouTube naar “Fractuur repositie van Colles fractuur. Uitgaande van
deze principes kan je op de volgende
manier reponeren:
zie https://youtu.be/LRa8N-kZqe4” Ook
te vinden in “Surgeryassistant.nl”, de site
van Joost Sprakel, met wie deze methode
en video ontwikkeld is. (Joost Sprakel
was destijds arts-assistent in het Martini
Ziekenhuis en werkt nu in het Medisch
Spectrum Twente).

Figuur 4.
Situatie na val en reflex van buigspieren:
verkorting/verhaking aan dorsale zijde tot
aan losraak-punt van botvlies.

Hierbij ligt de patiënt zo comfortabel
mogelijk en wordt plaatselijk verdoofd.
De bovenarm wordt met een brede band
gefixeerd, zodat de elleboog een hoek van
90 graden vertoont. De 2e en 3e vinger
worden met chinese vingers via katrolletjes bevestigd aan gewichten (ieder 2 á
3 kg) zodat de te reponeren arm stabiel
hangt. (De band aan de bovenarm en
chinese vingers met gewichten kunnen
ook vervangen worden door helpers).
Zie verder de video op YouTube: het onthaken gebeurt, als de verdoving voldoende
ingewerkt is, door op de “drempel” van
de breuk druk uit te oefenen, dus op het
distale gedeelte van de radius, totdat je
de pols met behulp van beide handen in
hyperextensie brengt en de breuk richting
de 30 graden dorso-flexie gaat. Op dat
moment voel je dat de breuk los komt en
de drempel verstrijkt als je de pols weer
tot horizontale houding laat terugkomen.
Nu kan er gegipst worden: dit kan diegene,
die reponeert, zelf doen! Na gipsen (1,5-2
rolletjes 8 cm breed) wachten tot het oppervlak van het gips dof wordt en dan driepuntsdruk uitoefenen: je knie net proximaal van de breuk en je beide handen proximaal en distaal op de radius: de hand op
het distale gedeelte kun je nauwkeurig
plaatsen door je pink tussen de basis van
duim en wijsvinger van de patiënt te plaatsen: dan omklemmen je duim en wijsvinger precies het distale gedeelte van
de radius. Op het moment van driepuntsdruk aanbrengen kan je je knie iets verplaatsen richting de patiënt, t.o.v. je handen: zo ontstaat de nodige ulnair deviatie.
Na uitharden en x-controle kan desgewenst
het gips gespleten worden.
(Best lastig om al deze handelingen te
beschrijven: kijk liever op YouTube.)
We plaatsen de chinese vingers alleen aan
de wijsvinger en middelvinger: probeer
maar eens bij jezelf: op deze manier trek
je de pols al haast in de gewenste richting,

bovendien lijkt het logischer om krachten
via de vingers naar de pols over te brengen
via de “fixed unit” , MC 2 en 3 (en dus niet
aan de flexible unit: MC 4 en 5).
De gewichten aan de vingers zijn alleen
nodig om stabiel te kunnen werken, zonder helpers: dat is eenvoudiger en minder
‘bedreigend’ voor de patiënt. Nog meer
gewichten aan de vingers helpen niet, maar
plagen de patiënt wel.
Misschien kunnen de gewichten wel helpen
de onthaking los te trekken op het moment
dat de fractuur geopend is en het dorsale
botvlies ontspannen, maar dan moet deze
tractie het ‘openen’ van de fractuur niet
verhinderen.
Het is nadrukkelijk de bedoeling, dat
diegene, die reponeert, ook zelf het gips
aanlegt: De gewoonte, dat de arts alleen
reponeert en de SEH-verpleegkundige het
gips aanlegt, is eigenlijk heel onlogisch:
driepuntsdruk, gefixeerd via het gipsverband is het slotakkoord van de repositie
en artsen die breuken reponeren en opereren moeten mijns inziens ook kunnen
gipsen.

Figuur 7.
Botvlies t.h.v. Colles #.
De verhaking illustreert Charnley met
tandwielen, die in de verkeerde stand in
elkaar grijpen.
In een andere illustratie toont hij de rol
van de weke delen: ingescheurd aan
volaire zijde, intact aan dorsale zijde.
Met deze aanwijzingen heb ik een nieuw
model van de Colles-fractuur gemaakt:

Zoals op het filmpje te zien was (bij de start)
werkten we toen nog met een eenvoudig
houten model om het principe van verhaking te tonen.
Dit model is gemaakt naar een illustratie
uit “The Closed Treatment of Common
Fractures”, van John Charnley. Het toont
goed wat verhaken is, maar dit model komt
uit het hoofdstuk over femur-fracturen.
De volgende stap was het maken van een
beter model, passend bij een verhaakte en
gedisloceerde Colles-fractuur.
John Charnley gaf hiervoor wel aanwijzingen, zie de illustraties uit het hoofdstuk
over de Colles-fractuur:

Figuur 8.
Colles-model “tanden” van blokjes hout, een
“cortex” van gipsverband, alles versterkt met epoxy.
Aan dorsale zijde (blauw) klitteband, niet rekbaar
aan volaire zijde (zwart) elastisch klitteband.
zie ook op YouTube:
https://youtu.be/NFyQOYajK7I
(of zoek op: Repositie van een model van
een Colles-fractuur).
Dit model geeft een realistischer beeld
van de Colles fractuur:

Figuur 6.
Tandwiel-model.

Figuur 5:
Als verkorting en dorsale dislocatie in gelijke
mate gebeurt ontstaat bij optimale onthaking
een gelijkzijdige driehoek en is de optimale
onthakingshoek 30 graden van het distale
gedeelte van de fractuur t.o.v. de as van de
radius.

Figuur 9.
Colles fractuur sterk gedisloceerd en verhaakt.
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de patiënt plaatsen: op deze manier zal
de hand van de arts het polsgewricht fixeren en omklemt hij het distale gedeelte
van de radius heel nauwkeurig net distaal
van de breuk, vervolgens omklemt de arts
met zijn andere hand de radius net proximaal van de breuk zie fig 13:

Figuur 15.
Start repositie: terwijl de (dis-)tractie een kort moment
gehandhaafd wordt, verplaats je het distale gedeelte
zodanig naar volair, dat de cortex aan dorsale zijde van
de breuk als eerste gereponeerd wordt, pas daarna de
geopende breuk weer sluiten in de gereponeerde stand.

Figuur 10.
Colles fractuur minder sterk gedisloceerd en
verhaakt.

In feite wordt zo de weg van het ontstaan
van de fractuur terug bewandeld (zie fig 3).

Bestuderen van dit model geeft nog meer
begrip van de Colles-fractuur:

Figuur 13.
Start van de Kantelgreep. Eerst de pols omvatten
met beide handen aan weerszijden van de breuk,
strak tegen elkaar (zie het niveauverschil: de
“drempel”van de Colles in beide MCP-2 ‘knokkels’).

Figuur 11.
Alleen lengte-tractie. Proberen te reponeren met
alleen lengte-tractie wordt tegengewerkt door het
intacte botvlies aan dorsale zijde.(zolang de
fractuur niet geopend is en het dorsale botvlies
gespannen is).

Dan kantelen met als draaipunt beide
MCP-2 knokkels:
er gebeurt dan, wat we ook kennen van
wiggen van een circulair gips: er ontstaat
een hoek, maar ook distractie omdat het
kantelpunt niet in, maar boven de pols
plaatsvindt:

Figuur 16.
Slot Kantelgreep: vervolgens sluiten van de
geopende breuk in de nu gereponeerde stand.
Daarna circulair gipsen met driepuntsdruk om te zorgen voor behoud van de
goede stand (inclusief volaire angulatie
en ulnair deviatie).
De eerste ervaringen van beginnende
arts-assistenten zijn heel positief.
Een filmpje op YouTube toont de repositie
met deze methode:
https://youtu.be/tI8ZKluJDvg
of zoek in YouTube op “Kantelgreep”.

Figuur 12.
Alleen dorsaal kantelen. Alleen dorsaal kantelen
zonder tractie onthaakt niet.
Oefenen met dit model heeft geleid tot
de “Kantelgreep”: een juiste combinatie
van dorsaal kantelen en tegelijk tractie:
toe te passen op het moment van onthaken tijdens de repositie zoals in de video
getoond. Met deze Kantelgreep hoeft dan
niet de pols in extreme dorsiflexie gebracht
te worden, omdat je meer grip hebt op de
breuk zelf, terwijl je het polsgewricht fixeert:
Reponeren dmv de “Kantelgreep”:
De pols van de patiënt wordt met beide
handen stevig omvat: De hand van de arts,
die het distale gedeelte van de radius omvat,
kan de pink tussen duim en wijsvinger van

Figuur 14.
Vervolg Kantelgreep: kantelen via beide MCP-2
knokkels zorgt voor gelijktijdige opening van de
fractuur en tractie in lengterichting, waardoor de
breuk wel onthaakt door de combinatie van beide
bewegingen.
Dit is het belangrijkste moment van de
onthaking: laat de fractuur zich onthaken?
Daar is vaak toch wel wat kracht voor
nodig; de kanteling in de kantelgreep
geeft een zekere distractie, maar soms
heeft de verhaking meer het karakter van
inclavatie (inklemming) en laat zich dan
moeilijk hieruit bevrijden. De arts, die
reponeert, moet dus zijn beide handen
met kracht van elkaar af bewegen. Op dit
moment, dus terwijl de breuk geopend
is, kan hulp van de kracht van de gewichten wel nuttig zijn: misschien zijn extra
kilo’s nodig: neem daarom zeker 4 kg, zo
nodig 6 kg verdeeld over de 2e en 3e vinger.
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Zeker voor de beginnende arts zal er een
zekere aarzeling zijn om de fractuur opnieuw te openen. Om het oefenen van de
repositie nog realistischer te maken heb
ik een copie gemaakt van mijn onderarm,
van siliconen-rubber. (1 op 1)
Hierin heb ik een vergelijkbaar model
van de Colles-fractuur verwerkt: weer
met klitteband aan de dorsale zijde om
het intacte botvlies na te bootsen, maar
nu aan volaire zijde een verbinding met
kabeltjes, verbonden aan een veer, om de
spierkracht van de flexoren te simuleren:

Figuur 17.
Model van een onderarm van sliconen-rubber.

Figuur 18.
Model van Colles-fractuur hierin verwerkt.
In deze arm is het mogelijk om de fractuur in verhaakte stand te plaatsen.
De “Kantelgreep” is hierop dan goed te
oefenen, het voelt alsof de breuk knarsend gereponeerd wordt, wat soms tijdens ‘echte’ reposities ook voelbaar is.
De veer is ingesteld op 5 kg trekkracht,
maar kan eventueel krachtiger afgesteld
worden.
Dit model en het model van figuur 8 zijn
waardevolle hulpmiddelen tijdens de
gipslessen voor arts-assistenten en gipsverbandmeesters.
De meeste illustraties en de video’s over
reponeren zijn tenslotte verzameld op een
‘samenwerk-site’ van de gipsverbandmeesters op het intranet van ons ziekenhuis. Ieder, die per mail een uitnodiging
voor deze site heeft ontvangen, kan ‘volger’

worden en deze site aanklikken op het
intranet wanneer dat nodig is.
Zodoende kan de beginnende arts-assistent, wanneer hij zich voorbereid op een
repositie, nog snel even alle tips en adviezen bekijken, die hij of zij ook tijdens de
gipslessen heeft gekregen.
Hopelijk helpen bovenstaande aanwijzingen bij het begrijpen van de kenmerken
van de Colles-fractuur en het zich eigen
maken van de kunst van reponeren.
Nu we met onze smartphone permanent
de beschikking hebben over de mogelijkheid om foto’s en video’s te maken kunnen
we dit gebruiken om een methode nog
beter over te dragen.
Uit de nationale richtlijn distale radius
fracturen uit 2010:
“De werkgroep adviseert voor de wijze
waarop de repositie moet plaatsvinden
de techniek te gebruiken waarmee men
vertrouwd is en waarmee men ervaring
heeft opgedaan.”
Misschien, dat U geïnspireerd bent om
uw nog slimmere methodes via YouTube
of via andere digitale wegen te tonen, om
uw (startende) collega’s op weg te helpen.
Dan kan een volgende richtlijn distale
radius-fracturen hiermee verrijkt worden.

literatuur/media
Rockwood and Green’s : Fractures in
Adults,
Auteur:Robert W. Bucholz
Uitgever: Lippincott Williams & Wilkins
The Closed Treatment of Common
Fractures.
John Charnley 3e druk.
uitgever: Churchill Livingstone.
foto’s : Aries Oldenhuis
bewerking: Jan Sikkema van www.sjefprint.nl
video colles-repositie: zie website
www.surgeryassistant.nl van Joost Sprakel
video colles-model: Aries Oldenhuis
video Kantelgreep: Aries Oldenhuis
Richtlijn distale radiusfracturen:
diagnostiek en behandeling
2010 Nederlandse Vereniging van
Heelkunde.
Aries Oldenhuis

Van het Bestuur
‘Tijd is relatief. Einstein zei het al, intussen meer dan 100 jaar
geleden, maar nog altijd is de relativiteitstheorie actueel. De tijd
gaat gevoelsmatig nu eenmaal sneller als het leuk en gezellig is, dan
wanneer je naar een langdradig verhaal moet luisteren. Vakanties
gaan ook altijd veel te snel voorbij, terwijl je eigenlijk juist zo lang
mogelijk wilt genieten van die leuke momenten in je leven.
‘Tijd bestaat alleen maar omdat alles anders tegelijk zou gebeuren’,
ook een citaat van Einstein.
Interessant om je te realiseren dat tijd dus eigenlijk niet bestaat.
Het is een begrip dat door ons, mensen, is bedacht om een volgorde te kunnen geven aan gebeurtenissen. Waar we ooit heel lang
geleden zijn begonnen met waarschijnlijk twee begrippen voor
tijd, etenstijd en bedtijd, wordt het begrip tijd steeds groter en
belangrijker. Tegenwoordig zijn onze dagen volledig ingedeeld op
tijd. Dit begint al met de wekker ’s ochtends vroeg. De dag eindigt
’s avonds als we allemaal om 22.30 uur nog even RTL Late Night
of Hart van Nederland hebben gekeken en de wekker voor de
volgende dag weer hebben gezet.

opruimen en poetsen, even sporten en met een beetje mazzel
hebben we soms nog tijd voor onze sociale contacten. Af en toe
staat er dan ook nog een vergadering gepland van onze beroepsvereniging. Voor de een kosten deze vergaderingen meer tijd dan
voor de ander. De een moet namelijk langer reizen voor een vergadering dan de ander. Nu hebben we onlangs als bestuur besloten
deze factor reistijd een keer te ontwijken. We hebben de gemakken
van onze moderne wereld (lees: Skype) gebruikt om allemaal thuis
in onze eigen stoelen onder het genot van onze eigen smakelijke
koffie te vergaderen. Na een proefsessie, een aantal dagen voorafgaand aan de bestuursvergadering, verliep de daadwerkelijke
vergadering soepel, tenminste… nadat de vogels op de achtergrond
afgedekt waren met een dekentje, de telefoons uitgeschakeld waren
en de eventueel aanwezige partners de juiste koffie of thee hadden
verzorgd. Deze manier van vergaderen was zeker voor herhaling
vatbaar, maar uiteindelijk gaat er niets boven een real life vergadering
Een andere leuk nieuwtje waar we erg blij mee zijn, is dat er een
aantal leden zijn die hun kostbare vrije tijd willen opgeven voor
deelname in het bestuur. Hierover krijgen jullie in de nieuwsbrief
en tijdens de ALV natuurlijk meer te horen. Ondanks alle moderne
manieren om te communiceren, zoals de website en onze nieuwsbrief blijft toch altijd fijn om in real life te communiceren. We zien
jullie dan ook allemaal graag op de ALV, 2 april in de Cantharel
in Apeldoorn. Iets waar we allemaal graag weer tijd voor maken,
tenslotte blijven we uiteindelijk zelf de baas over onze tijd.

We plannen onze dagen vol, staat het niet vol in onze eigen agenda,
dan staat er wel iets in de gedeelde agenda van de andere gezinsleden waar jij beschikbaar voor moet zijn.
Over het algemeen hebben we tegenwoordig allemaal vooral een
gebrek aan tijd. Misschien ben jij die uitzondering die hier geen
last van heeft, in dat geval ben ik behoorlijk jaloers op je. Ik heb
namelijk wel vaak een behoorlijk volle agenda. Ook de andere
bestuursleden hebben hier nogal eens last van. Er moet gewerkt
worden, dan snel naar huis, eten koken, de was wegwerken, huis

Krista te Kronnie
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Literatuuronderzoek
Is er een verhoogd risico op het krijgen van een complicatie als veneuze trombose
en longembolieën bij patiënten met gips immobilisatie van het onderbeen?
Pim Telleman
Ik ben Pim Telleman, leerling gipsverbandmeester in het Sint-Lucas Andreas ziekenhuis. Tijdens mijn werkzaamheden op de gipskamer
krijg ik het niet duidelijk wanneer er tromboseprofylaxe moet worden voorgeschreven bij gips en wanneer niet.
Verschillende vragen schieten door mijn hoofd:
Wel of geen profylaxe bij onderbeengips? Hoe zit het dan bij loopgips? De verstoorde circulatie komt dat door de verminderde ‘’pomp’’
kuitspier of door wekedelen zwelling wat vrij komt bij een trauma? Waarom worden patiënten zonder trauma en immobilisatie van
de enkel niet beschermd door heparines? Wat voor effect hebben heparines op het fractuurhematoom? In welke periode ontstaat er
nou trombose bij onderbeen immobilisatie?
Vraagstelling
Op de gipskamer immobiliseren we
regelmatig de onderste extremiteiten
waarbij er een vergroot risico is op trombose in het onderbeen. Diep veneuze
trombose kan weer leiden tot longemboliën en longemboliën kunnen weer
leiden tot de dood. De arts-assistenten
in ons ziekenhuis hanteren verschillende
richtlijnen en bij de specialisten is er ook
geen consensus. Ook tijdens mijn stages
in verschillende ziekenhuizen is er geen
eenduidig beleid. Door het maken van
deze literatuurstudie hoop ik duidelijkheid te krijgen, ‘’of er nou wel of geen
tromboseprofylaxe moet worden voorgeschreven bij patiënten met gips immobilisatie van het onderbeen.’’

Probleemstelling
Is er een verhoogd risico op het krijgen
van een complicatie als veneuze trombose en longembolieën bij patiënten met
gips immobilisatie van het onderbeen?

P: Patiënten met gips immobilisatie van het
onderbeen
I:Behandelen met tromboseprofylaxe
C: Behandelen zonder tromboseprofylaxe
O: Geeft tromboseprofylaxe een vermindering van kans op veneuze trombo-embolie
bij gips immobilisatie van het onderbeen
Doelstelling
Mijn doel is om een duidelijke uitkomst
te verkrijgen of het geven van tromboseprofylaxe bij onderbeengips immobilisatie nou wel of niet geïndiceerd is. Hierbij
kunnen we een onderbouwde adviserende
rol gaan spelen voor de arts, die uiteindelijk tijdens de behandeling de eventuele
profylaxe wel of niet gaat voorschrijven.

Met het onderzoek zouden we ook een
adviserende rol kunnen spelen bij het opstellen van ziekenhuis beleid ten aanzien
van de behandeling. De patiënt kan door
onze informatie beter evenwicht vinden
in enerzijds de gevolgen van de ziekte en
de medische behandeling en anderzijds
de eisen die hij stelt aan zijn leven en zijn
levensstijl.

Achtergrond informatie
Onderbeengips
Binnen dit literatuuronderzoek gaat het
over onderbeengips (OG: onderbeengips)
dat het enkelgewricht immobiliseert. Dit
kan ook gips zijn dat meerdere gewrichten
immobiliseert distaal van de enkelgewricht.
Bovenbeengips is buiten dit onderzoek
gelaten. Bij bovenbeengips is het kniegewricht ook geïmmobiliseerd en daarvan
is bekend dat er een verhoogd risico is op
het krijgen van veneuze trombo-embolie.
Tromboseprofylaxe is bij bovenbeengips
geïndiceerd(1,2). De verschillende materialen die gebruikt kunnen worden om te
immobiliseren heb ik buiten beschouwing
gelaten.
OG kan als veel verschillende behandeling worden voor geschreven. In dit
onderzoek maak ik geen onderscheid in
trauma en pathologie.
Diepveneuze trombose en
longembolie
Veneuze trombose-embolie (VTE: diepveneuze trombose en longembolie) is de
term die veelal wordt gebruikt bij de beschrijving van diep veneuze trombose en
longembolie. Deze twee aandoeningen zijn
vaak aan elkaar gerelateerd.
Het hart pompt bloed rond in het lichaam
via slagaders en aders.
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In de onderste extremiteiten is de bloeddruk laag in de aderen en moet er hulp
komen voor het bloed transport terug
naar het hart. De hulp komt van voet-,
kuit-, en dijbeenspieren die het bloed
terug persen naar het hart. In de aders
van de voet en de kuit zitten kleppen die
voorkomen dat het bloed door de zwaartekracht terug stroomt naar het laagste
punt.
Waneer de spieren samentrekken openen de kleppen zich en wordt het bloed
omhoog gebracht. Als de spieren ontspannen sluiten de kleppen en stroomt
het bloed niet terug.
Door verschillende factoren kan er een
trombus worden gevormd in de aderen.
Het bloed stolt elke dag in ons lichaam
wat een natuurlijk proces is. Bij schade
aan een bloedvat hechten bloedcellen en
draden van fibrine zich aan elkaar om het
bloeden te stoppen. Uiteindelijk vormt
de prop een beschermende korst over de
beschadiging en kan het genezen. Ook
zonder beschadiging kan er een trombus
worden gevormd.
Wanneer er sprake is van een verminderde circulatie heeft het bloed de neiging om achter de kleppen van de aders
stil te gaan staan. De trombus blokkeert
de circulatie in de venen in de benen en
kan er trombose ontstaan. Een stolsel
(embolie) kan afbreken van de trombus
en via het veneuze systeem in de longen
vastlopen. Een embolie blokkeert de gasuitwisseling in het capillair systeem van
de longen.
De mate van de grootte en hoeveelheid
van de embolieën geeft insufficiëntie van
het ademhalingapparaat en kan leiden tot
de dood. Symptomen van trombose zijn
zwelling, pijn, roodheid van het been.

Symptomen van een longembolie zijn
pijn bij de ademhaling, kortademigheid,
haemptoë en tachycardie. Het stellen van
de diagnose van diep veneuze trombose
kan via een echo-doppler, duplexscan,
venografie, laboratorium onderzoek
(D-dimeer). Methodes om de diagnose
van longembolie te stellen zijn angiografie, perfusie- en ventilatiescan en spiraal
ct-scan. De behandeling van VTE is het
dragen van steunkousen in combinatie
met medicamenteuze behandeling in de
vorm van laag moleculair gewicht heparine totdat de vitamine K-antagonisten
gaan werken.
Tromboprofylaxe
Algemeen geaccepteerde risicofactoren op
het verkrijgen van VTE behoren operatie,
trauma, immobilisatie, zwangerschap en
kraambed, orale anticonceptie en hormonale suppletiebehandeling, adipositas en
varicosis. Daarnaast zijn er uiteenlopende
aandoeningen die geassocieerd zijn met een
verhoogde kans op VTE; acute interne
ziekten, hartfalen, respiratoire insufficiëntie, inflammatoire darmaandoeningen,
myeloproliferatieve aandoeningen, paroxismale nachtelijke hemoglobinurie en het
nefrotisch syndroom. Toenemende leeftijd
is een onafhankelijke risicofactor.
De preventie van VTE bestaat uit een tromboprofylaxe als een laag moleculair gewicht
heparine (LMWH: low moleculair weight
heparin).

Zoekopdracht
Tijdens mijn zoektocht ben ik eerst op
zoek gegaan naar bestaande richtlijnen.
Ik heb gezocht op internet naar ‘’richtlijnen’’, ‘’preventie’’, ‘’trombose’’. Hier vond
ik direct de CBO richtlijn; Diagnostiek,
preventie en behandeling van veneuze
trombo-embolie en secundaire preventie
van arteriële trombose uit 2008.
In onderdeel traumatologie bij overige
fracturen en gipsimmobilisatie kom ik
het volgende tegen.
Er wordt in verschillende ziekenhuisrichtlijnen onderscheid gemaakt tussen
patiënten van wie de knie of enkel wordt
geïmmobiliseerd. Bij patiënten bij wie
slechts de knie of enkel geïmmobiliseerd
is zou geen indictie zijn voor tromboprofylaxe, terwijl dat bij patiënten bij
wie beide gewrichten zijn geïmmobiliseerd wel het geval zou zijn. Dit onderscheid is echter niet terug te vinden in
de literatuur(2).
Uit de beschikbare vergelijkende onderzoeken kan worden geconcludeerd dat
tromboprofylaxe met LMWH bij alle
patiënten die worden geïmmobiliseerd in

Figuur 1.
gips de frequentie van asymptomatische
DVT in meerdere of mindere mate reduceert, waar bij een onderzoek LMWH
onvoldoende effectief is gebleken. Het is
echter niet duidelijk of deze profylaxe ook
het voorkomen van de klinisch relevante
VTE reduceert en kosteneffectief is. Toekomstige onderzoeken zouden daar meer
helderheid over kunnen gaan geven(2).
Derhalve heeft de clinicus de keuze om
geen profylaxe te geven, alleen in het
ziekenhuis, of deze te continueren tot de
extremiteit volledig belast gemobiliseerd
en uit het gips is. Hoewel er duidelijk
behoefte aan is, zijn er dus ook geen evidence-based aanbevelingen te geven om
de clinicus te helpen bij de keuze welke
patiënten voordeel zouden kunnen hebben van eventuele profylaxe, het type
profylaxe, de dosis of de duur van de
profylaxe(2).
Het CBO heeft van beschikbare onderzoeken uit 2004 de richtlijnen gemaakt.
Omdat de richtlijnen geen duidelijkheid
geven heb ik mijn zoekopdracht gemaakt
vanaf 2004. Door het zoeken naar nieuwe
publicaties hoop ik nieuwe inzichten te
krijgen.

Ik heb gezocht met behulp van mijn
PICO
P: Patiënten met gips immobilisatie
van het onderbeen
In Pubmed kwam ik in de MeSH Database
op ‘casts, surgical’ en ‘lower extremity’
Omdat niet de aller nieuwste artikelen al
verbonden zijn met de MeSH Database
heb ik extra gezocht op ‘surgical casts’,
‘plastercast’, ‘fiberglass cast’, ‘legs’,’lower
limbs’ en ‘lower extremity’ wat in de title
of abstract voorkomt.
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I : Behandelen met trombose-		
profylaxe
C: Behandelen zonder tromboseprofylaxe
In Pubmed kwam ik in de MeSH Database op ‘anticoagulants’.
In pharmacological action heb ik ‘anticoagulants’ mee genomen zodat alle
medicatie op naam mee wordt genomen
in de zoekopdracht. Extra gezocht op
‘anticoagulants’, low molecular weight
heparine’, heparine’ en ‘fraxiparine’ in
de title en abstract.
O: Geeft tromboseprofylaxe een
vermindering van kans op
veneuze trombo-embolie bij gips
immobilisatie van het onderbeen
Ik heb niet gezocht op veneuze tromboembolie omdat dit altijd gelieerd is aan
tromboprofylaxe.
Na het plaatsen van een datum filter van
publicatie (vanaf 01/01/2004) werden er
24 artikelen gevonden. Zie figuur 1.
Na manueel screenen op design en relevantie in de title en abstract kwam ik op
de volgende drie artikelen. De wetenschappelijke artikelen heb ik redactioneel beoordeel door middel van een plus
en min checklist. De punten staan onder
de artikelen
1. Low molecular weight heparin for
prevention of venous thromboembolism
in patients with lower-leg immobilization.
Testroote M, Stigter WA, Janssen L, Janzing HM.
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 25;
4:CD006681. doi: 10.1002/14651858.
CD006681.pub3. Review.
PMID: 24771319 [PubMed - in process]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
24771319
51 punten
>>

2. Prevention of venous thromboembolic
events with low-molecular-weight heparin
in the non-major orthopaedic setting: metaanalysis of randomized controlled trials.
Chapelle C, Rosencher N, Jacques Zufferey P, Mismetti P, Cucherat M, Laporte S;
Meta-Embol Group. Arthroscopy. 2014
Aug;30(8):987-96. doi: 10.1016/j.
arthro.2014.03.009. Epub 2014 May 10.
PMID: 24813323 [PubMed - indexed for
MEDLINE]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
24813323
49 punten
3. Symptomatic venous thrombo-embolism uncommon without thrombo-prophylaxis after isolated lower-limb fracture: the knee-to-ankle fracture (KAF)
cohort study. Selby R, Geerts WH, Kreder HJ, Crowther MA, Kaus L, Sealey F.
J Bone Joint Surg Am. 2014 May 21;
96(10):e83. doi: 10.2106/JBJS.M.00236.
PMID: 24875035 [PubMed - indexed for
MEDLINE]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
24875035
42 punten
Het artikel met de minste punten valt
voor dit onderzoek af. Wat opvalt is dat
de systematic review hoger scoort dan
meta-analyses en de meta-analyse weer
hoger scoort dan de Cohort-study.

Artikel 1
Low molecular weight heparin for prevention of venous thromboembolism in
patiënts with lower-leg immobilization.
In dit artikel wordt als doel gesteld, de
doeltreffendheid van tromboprofylaxe
voor preventie van veneuze trombo-embolie bij gips immobilisatie van het onderbeen te beoordelen. Een artikel waarin
de onderzoekers systematisch gezocht
hebben naar alle beschikbare medische
literatuur. Het is een Cochrane review,
een publicatie door de Cochrane collaboration. De Cochrane collaboration is
opgericht in 1993 als een internationaal
netwerk van wetenschappers.
De Cochrane Collaboration heeft zich ten
doel gesteld om belangrijke vragen in de
geneeskunde trachten te beantwoorden
door een werkwijze die gebaseerd is op
wetenschappelijk bewijs. Daartoe maakt
ze gebruik van een meta-analyse van gecontroleerde klinische onderzoeken naar
het probleem, zoals dubbelblinde tests
en randomised controlled trials (RCT).
Cochrane reviews worden beschouwd als
de gouden standaard en hebben vaak een
beslissende stem in debatten over medische

onderwerpen. In het onderzoek gaat het
om de gegevens uit RTC’s en CCT’s studies
waarin tromboprofylaxe word beschreven
door middel van LMWH bij volwassen met
een gips immobilisatie in een ambulante
omgeving. Het gaat om deelnemers met
een onderbeengips of een brace in de poliklinische fase. De belastbaarheid van het
been en de behandelduur werden niet mee
genomen in de criteria van het opnemen of
uitsluiten. Er werd wel een subgroep analyse gedaan van operatieve en conservatieve
behandelde deelnemers. In de Interventies
werden er onderzoeken die LWMH vergeleken met geen trombopropylaxe of placebo
gebruikt. Als het statistisch haalbaar is om
subgroepen te analyseren van verschillende
LWMH’s zal dit later worden uitgevoerd
tijdens de update van de review. Orale anticoagulants, ongefractioneerde heparine
en aspirine werden niet beschouwd in de
review.
De primaire uitkomsten (morbiditeit);
symptomatische en asymptomatische
DVT , bewezen door een echo-doppler of
venografie.,PE, bewezen door een angiografie, perfusie- en ventilatiescan en spiraal ct-scan. Of een combinatie hiervan
als een gecombineerde VTE. De secondaire uitkomsten (mortaliteit); PE, post
mortum bevestigd.
Nadelige uitkomsten; bloedingen, door
heparine geïnduceerde thrombocytopenie, allergieën. De zoekmethodes die
gebruikt zijn voor deze review is voor
namelijk elektronisch. De TSC (Trials
Search Coördinator) van de Cochrane
Periheral Vascular Disease Group heeft
in het Specialised Register en in de Cochrane Central Register of Controlled Trials
gezocht dat onderdeel is van de Cochrane
Library. The Specialised Register is een
gebouwd door de wekelijkse zoekopdrachten in MEDLINE, EMBASE, CINAHL,
AMED en hand gezochte relevante tijdschriften. De onderzoekers bekeken de
referentielijsten van relevante studies.
Twee onderzoekers hebben onafhankelijk
de studies die voldeden aan de selectieeisen beoordeeld. Meningsverschillen
werden opgelost door discussie. De twee
onderzoekers hebben onafhankelijk data
opgehaald om zo objectief en gevalideerde
bevindingen te verzekeren. Een derde
onderzoeker controleerde kruislings de
informatie en meningsverschillen werden
opgelost door discussie. Zonodig werd de
onderzoeker van de studie gecontacteerd.
De kwaliteit van alle relevante studies
werden beoordeeld door de richtlijnen
van de Dutch Cochrane Centre. Er wordt
gebruik gemaakt van een scorings systeem
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gemaakt door de vertegenwoordigers van
de Dutch Cochrane Centre; de Quality
Institute for Healthcare CBO; de Dutch
General Practitioners Order; Medicsal
Technology Assesment; de College for
Medical Asuurances; Workgroup Investigation Quality; Health Investigation in
Nederland en de Order of Medical Specialist. Voor de systemische review werd 6
studies opgenomen uit de vorige review(6).
Door literatuuronderzoek werden er 5
citaten aan de reeds bestaande kwalitatieve samenstelling toegevoegd. In de
review wordt beschreven en beargumenteerd welke studies worden opgenomen
en welke uitgesloten. Het scoringssysteem
(Risk of Bias) van de Cochrane Centre
geeft een beoordeling van de opgenomen
studies.

Resultaten
Over de morbiditeit is er een meta-analyse gemaakt om te kijken 0f er bewijs
is van de thromboprofylaxe effect van
LMWH, een schatting gemaakt van de
omvang van het effect en onderzocht of
het consistent was over de opgenomen
studies. De onderzoekers hebben alle
patiënten bij elkaar geanalyseerd, vervolgens het effect op verschillende subcategorieën: operatieve patiënten; conservatieve patiënten; patiënten met circulair
onderbeen gips, patiënten met circulair
bovenbeen gips; patiënten met fracturen;
patiënten met wekendelen letsel; PE; distale of proximale DVT; en patiënten met
asymptomatische VTE.
Alle patiënten
Zes studies met een totaal van 1490
patiënten met letsel waarbij er een immobilisatie werd gegeven aan het onderbeen door middel van gips of brace.
De controle groep (n=740) kreeg geen
placebo of tromboseprofylaxe.
De profylaxe groep kreeg dagelijks
LMWH (n= 750)In de controle groep was
de incidentie van een trombo-embolisme
4.3% tot 40% (134/740) en 0% tot 37%
(75/750) in de profylaxe groep.
Alleen patiënten met onderbeengips
Vijf studies werden gebruikt. De incidentie van DVT in de LMWH groep was van
0% tot 37% en in de controle groep 3,6%
tot 40%
Patiënten met PE
PE was een zeldzame complicatie bij immobilisatie van de onderste extremiteiten. In
een studie werden er vier symptomatische
patienten in de controle groep gevonden
waarbij er bij twee PE werd bewezen door
middel van een perfusie/ventilatie scan.

Alleen patiënten met een
conservatieve behandeling
Vier studies gaven incidenten van DVT
weer. In de LMWH groep van 0% tot
11.8% and van 4,3% tot 17,3% in de controle groep.
Alleen patiënten met een
operatieve behandeling
Vier studies gaven informatie over operatief behandelde patiënten. De incidentie
van de LMWH groep was van 7,2% tot
37% en van 18% tot 40% in de controle
groep.
Symptomatische VTE
In 6 studies werden er twee symptomatische VTE geobserveerd van de 658 patiënten die profylaxe ontvingen en tegen 16 van
de 645 patiënten in de controle groep.
Heterogeniteit
De resultaten van de zes geschikte RCT’s
waren tamelijk consistent. Wanneer de
kwaliteit beoordeeld word op evidence van
heterogeniteit is het resultaat: I2 =20%,
P =0,29 Wanneer er een gevoeligheidanalyse uitgevoerd wordt blijft het resultaat onveranderd, hoewel de hoeveelheid
van RCT en patiënten te laag is voor een
gevoeligheid analyse.
Mortaliteit
In de zes studies worden er geen sterfgevallen gerapporteerd.
Nadelige uitkomsten
Grote bijwerkingen als bloeduitstortingen,
acute bloedingen, allergieën en thrombopenie waren zeldzaam.

Conclusie
Het gebruik van LMWH bij een poliklinische patiënt vermindert significant de
hoeveelheid van VTE incidenten wanneer
er immobilisatie nodig is door middel van
onderbeenloopgips. Omdat diepe veneuze
trombose kan leiden naar serieuze morbiditeit, wordt er het voorschrijven van
LMWH gedurende de gehele periode van
immobilisatie van de onderste extremiteit geadviseerd. Dit advies geldt zowel
voor onderbeengips als bovenbeengips.
Zelfs met een tromboprofylaxe worden er
incidenten van DVT geregistreerd met een
range van 0% tot 10%. Dit is een erg hoge
morbiditeit, met het gegeven dat er een
enorme hoge frequentie is van trauma van
de onderste extremiteiten. Immobilisatie
moet zoveel mogelijk worden vermeden.
Om het aantal verder te reduceren van VTE
wordt meer onderzoek aangemoedigd naar
het ontwikkelen van effectievere medicijnen
en minder immobiliserende behandelingen.

Artikel 2

Resultaten

Prevention of venous thromboembolic
events with low-molecular-weight heparin
in the non-major orthopaedic setting: metaanalysis of randomized controlled trials.

De zoektocht heeft 427 potentiële geschikte
citaten geïdentificeerd. 411 studies werden
uitgesloten door screening van de abstract
en titels. Na verder scannen, werden tien
studies buitengesloten op basis van taal,
vergelijkbare data, geen lower leg immobilisatie van alle patienten en gepubliceerd
voor 1985, zes waren overgebleven voor
verdere evaluatie. Uiteindelijk voldeden er
zes studies aan de eisen. Er was aanzienlijk
verschil in de duur van de profylaxe, screening methode en pathologie in de studies.
Een studie sloot alleen patiënten in met
een achillespeesruptuur, een andere studie alleen maar enkel fracturen en in vier
andere studies waren patiënten opgenomen met verschillende pathologie.

In dit artikel wordt als doel gesteld, het
inschatten van de voordelen en complicaties van thromboprofylaxe bij patiënten
met immobilisatie van het onderbeen door
middel van gips. Het is een meta-analyse
van alle beschikbare RCT,s studie van dit
onderwerp. Er is gezocht in elektronische
databases als MEDLINE and EMBASE.
Erin opgenomen zijn alle Engelse en nietEngelse studies, handgezochte tijdschriften, en is contact opgenomen met de makers van artikelen en studies. Er is data
geanalyseerd van 6 gerandomiseerde
studies die de effecten van thromboprofylaxe onderzochten bij 1456 patienten
met een onderbeen immobilisatie door
middel van gips of een orthese.
Twee onderzoekers hebben onafhankelijk van elkaar de studies geëvalueerd op
inclusie criteria, data en onderzoekskwaliteit. Meningsverschillen zijn opgelost
door consensus of arbitrage. De QUOROM
richtlijnen zijn gehanteerd voor documentatie van meta-analyses van Cd’s In de
elektronische databank is er gezocht tussen 1985 en 2007 gebruikmakend van
de sleutelwoorden thrombosis, thromboembolism, pulmonary embolism, RCT,
CCT’s, random, placebo, plastercast,
orthesis, and immobilization lower extremity, in combinatie met namen van
LMWH’s. Om hoge kwaliteit te waarborgen is de methodisch criteria van Tulder
gebruikt. De lijst hanteert twaalf criteria
waaraan de data extractie moet voldoen.
Twee onderzoekers hebben onafhankelijk data beoordeeld op studie design,
kwaliteit, effectiviteit en veilige uitkomsten gedurende immobilisatie: asymptomatische DVT bewezen door echo-doppler of venografie. Afkortingen als; DVT
en VTE werden door de onderzoekers
vastgesteld geaccepteerd. De verkregen
data van elke studie was geconfirmeerd
door een reviewer consensus of arbitrage.
Wanneer er geen consensus werd bereikt
maakte een derde onafhankelijke reviewer
de beslissing. Methodische criteria die
hoger dan negen punten scoorde werden
geclassificeerd als hoge kwaliteit. Studie
met vier of minder punten werden geclassificeerd als lage kwaliteit. Er is gebruik
gemaakt van de Cochrane Collaboration
software voor de uitvoering van de statische analyse. Er is nog een subgroep analyse gemaakt voor de volgende analyses,
methodisch hoog kwalitatieve studies,
immobilisatie van fracturen, immobilisatie van peesrupturen.
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Totaal waren er vijf verschillende LMWH
preparaten beschreven. Er is in de studies
geen gebruik van coumarin of ongefractioneerde heparine beschreven. In alle studies was de profylaxe binnen vier dagen
gestart. In twee studies was in de controle
groep LMWH profylaxe van 4 tot 7 dagen
wel toegestaan. Er was een adequate followup in twee studies. In drie studies waren
de arts en de patiënt niet op de hoogte van
toewijzing aan een studie. Drie studies
hadden veel last van een hoog uitval ratio.
Op basis van de methodische criteria
waren drie studies als kwalitatief hoog
geclassificeerd.

Alle studies
Door het statistische bewijs en de matige
heterogeniteit tussen de studies werd er
een algemeen effect model toegepast.
Alle studies behalve een lieten een vermindering van asymptomatische VTE
zien wanneer er een LWMH werd voorgeschreven, maar een significante vermindering was te zien in slechts drie van
de zes studies. Het risico op een complicatie als VTE verlaagde zich naar van
17,1% naar 9.6%

Subgroep
Wanneer de methodische kwalitatief
hoog geclassificeerde studie wordt geanalyseerd dan zie je een vermindering van
kans op het krijgen van een VTE van
23,8% naar 16,3%
Tussen de meer dan 700 patienten die
gerandomiseerd zijn aan LMWH was de
frequentie van een grote of kleine bloedingen niet groter dan bij de controle groep.
Er zijn geen grote bloedingen geobserveerd
en geen van de studies hebben een heparine
geïnduceerd thrombocytopenie gedocumenteerd.

>>

Conclusie
De bevindingen geven aan dat tromboseprofylaxe met LMWH bij het immobiliseren van het onderbeen door middel van
gips de kans op VTE aanzienlijk verkleinen. Dit voordeel wordt behaald zonder
gevaar op acute bloedingen. De incidentie van VTE daalde 17.1% tot 9,6% bij het
gebruik van een LMWH.

Conclusies
Beide artikelen komen met een vergelijkbare conclusie. Dat wil zeggen dat het gebruik van een LMWH tijdens het immobiliseren van het onderbeen met gips de
risico’s op het krijgen van een VTE aanzienlijk verminderen. Het zijn allebei een metaanalyse van beschikbare RCT en CCT.
In de artikelen gaat het om deelnemers
met een onderbeengips of een brace in de
poliklinische fase. De belastbaarheid van
het been en de behandelduur werden niet
mee genomen in de criteria van het opnemen of uitsluiten. Dit geeft in de praktijk
geen direct antwoord op vragen of profylaxe nodig is bij onderbeenloopgips.

vervolg poli-afspraak wordt de profylaxe
niet geëvalueerd bij de patiënt. Er wordt
niet gekeken of de patiënt voldoende heeft.
Wat te doen preoperatief. Nu het voor mij
duidelijk is dat de kans op VTE aanzienlijk
afneemt en de profylaxe wel geïndiceerd
is, wil ik de ketenzorg gaan verbeteren.

Samenvatting
Probleemstelling
Is er een verhoogd risico op het krijgen van
een complicatie als veneuze trombose en
longembolieën bij patiënten met gips immobilisatie van het onderbeen?
P: Patiënten met gips immobilisatie
van het onderbeen
I: Behandelen met tromboseprofylaxe
C: Behandelen zonder tromboseprofylaxe
O: Geeft tromboseprofylaxe een
vermindering van kans op
veneuze trombo-embolie bij
gips immobilisatie van het
onderbeen

Doelstelling
In de artikelen wordt er geen onderscheid
gemaakt in trauma of pathologie en kunnen
er geen conclusies aan worden verbonden
Zelfs met een tromboprofylaxe worden er
incidenten van DVT geregistreerd met een
range van 0% tot 10%.

Aanbevelingen
Mijn doel was om een duidelijke uitkomst
te verkrijgen of het geven van tromboseprofylaxe bij onderbeengips immobilisatie
nou wel of niet geïndiceerd is.
De twee onderzochte artikelen geven een
duidelijke conclusie, namelijk dat het geven
van een profylaxe geïndiceerd is bij een
patiënt met OG. Met deze informatie heb
ik voor mijzelf een antwoord op een van
mijn vragen en kan ik een onderbouwde
adviserende rol gaan spelen voor de arts,
die uiteindelijk tijdens de behandeling de
eventuele profylaxe wel of niet gaat voorschrijven. Met het onderzoek zouden we
ook een adviserende rol kunnen spelen
bij het opstellen van ziekenhuis beleid ten
aanzien van de behandeling. De patiënt
kan door onze informatie beter evenwicht
vinden in enerzijds de gevolgen van de
ziekte en de medische behandeling en
anderzijds de eisen die hij stelt aan zijn
leven en zijn levensstijl. Omdat er geen
consensus was over het voorschrijven van
een profylaxe, bleef hierdoor de organisatorische stroomlijning uit. Er is geen
duidelijkheid op de spoedeisende hulp
waar de behandeling start, geen methodische verpleegkundige instructie voor
het toedienen van de profylaxe. Op de

Mijn doel is om een duidelijke uitkomst
te verkrijgen of het geven van tromboseprofylaxe bij onderbeengips immobilisatie nou wel of niet geïndiceerd is. Hierbij
kunnen we een onderbouwde adviserende
rol gaan spelen voor de arts, die uiteindelijk tijdens de behandeling de eventuele
profylaxe wel of niet gaat voorschrijven.
De patiënt kan door onze informatie voorziening beter zijn behandeling begrijpen.
Artikel 1, een review van een metaanalyse uit 2008
Low molecular weight heparin for prevention of venous thromboembolism in
patients with lower-leg immobilization.
Testroote M, Stigter WA, Janssen L, Janzing HM.

lisatie van de onderste extremiteit geadviseerd. Dit advies geldt zowel voor onderbeengips als bovenbeengips.

Nawoord
Ik ben op de keuze van dit onderwerp
gekomen omdat ik het op mijn werk niet
duidelijk kreeg of tromboseprofylaxe nou
wel of niet geïndiceerd is bij onderbeengips. Zelfs vandaag kreeg ik nog de vraag
van de arts hoe het nou zat. Door het maken
van de literatuurstudie kan ik een wetenschappelijk antwoord geven. Er zijn nog
een heleboel vragen niet beantwoord die
ik in mijn voorwoord beschreef. Maar zoals
ik in mijn voorwoord aangaf was ik niet
opzoek naar al mijn vragen. Maar een kort
en bondig antwoord op een afgebakende
vraag;‘’of het geven van tromboseprofylaxe bij onderbeengips immobilisatie nou
wel of niet geïndiceerd is’’. Deze heb ik
gekregen.
Het maken van de literatuurstudie heb
ik ongestructureerd gemaakt, deadlines
niet gehaald. Door het ‘’stressvol’’ maken
van de studie heb ik volgens mijn eigen zeggen niet alles eruit gehaald. Het is jammer
dat ik onder eigen gecreëerde tijdsdruk
het onderzoek gemaakt heb omdat ik gedurende mijn onderzoek het steeds interessanter werd. Ik heb heel veel kunnen
leren. Ik denk dat ik vanuit mijn werkplek
veel motivatie en enthousiasme krijg om
meer onderzoek te doen. Mijn collega is
actief bij de vakliteratuur van VGN ‘In dit
verband’ met het maken van artikelen. Ik
zou het interessant vinden om een artikel
te maken dat geplaatst kan worden in ons
blad.
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Het redactioneel beoordelen van wetenschappelijke literatuur
De inleiding is volledig met:
-Probleemstelling
-Argumentatie
-Een opbouw van de publicatie
-(eventueel) de belangrijkste conclusies
-Een inleidend hoofdstuk waarin een uitvoerige theoretische onderbouwing
van de onderzoeksvraag/probleemstelling
Waar het onderzoek over gaat:
-Wordt duidelijk in de onderzoeksvraag, probleemstelling of hypothese
- De onderzoeksvraag, probleemstelling of hypothese is eenduidig geformuleerd
-In het artikel is duidelijk onderscheid gemaakt tussen de probleem- en
doelstelling
-De doelstelling is als antwoord op de onderzoeksvraag /probleemstelling
duidelijk geformuleerd
-Het artikel geeft de maatschappelijke - en/of theoretische relevantie van
het onderzoek weer
De werkwijze (=onderzoeksmethode)is beschreven en maakt duidelijk:
-Op grond waarvan keuzes gemaakt zijn voor bepaalde literatuur
-Bij wie of waar het onderzoek is verricht
-Hoe de gegevens zijn verzameld
De bevinding en worden weer gegeven in een tabel en/of grafiek waarbij:
-de tabel en/of de grafiek zonder tekst leesbaar is
-De tabel en/of de grafiek in de tekst wordt toegelicht
-De tabel en / of grafiek voorzien is van een titel
-Het onderschrift duidelijk maakt wat in de tabel/grafiek wordt weergegeven
De conclusie is:
-Afgestemd op de probleemstelling
-Gebaseerd op de bevindingen
-Beknopt en ondubbelzinnig geformuleerd
De discussie geeft aan:
-Hoe het antwoord op de probleemstelling zich verhoudt tot de verwachte
resultaten
-De beperkingen van het onderzoek
-Naast de discussie ook de aanbevelingen
De samenvatting:
-Is indicatief
-Is informatief
-Benoemd het onderzoeksprobleem
-Beschrijft de methode van aanpak
-Benoemd de bevindingen
-Vermeld de belangrijkste conclusies
De literatuur verwijzingen zijn correct doordat:
-Alle literatuurverwijzingen uit de tekst staan in de literatuurlijst
-In de literatuurlijst geen namen staan van auteurs die niet in de tekst
genoemd worden
Alle volgende elementen de bij literatuurverwijzing terug te vinden zijn:
-Boek/rapport
-Auteur(s)
-Titel
-Uitgever
-Plaats
-Jaartal
-Druk
-Artikel
-Auteur(s)
-Titel
-Tijdschrift
-Jaargang
-Jaartal
-Pagina’s
De taal in het artikel is:
-Eenvoudig, eenduidig en helder met korte zinnen
-helder doordat de titels en kopjes van de paragrafen aansluiten bij de inhoud
-Afgestemd op de doelgroep
Zo min mogelijk door spekt met:
-Voorzetseluitdrukkingen
-Afkortingen
-Vakjargon
-Engelse termen (bij Nederlandstalige artikelen) niet voorzien van
zelfgeconstrueerde afkortingen
-niet voorzien van zelfgeconstrueerde afkortingen
Totaal
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Advertorial

Over het project en de veiligheid van een nieuw kunststofgips
In 2013 besloten de ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de ZXL inkoopcombinatie om te starten met het project `Go-Disp`. Deze
ziekenhuizen zijn het Haga ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis, het IJsselland ziekenhuis, Het Vlietland ziekenhuis en het Reinier de
Graafgasthuis. De doelstelling achter dit project was inzetten op uniformering van het disposable artiekelenpakket zoals in gebruik
in deze ziekenhuizen waarbij één leverancier de aanbieder zou worden. Deels vanuit een eigen pakket, deels vanuit het zodanig
organiseren van de inkoop dat ook producten van andere leveranciers konden worden aangeboden. Inzet van deze actie was het
realiseren van een besparing van enkele miljoenen euro`s. Als leverancier werd gekozen voor Medeco, de inzet bij alle omzettingen
van producten bij de uitvoering van het Go-Disp project was het criterium dat het product tenminste (functioneel) gelijkwaardig
moest zijn. Zoals u wellicht begrijpt maakte ook kunststofgips deel uit van het Go Disp project. Daarnaast is het belangrijk te weten
dat er vanuit het management van de aangesloten ziekenhuizen sterk werd aangestuurd op het welslagen van het Go Disp project.
Kunststofgips: het proces
In de verschillende ZXL ziekenhuizen
werden diverse variëteiten kunststofgips
gebruikt. Het was dan ook in eerste instantie noodzakelijk om als gipsverbandmeesters maar eens bijeen te komen om de stand
van zaken te bespreken. Geen van de aangesloten gipskamers zat te wachten op deze
verandering. Daar het toch onontkoombaar
leek, werd door de gipsverbandmeesters
besloten tot een poractief beleid. Er werden
van diverse – meestal Aziatische producenten – kunststofproducten beoordeeld
waarbij het merendeel direct afviel.
De Nederlandse standaarden liggen hoog
en dat bleek ook snel toen de verpakkingen
open gingen. De stelling `daar valt niet mee
te werken` heb ik nooit onderschreven,
de Nederlandse gipsververbandmeesters
behoren tot de best opgeleide ter wereld.
Maar het is wel een gegeven dat het product waarmee de gipsverbandmeester moet
werken wel ten dele het eindresultaat kan
beïnvloeden en zeker van groot belang is
voor zijn of haar arbeidssatisfactie. Er werd
een lijst samengesteld met criteria en uiteindelijk bleef er één product over dat in
de buurt kwam van de geformuleerde eisen
en wensen: het volledig onbekende Nealcast. Ook aan dit product wat leverbaar zou
zijn in alle varianten soft, hard, polyester
en glasvezel moest nog flink geïnnoveerd
worden, maar het Koreaanse moederbedrijf kon dat probleemloos organiseren.
Ondanks dat is er toch nog intensief geprobeerd om met de bestaande leveranciers
tot een convenant te komen, maar dit liep
voornamelijk vast op het aspect prijs.
En ik moet daarbij duidelijk aangeven dat
het opgeven van een klantrelatie met een
leverancier die wat mij betreft zo`n 25 jaar
heeft bestaan mij persoonlijk moeilijk viel.
Minstens zo belangrijk is de actieve support
die de grote kunststofgips leveranciers in
Nederland leverden aan de opbouw en

stabiliteit van de Beroepsvereniging VGN.
Een bezoek van de Koreaanse leverancier
stemde positief en de eerste ladingen konden worden ingevlogen. De testfase kon
beginnen.

Kunststofgips: Het traject
Bij de uitvoering bleek direct al dat het
leveren van een product vanuit de andere
kant van de wereld en de afwezigheid van
een lokale collega leverancier complexer
is dan verwacht. Daarnaast is er nog iets
op het gebied van Europese Wet en Regelgeving wat ook een rol speelt. Naast de kwaliteit van de producten zijn dit wel belangrijke aspecten en ik kan iedere gipsverbandmeester aanraden zich eens in te verdiepen
in de Wet en Regelgeving, zeker als er sprake
is van de verandering van een te gebruiken
product. Na de eerste hobbels met betrekking tot de afstemming van de nummering
tussen Medeco en ZXL te hebben genomen
kon met testen worden begonnen. Het heeft
een jaar geduurd voordat alle nummers en
leveringseenheden goed op elkaar waren
afgestemd. Daarnaast bleek ook dat het
product zoals het er nu lag zeker een verbetering was ten opzichte van de initiële
versie, maar zeker nog niet het definitieve
product waarover de voorbereidende groep
gipsverbandmeesters het eens was geworden. Maar dat was dan ook geformuleerd
als ideaal doel, een doel waarin enige tijd
geïnvesteerd mocht worden. Al doende zou
dan tot de meest ideale versie van de producten gekomen worden. Als minpunten
in dit traject kan worden genoemd het ontbreken van een goed aanspreekpunt bij
Medeco die ook inhoudelijk goed op de
hoogte was: we konden onze suggesties
tot verbetering niet kwijt en ook logistiek
draaide het nog niet. Mijn belangrijke punten van aandacht waren naast de logistieke
organisatie en de kwaliteit van het product.
Als dat niet goed op orde is geeft dat veel
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onrust onder de collega`s. Maar wat mij
minstens zoveel zorgen baarde was het
ontbreken van een naar Europese normen gevalideerde MSDS, een Material
Data Safety Sheet. Om een product in
Europa op de markt te krijgen moet de
producent dan wel de leverancier een
leesbare en begrijpbare versie van dit
document kunnen overleggen vóórdat
het product geleverd gaat worden. Het
ontbreken van een valide MSDS kan aanleiding zijn te stoppen met het gebruikt
van het product. Terugkijkend had deze
MSDS dus opgevraagd moeten worden
voordat het product op de planken van
ZXL terecht kwam, en waarschijnlijk
zelfs al voordat het op de planken van
Medeco terecht kwam. Wie verantwoordelijk is voor deze kwaliteitscontrole
blijft een goede vraag, maar het is van
belang je die vraag te stellen voordat je
aan de slag gaat met willekeurig welk
(nieuw) product, zeker als dat in NL nog
niet in gebruik is.

Kunststofgips: het vervolg
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder
en gebruiken we in de ZXL ziekenhuizen
meer dan een jaar Nealcast als soft, hard,
polyester en glasfiber variant. Belangrijk
voordeel wat ik als budgethouder signaleer
is de prettige prijs/kwaliteit verhouding.
De kwaliteit is nog niet de geformuleerde
kwaliteit die tijdens het vooroverleg door
de deelnemende gipsverbandmeesters werd
vastgesteld: wellicht is dat ook utopisch als
er naar de het aspect prijs in de marketing
mix wordt gekeken. Wel is ons mij duidelijk geworden dat er met de Koreaan veel
valt te organiseren ten aanzien van de functionele kwaliteit en dat dat ook snel kan
gebeuren. Het is een klein en slagvaardig
bedrijf dat graag voet aan de grond krijgt
in Europa, in die zin zijn de belangen gedeeld. Echter, men begrijpt niets van de

Europese markt en de applicaties die de
Nederlandse gipsverbandmeester wil
kunnen aanleggen met hun producten,
maar ze zijn zeer bereid tot luisteren en
het (snel) verwerken van onze wensen in
hun producten. Met open mond zagen ze
live hoe hun soft versie werd omgetoverd
tot een afneembare voorziening met wat
klitbandjes en geleidelijk aan kwam het
besef dat onze wensen gebaseerd waren
op grote immobiliserende ervaring. Wat
betreft de logistiek zijn er grote vorderingen gemaakt. De nummering van ZXL is
volledig in overeenstemming gebracht met
de nummering van Medeco, hetgeen veel
frustratie wegneemt. Wat nog niet werkt
is de juiste aankoopplanning afstemmen
met het werkelijke gebruik van de afnemende gipskamers. Het komt nog steeds voor
dat een bepaalde kleur, op dit moment 5,
aan uitbreiding van het pallet wordt gewerkt, niet meer in voorraad is en op dat
moment nog per zeecontainer onderweg
is vanuit Korea, best een reis. Allengs verbetert dit doordat er een steeds beter beeld
komt van de afname cijfers van de ZXL
ziekenhuizen. Recent werden tijdens een
overleg de knelpunten geïnventariseerd.
Naast de geschetste achterstand op het
gewenst eindproduct waren er nog wensen ten aanzien van de snelheid van uitharden en de kleurechtheid. Inmiddels is
ook een gipsverbandmeester op project
basis aangetrokken om snel te komen tot
optimaliseren van het eindproduct.
Ik voorzie dan ook dat in goed onderling
overleg een product werd gecreëerd tegen
een acceptabele prijs en een functionele
toepassing waarmee patiëntenzorg netjes
kan worden uitgevoerd. Als spin-off werd
door Medeco tevens aangeboden mee te
denken in ondersteuning van geaccrediteerde scholing.

Kunststofgips: veiligheidsaspecten
en MSDS
Formeel dient zoals eerder aangegeven
van dit type producten een MSDS beschikbaar te zijn voordat het materiaal wordt
geïmporteerd naar Europa en voordat het
wordt verkocht én gekocht. Ondanks het
feit dat ik de mening heb dat de primaire
verantwoordelijkheid hierin ligt bij de
importeur gaat de inkopende organisatie
hierin ook zeker niet vrijuit. Ook de eindgebruiker heeft de verantwoordelijkheid
tenminste te informeren of de zaken goed
en afdoende zijn geregeld én de moeite te
nemen de MSDS op te vragen en te lezen.
Al in eerdere jaren als gipsverbandmeester heb ik me dat afgevraagd en daarover
ook in `In Dit Verband` geschreven. Als
VGN bestuurslid heb ik ook in die periode
contact gehad met de Chemiewinkel van
de Universiteit van Amsterdam en hebben

de diverse milieuaspecten eerder mijn
aandacht gehad. Misschien zijn we daarin
als beroepsgroep of zelfs als gezondheidszorg wel eens te gemakkelijk: meestal vragen we ons na introductie van een product
dit soort zaken pas af. Er is inmiddels veel
geregeld: geen gipskamer zal een gips nog
verwijderen zonder directe stofafzuiging
en zijn er afspraken gemaakt over het ventilatievoud waaraan een gipskamer moet
voldoen. Voor zover mij bekend hebben
andere leveranciers van kunststofgips een
met onderzoeken onderbouwd MSDS operationeel. Ook Nealcast heeft een MSDS
waarin product en eigenschappen staan
beschreven. Medeco geeft aan dat deze
naar de Europese normering volstaat.
ZXL en onze Arbo adviseur zijn hierin
gekend.

Kunststofgips: de test
Om toch iets meer zicht te krijgen op het
vrijkomen van de irriterende stof Diphenylmethane Diisocyanate (MDI), bij ieder
kunststofgips gekend als een stof met een
rood kruis en aanwezig in alle kunststofgipsproducten besprak ik mijn zorg met
Medeco en daaruit kwam de volgende afspraak. De meting zou door een onafhankelijk gecertificeerd adviserend bureau
worden uitgevoerd en als tegenprestatie
in de kosten zou ik een verslag van het
project schrijven vanuit de optiek van de
gebruiker. Dat stuk leest u op dit moment.
Door SGS Environmental Services, een
gecertificeerd en gekwalificeerd onderzoeksbureau op dit terrein, werd gedurende
een normale drukke dag in januari 2015
een inhalatoire test op MDI verricht. Er
werd die dag door de testende gipsverbandmeesters alleen gewerkt met Nealcast.
Drie van onze gipsverbandmeesters kregen
een rugzakje op gedurende die dag welke
voorzien was van snuffelapparatuur op
mond en neushoogte om zodoende het
vrijkomende MDI tijdens het toepassen
van Nealcast te meten. Natuurlijk is dat
een meting uitgevoerd op één gipskamer
en op één specifieke dag en daarmee niet
de norm voor elke gipskamer. Maar de
conclusie was wel overtuigend: de metingen kwamen zo laag uit dat daarvan niet
meer gevaar op een te hoge emissie ten
opzichte van andere leveranciers te duchten valt. Het rapport is beschikbaar.
Het zou nuttig kunnen zijn de MSDS van
uw huidige kunststofgips er eens bij te
pakken en door te lezen op de mogelijke
gezondheidsrisico`s. Het is belangrijk dat
u weet waar u mee werkt. Er staat ook in
aangegeven waarom bepaalde voorzorgen
bij het gebruik van deze producten moeten worden genomen zoals het dragen van
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handschoenen, huidcontact te vermijden
(ook met uw onderarmen!) en altijd gerichte
stofafzuiging op de zaag te gebruiken. Alle
kunststofgipsproducten dienen volgens de
juiste instructies te worden gebruikt en verwerkt en de uitvoering daarvan maar ook
de instructie aan studenten is uw verantwoordelijkheid.

Samenvattend
1. Er is een Engelstalige MSDS van Nealcast beschikbaar. In mijn optiek zou nadere
Nederlandstalige uitwerking daarvan voor
de Nederlandse inkoper en de gebruiker
gewenst zijn.
2. Er werd een veldonderzoek uitgevoerd
door het genoemde SGS. Op de gipskamer
van de Reinier de Graafgroep te Delft. Uit
hun rapportage blijkt onweerlegbaar dat de
emissie MDI geheel binnen de normen is.
3. Logistiek is het inkopen van een kunststofgips aan de andere kant van de wereld
een uitdaging temeer omdat een productdeskundige de importeur niet aanwezig
was.
4. Het proces kan alleen dan succes hebben wanneer het Go-Disp project wordt
onderschreven en alle betrokken gipsverbandmeester uit de verschillende ziekenhuizen een constructieve bijdrage leveren
ten aanzien van het na te streven eindproduct. De deelnemende ZXL gipskamers
maken deel uit van de ontwikkeling van
dat eindproduct samen met Medeco en
ZXL.
5. Geregelde evaluatie van vorderingen
en ontwikkelingen maakt herkenbaar
deel uit van dat proces om te komen tot
het optimale eindproduct. Het huidige
product is zeker bruikbaar, maar door
verdere afstemming binnen de komende
maanden zal binnen afzienbare tijd het
definitieve product gerealiseerd kunnen
zijn.

Naschrift
Dit artikel werd geschreven als tegenprestatie voor een onderzoek naar Methyl Di
Isocyanaat als vrijkomende substantie
bij het verwerken van het kunststofgips
Nealcast op de gipskamer van de Reinier
de Graafgroep. Het geeft de data van het
onafhankelijke gecertificeerde onderzoeksinstituut weer. De verdere verslaglegging
betreft de persoonlijke weergave van de
auteur.
Maart 2015
Peter van den Berg

Het Skelet in Beeld (deel 1)
Chris Mewe
Naar aanleiding van de bijscholing radiologie (‘Het skelet in beeld’) door Adriaan Bubberman (Advanced Practitioner Radiologie) in
2015 in het Leids Universitair Medisch Centrum wil ik in de komende edities van ‘In dit verband’ iedere keer één  onderwerp uit de
bijscholing belichten. Deze keer deel 1.
Voor u verder leest zou ik eerst willen vragen om onderstaande röntgenfoto’s te bekijken en hierbij te bedenken welke fractuur u ziet.

In 2012 concluderen Berbaum et al (3), dat het SOS-effect ook
vermindert bij meer levensbedreigende casussen. Reden hiervoor is onder andere, dat er naast de conventionele röntgenopnamen ook aanvullend CT-scans worden gemaakt.
Wat leert het fenomeen ‘Satisfaction of search’ ons?
Blijf alert. Kijk altijd op een systematische manier naar een
röntgenfoto. Kijk eerst naar de weke delen en ‘screen’ vervolgens de cortices. Stop nooit bij het zien van een eerste fractuur.
Het missen van een tweede fractuur kan consequenties hebben
voor de behandeling. Past de kliniek bij de foto?
Voor de patiënt van foto 1 en 2 zullen de consequenties voor de
behandeling niet groot zijn, maar er zijn casussen denkbaar, waar
de locatie van een tweede fractuur tot een andere behandeling
had moeten leiden. Zoals bijvoorbeeld bij foto 3 en 4, waarbij naast
een distale radiusfractuur en een fractuur van het processus
styloïdeus ulnae ook een intraarticulaire fractuur aan de basis
van de distale phalanx te zien is met dislocatie naar dorsaal.

Foto 1 en 2
U zag bij deze foto’s waarschijnlijk direct een dwarse fractuur
van de distale phalanx van de rechter Hallux. Zag u echter ook
de subcapitale fractuur van de proximale phalanx van dig III?
Deze is makkelijk te missen.
Wellicht zag u beide fracturen, maar dit zal bij velen niet het geval
zijn. Dit fenomeen noemt men ‘Satisfaction of search’ binnen
de radiologie. Je ziet een fractuur op de röntgenfoto en stopt
met zoeken. Hiermee kun je een tweede of een derde fractuur
makkelijk missen.
Een aantal wetenschappelijke studies heeft dit aangetoond.
In de ‘American Journal of Roentgenology’ van augustus 2001
maken Ashman et al (1) melding van een onderzoek, waarbij
aan 12 vrijwilligers van de radiologie en 13 vrijwilligers van de
orthopedie 15 casussen werden getoond met 1 abnormaliteit en
15 casussen met 2 of 3 abnormaliteiten. De casussen betroffen
conventionele musculoskeletale röntgenopnamen geselecteerd
van de Spoed eisende Hulp.
Resultaat: in 11.25 van de 15 casussen met 1 abnormaliteit werd
deze gevonden. In de 15 casussen met meerdere abnormaliteiten
werd in 11.72 een eerste abnormaliteit gevonden. De vondst van
een 2e of 3e abnormaliteit gebeurde nog maar in 6.12 van de
casussen.

Foto 3 en 4
(1) Satisfaction of search in osteoradiology
Ashman CJ, Yu JS, Wolfman D. PMID:10915712
(2) Satisfaction of search in multitrauma patients: severity of detected
fractures
Berbaum KS, El-Khoury GY, Ohashi K, Schartz KM, Caldwell RT, Madsen
M, Franken EA Jr. Acad Radiol. 2007 Jun;14(6):711-22. PMID:17502261
(3) Satisfaction of search for subtle skeletal fractures may not be induced by

Meer recent toonde Berbaum et al dergelijke bevindingen aan
voor thoraxradiologie.
Berbaum spreekt van een ‘SOS-effect’ (‘Satisfaction Of Searcheffect’) en heeft in studies aangetoond dat het SOS-effect afneemt
naarmate er meer casussen met veelvoorkomende fracturen
worden toegevoegd. (2007) (2)

more serious skeletal injury
Berbaum KS, Schartz KM, Caldwell RT, El-Khoury GY, Ohashi K, Madsen
M, Franken EA Jr. J Am Coll Radiol. 2012 May;9(5):344-51. doi: 10.1016/j.
jacr.2011.12.040. PMID:22554633				
					

Chris Mewe (LUMC)
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dit

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

Een meisje van 8 jaar presenteert zich op de
Spoedeisende hulp met haar ouders.
Ze is van haar pony gevallen en heeft zich opgevangen
met haar rechter arm.
Daarna had ze direct veel pijn aan haar onderarm en er
was een duidelijke zwelling zichtbaar. Tevens was er een
kromstand van de antebrachii zichtbaar naar dorsaal.
Elleboog, hand en vingers hebben een Full Range Of
Motion.

Verband

Wat zou u doen?

Röntgen foto’s werden gemaakt. Wat ziet u en wat zou u
doen?
Stuur uw reactie naar de redactie van In dit Verband
e-mail: philipsredactie@vgned.nl
Lenny Keylard

a.u.b.

postzegel

plakken
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Aanwijzingen
voor auteurs

” In dit Verband ”

Lever getypte tekst op papierformaat A4
regelafstand 1.

• verschijnt 4x per jaar
• heeft een oplage van 1600 exemplaren
• is een uitgave van de vereniging:
VERENIGDE GIPSVERBANDMEESTERS NEDERLAND (V.G.N.)
• auteursrechten voorbehouden

U wordt verzocht het manuscript ook digitaal
aan te leveren (Word.).

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

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

Redactie-Commissie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Drs. P.F.J. Houben, algemeen chirurg, Isala-Klinieken, Zwolle.
Lenny Keylard, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam
Chris Mewe, gipsverbandmeester, LUMC , Leiden
Lody Muskita, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
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 MCgroep Lelystad/Emmeloord
Dr. Egbert-Jan M.M. Verleisdonk, Traumachirurg,
Diakonessenhuis, Utrecht.
Tryntsje Zwart, gipsverbandmeester,
Medisch Centrum, Leeuwarden.

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 dia moet 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 van Vliet, gipsverbandmeester,
Treant Zorggroep locatie Emmen,
e-mail: philipsredactie@vgned.nl

Abonnement

gratis toezending aan:
• gipsverbandmeesters (V.G.N.)
• algemeen chirurgen
• traumatologen
• orthopaedisch chirurgen (N.O.V.)
• plastisch chirurgen (N.V.P.R.C.)
• neurochirurgen
• revalidatieartsen (V.R.A.)
• reumatologen (N.V.R.)
• Sport Medische Afdelingen (S.M.A.)
• medisch adviseurs ziekenfondsen/K.L.O.Z.
• algemene ziekenhuizen 1x
• academische ziekenhuizen 1x

Literatuur
Vermeld alleen de literatuur die in het artikel
is aangehaald. Vermeld in de tekst in klein
superschrift het cijfer dat overeenkomt met
die van de literatuur lijst.
De volgorde in de literatuurlijst is: naam,
voorletter(s) (zonder punten er tussen), titel,
naam tijdschrift, jaartal, nummer (vet), bladzijde.
Voorbeeld:
1. Veth RA, Klasen BJ. Traumatic instability 		
of the proximal tibiofibular joint. Injury 1981;
13; 159-64.

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

Reproductie

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

Indien de auteurs van een artikel in de tekst
worden aangehaald vermeld dan alleen de
naam van de eerste auteur met ”et al” (”en de
zijnen/hare”) en in superschrift het cijfer dat
overeenkomt met de literatuurlijst.
Voorbeeld:
Walle et al 19 beweren dat in Nederland ....

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