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Van de redactie
De zomer is in zicht dus de rustperiode
breekt aan. Fijn om even met een “In dit
Verband” in je tas op een zonnig strandje
te zitten en te genieten van de artikelen
die u weer worden aangeleverd. Met het
vertrek van Miranda van Vliet is het roer
geheel overgegeven aan een nieuwe crew
in de redactie. Jan Snijder zal de nieuwe
hoofdredacteur worden en Barbara
Roberti de eindredacteur.
Sonja Tambach-Bunt secretaris
Idv. Tevens hebben we redactie
leden Mathijs Marres, Erna
Pronk, Tryntsje Zwart, Lody
Muskita, Lenny Keylard. Graag
nodig ik mensen uit om ervaring en kennis
uit te wisselen in dit tijdschrift zodat kennis
laagdrempelig kan worden gedeeld onder
vakspecialisten.

Dan nu, het volgende nummer gaat over
verschillende onderwerpen.
Allereerst een artikel over simpele fracturen en de behandeling daarvan geschreven
door Teun Teunis en Merel Birnie, beide
arts-assistent in samenwerking met Robert
Haverlag Traumachirurg uit het OLVG-oost
te Amsterdam. De vraag die zij proberen

Chris Mewe, gipsverbandmeester in het
LUMC te Leiden heeft de laatste versie van
skelet in beeld voor u paraat.
Iris Gouweleeuw, gipsverbandmeester
uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis te
Utrecht vertelt over glittergips uit de USA
Lenny zal de uitwerking van de enquête
over In dit Verband die tijdens
de ALV is ingevuld presenteren.

“Een nieuwe redactie!”

We gaan er met veel plezier aan beginnen
om het blad weer te continueren.
Lody is aan het bellen om te kijken of er
meer geadverteerd kan worden in het tijdschrift omdat de verdiensten al een tijdje
teruglopen. Mede daarom wordt er gekeken naar alternatieven. Mogelijk een digitale versie tussen de gedrukte versies.
Tevens heeft Sonja nog gekeken naar de
mensen die dit tijdschrift ontvangen.
Met name de artsenlijst is niet meer goed
bijgehouden. De vraag bij desbetreffende
verenigingen om hun adressenbestand
met ons te delen zodat wij die van ons
kunnen bijwerken is geweigerd omdat
deze niet meer zomaar wordt vrijgegeven.
Dat is wel jammer voor diegenen die wel
het tijdschrift nog willen ontvangen maar
daarvoor moeten desbetreffende personen
of de juiste adresgegevens opsturen of bij
de eigen beroepsvereniging adviseren toch
adressen uit te wisselen. Als alternatief
werd gesteld dat er een link op de beroepsverenigingssite (van chirurgen e.a.) zou
kunnen worden geplaatst naar de digitale
versie van ons blad op onze Vgned-site.

te beantwoorden is of er meer fracturen
zijn die we veilig met afneembaar materiaal kunnen nabehandelen, met goede informatie aan de patiënt en zonder (poliklinische) vervolgafspraken?
Aanvullend hierop geeft Ingrid Schuur
SEH-verpleegkundige uit het Martini
Ziekenhuis te Groningen een uiteenzetting van een casus door middel van EVD
(Evident Based Practice) over torus fracturen.
Leonie Lantink - Kuijer uit het Isala Ziekenhuis te Zwolle komt na een relevante
klinische vraagstelling via literatuuronderzoek tot waardevolle informatie over
fantoompijn die toeneemt bij het dragen
van gips met stelt.

Aries Oldenhuis en Barbara
Roberti geven aandacht aan
een Orthese voor MT 5 fracturen die door Aries gebruikt wordt. Ook
in het OLVG wordt steeds meer met een
soort MOK cast gewerkt met teenplateau
en daarna afgewerkt met softcast tot boven
de enkel.
En er is een verslag van de afgelopen
ALV van de hand van Astrid Kik.
Dan rest ons u hartelijk te danken voor
de geleverde artikelen. Graag zien we uw
volgende inspiratie tegemoet voor het volgende tijdschrift dat uitkomt na de zomer.
Met vriendelijke groet,
De Redactie,
Barbara Roberti
Jan Snijder-Uphoff

En Jan van Doorn uit het BovenIJ-Ziekenhuis te Amsterdam heeft het over een
efficiënte manier van behandeling van
Spaakverwonding. Het is al overgenomen
door meerdere ziekenhuizen.
Daarna nog een paar leuke items. Er is in
elke gipskamer weleens wat te beleven wat
betreft bijzondere gipsen of gipsbloopers,
leuk om te delen toch! We willen dit item
terug laten komen dus graag ook uw
inzendingen!

Verschijningstabel In dit Verband 2016
3e uitgave In dit Verband 2016
Deadline aanleveren kopij:
12 augustus 2016
Deadline aanleveren advertenties: 22 augustus 2016
Verschijningsdatum:
16 september 2016

4e uitgave In dit Verband 2016
Deadline aanleveren kopij:
11 november 2016
Deadline aanleveren advertenties: 21 november 2016
Verschijningsdatum:
16 december 2016
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De behandeling van simpele,
minimaal verplaatste fracturen
Samenvatting
In de regel behandelen we fracturen door immobilisatie van de breuk en de twee aanliggende gewrichten.
Meerdere onderzoeken tonen aan dat een aantal simpele, minimaal verplaatste fracturen behandeld kunnen
worden met een afneembare spalk, zonder frequente controles in het ziekenhuis. De uiteindelijke functie en
tevredenheid blijven hierbij gelijk. Een afneembare spalk levert praktische voordelen voor de patiënt bij de
dagelijkse verzorging; daarnaast voorkomt het onnodige reistijd, wachttijd in de polikliniek, en kosten.

Teun Teunis, Merel Birnie, Robert Haverlag
Gedurende de twintigste eeuw hebben we een aantal musculoskeletale problemen gemedicaliseerd.1,2 Zo bestond bijvoorbeeld het
idee dat rugklachten het best behandeld konden worden met bedrust. De arbeidsongeschiktheid door lage rugpijn verdubbelde.3
Inmiddels is duidelijk dat je sneller hersteld als je blijft bewegen.2 Er zijn steeds meer aanwijzingen dat hetzelfde geldt voor de
behandeling van een aantal simpele, niet verplaatste fracturen.
Van oudsher behandelen we fracturen door immobilisatie van de breuk en de twee aanliggende gewrichten. Een minimaal verplaatste
radiuskop of radiushals fractuur wordt echter niet met een bovenarmsgips behandeld. Na 1 jaar heeft namelijk 93% van de patiënten
zonder gips een goede tot zeer goede elleboogsfunctie.4 Daarnaast is er ook geen verschil in functie van de elleboog en in tevredenheid van de patiënten die wel en niet poliklinisch worden vervolgd.5 De behandeling zonder gips lijkt meer op wat andere zoogdieren
doen bij een simpele fractuur. Ze gaan op drie in plaats van vier poten lopen en belasten op geleide van de pijn.
De vraag die we proberen te beantwoorden is of er meer fracturen zijn die we veilig met afneembaar materiaal kunnen nabehandelen,
met goede informatie aan de patiënt en zonder (poliklinische) vervolgafspraken?.
Torus fracturen
Torus fracturen, of twijgbreuken, van de
distale radius ogen op een röntgenfoto als
een vouw/buiging in de cortex (figuur 1).
Het is belangrijk onderscheid te maken
met een Greenstick fractuur waarbij de
cortex volledig is onderbroken. Een serie
van 33 kinderen met een Torus fractuur,
behandeld met een afneembare spalk,
laat zien dat de fractuur niet verplaatst.6
Een andere studie randomiseerde 94
kinderen in twee groepen; de eerste groep
werd behandeld met gips, de twee groep
met een afneembare spalk. De kinderen
behandeld met een afneembare spalk

waren meer tevreden en comfortabeler.
Kinderen hadden in beide groepen evenveel pijn.7 Een systematische literatuur
studie vergelijkt gips met een afneembare
spalk bij 495 patiënten met een Torus
fractuur van de distale radius. Hieruit
blijkt dat een afneembare spalk een betere
functie geeft, minder pijn en minder herhaalconsulten door materiaal problemen
dan de gipsbehandeling.8

Figuur 1. Torus fractuur

Subcapitale metacarpale vijf
fracturen
Subcapitale metacarpale vijf fracturen,
ook bekend als boksersfracturen, ontstaan
door een klap met een vuist (figuur 2).
Hoewel gebaseerd op wijsheid en niet op
data, wordt een operatie pas overwogen
bij meer dan zeventig graden angulatie.9
Een studie van 78 patiënten vergelijkt
een periode van gipsbehandeling met
buddy-tape. Hieruit blijkt dat patiënten
zonder gips gemiddeld na tweeënhalve
week weer gaan werken, en patiënten met
gips pas na vijf weken.10 Een gerandomiseerde studie, met totaal 40 patiënten,
vergelijkt gips met drukverband. In deze
studie is er geen verschil in tevredenheid,
pijn en werkhervatting tussen beide groepen.11 Een andere studie belde 82 patiënten
twee tot zes maanden na hun fractuur.
Zij vonden geen verschil in functie tussen
patiënten die wel en niet waren terug gezien
op de polikliniek.5

Niet verplaatste distale radius
fracturen
Figuur 2.
Subcapitale
metacarpale
vijf fractuur
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Distale radius fracturen zijn een van de
meest voorkomende fracturen (figuur 3).
Een gerandomiseerde studie met in totaal
62 patiënten vergeleek één week gips met

Figuur 3. Niet verplaatste distale radius fractur
drie weken gips als behandeling van een
niet verplaatste distale radius fractuur.
Er bleek geen verschil tussen de groepen
in hand- en polsfunctie. Ook verplaatsten
de fractuurdelen in beide groepen niet.12
Een andere gerandomiseerde studie met
68 patiënten vergeleek gips met alleen
drukverband. Patiënten hadden in beide
groepen evenveel pijn, functie en kracht.13
Een vergelijkbare studie met 97 patiënten
vond dat patiënten behandeld met drukverband sneller herstelden en evenveel
pijn hadden als de groep behandeld met
gips.14 Patiënten die niet op de polikliniek
worden terug gezien, blijken even tevreden
als patiënten die wel worden terug gezien;
de hand- en polsfunctie is tussen beide
groepen gelijk.5

Metatarsale vijf fracturen
Fracturen van de basis van os metatarsale
vijf worden vaak in drie zones ingedeeld
(figuur 4)15:
(1) Avulsie fracturen van de basis. De
algemene consensus is dat deze breuken
goed kunnen worden behandeld met een
drukverband of een stevige schoen;
(2) Fracturen van het gedeelte aangrenzend aan metatarsale vier, de Jones fracturen. Deze fracturen worden meestal
behandeld met gips of een spalk. Bij een
hoge belasting, bijvoorbeeld bij (top)sporters, kan een schroeffixatie overwogen
worden;

Figuur 6. Stroomdiagram behandeling enkelfracturen18
(3) Proximale diafyse fracturen, hieronder vallen ook stressfracturen. Deze fracturen zouden langzaam genezen. Dit is
onder andere gebaseerd op een studie uit
1975 met twintig patiënten waarvan uiteindelijk vijf patiënten werden geopereerd
omdat herstel uitbleef.16
Uit recenter onderzoek lijkt deze indeling
genuanceerder. Een studie onderzocht
322 patiënten met metatarsale fracturen
die allemaal verschillend behandeld waren.
De uiteindelijke genezing van de fractuur
bleek niet afhankelijk van de locatie van
de fractuur of het type niet-operatieve
behandeling. Uiteindelijke genezing werd
bepaald door het geslacht van de patiënt,
de body mass index, het hebben van diabetes, en de hoeveelheid verplaatsing van
de fractuur delen. Een andere studie onderzocht de behandeling van 618 traumatische
metatarsale vijf fracturen (dus exclusief
stressfracturen) (figuur 5). De auteurs
vergeleken de behandeling met gips, uit
een eerdere periode, met een afneembare
spalk of drukverband. De patiënten die
behandeld werden zonder gips, kregen
geen aanvullende poliklinische afspraak.
In de periode met gips vonden de auteurs
één non-union, in de periode zonder gips

Figuur 4.
Zones metatarsale
vijf fracturen

Figuur 5.
Metatarsale
vijf fractuur
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waren er twee niet genezende facturen –
een niet significant verschil. Daarnaast
is in de periode zonder gips 81% van de
patiënten tevreden met hun behandeling.
Tevredenheid tijdens de behandeling met
gips is niet bekend.17 Deze resultaten suggereren dat metatarsale vijf fracturen,
behoudens stressfracturen, met een afneembare spalk behandeld zouden kunnen worden.

Stabiele enkelfracturen
Uit een studie met 306 patiënten met enkelfracturen blijkt dat 50% van de breuken
stabiel is. Deze fracturen verplaatsen niet,
ook niet na vroege belasting, zie stroomdiagram behandeling (figuur 6).18 Gebaseerd op deze studie werd aan 163 patiënten met een stabiele enkelfractuur de keus
gegeven (figuur 7):
(1) behandeling met rust, koelen en
hooghouden;
(2) een afneembare spalk;
(3) gips.
Vijfentwintig van de 163 patiënten (15%)
kozen voor rust en koelen; 133 (82%) kozen
voor een afneembare spalk; en 5 (3%) kozen
voor gips. Slechts één patiënt, uit groep 1,
kwam eerder terug naar de polikliniek.
Na overleg werd besloten de ingestelde
behandeling voort te zetten. De aanname

Figuur 7.
Stabiele
enkelfractuur
(zonder mediaal
bandletsel)
>>

dat patiënten liever gips hebben door de
antalgische werking, lijkt niet te kloppen.19
Ook deze resultaten suggereren dat een
stabiele enkelfractuur behandeld kan worden met een afneembare spalk.

Discussie
Het lijkt erop dat verschillende simpele,
minimaal verplaatste fracturen niet persé
met gips hoeven te worden behandeld.
Patiënten herstellen net zo snel, of sneller, zonder gipsimmobilisatie. Een afneembare spalk verminderd de pijn, en staat
vroege beweging en belasting toe. Daarnaast heeft het praktische voordelen voor
de patiënt zoals bij de dagelijkste verzorging. Doordat patiënten zelf de spalk af
kunnen doen, hoeven ze ook niet terug te
worden gezien op een polikliniek. Door
goede informatie na het vaststellen van
de fractuur, weten patiënten wat ze kunnen verwachten. Hierdoor weten patiënten ook wanneer ze wel terug moeten
komen naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld
bij complicaties of een trager herstel dan
verwacht.

We moeten een
aantal beperkingen
in acht nemen

Een tussenvorm is het Schotse model, ontwikkeld in Glasgow.20 In dit model wordt
een gedeelte van de patiënten direct ontslagen vanaf de spoedeisende hulp. Het
andere gedeelte wordt “virtueel” binnen
enkele dagen door een arts beoordeeld en
teruggebeld. Daarna worden patiënten
alsnog ontslagen of verwezen naar een
gespecialiseerde polikliniek voor bijvoorbeeld handletsels. Al deze modellen
bereiken een consultreductie, zonder
vermindering van de patiënttevredenheid. In een vervolg onderzoek zou de
daadwerkelijke kostenreductie kunnen
worden onderzocht.
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Torus fractuur, gips of een
drukverband?
Ingrid Schuur
In het Martini Ziekenhuis in Groningen wordt de cursus Evidence Based Practice aangeboden. Evidence based practice (EBP) is het
zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal en de evidence die op dit moment beschikbaar is, met
als doel om beslissingen te nemen samen met individuele patiënten om zo de zorgverlening te verbeteren. Een verpleegkundige
zal, om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streven naar evidence based practice (EBP).
Verpleegkundigen die deze cursus volgen kiezen zelf een onderwerp wat ze in de praktijk tegen komen.
Ingrid Schuur, werkzaam als verpleegkundige op de spoedeisende hulp heeft deze cursus gevolgd en gekeken naar de behandeling
van de torusfractuur. In de database van het ziekenhuis zijn alle ‘factsheets’ terug te vinden.
Evidence Based Practice (EBP)

Beoordeling methode

Op de SEH komen iedere week kinderen
met een torusfractuur (een pols ‘breuk’
waarbij de schors intact is maar een geringe vervorming vertoont). Momenteel
wordt dit nog behandeld met een gipsspalk
gedurende 3 weken. De vraag die ik mijzelf stelde is of een drukverband ook voldoende zou zijn en of dit meer comfort en
een gelijkwaardig herstel voor het kind
zou geven.

De studies zijn goed opgezet en single
center studies.
1: Een gerandomiseerde studie.
39 patiënten waarvan 18 een DV
gedurende 4 weken en 21 een GS
gedurende 4 weken kregen.
2: Een gerandomiseerde studie.
88 patiënten waarvan 44 een DV
gedurende 1 week en vervolgens
3 weken tubigrip en 44 een GS
gedurende 4 weken.
3: Een prospectief cohortstudie.
49 patiënt in de leeftijd van 4-13 jaar.
Alle patiënten kregen een DV gedurende 1
week en 3 weken een tubigrip (kous).
De studie kijkt tevens naar studie 1 en
2 en kijkt naar de haalbaarheid in de
praktijk.

Casus
Kan een torus fractuur behandeld worden
met een drukverband?

Zoekstrategie
Gezocht in: Pubmed en Cochrane. Zoektermen: “distal radius fracture”, “bandage
vs. plaster cast”, “soft cast”, “antalgic cast”,
“green stick fracture”.

Opbrengst zoekstrategie
Ik heb 3 relevante studies in Pubmed gevonden. De eerste 2 studies kijken specifiek naar verschil in drukverband(DV) of
gipsspalk (GS) en studie 3 gaat na of de
uitkomst van deze twee studies juist zijn
en of inderdaad een DV een juiste therapie
kan zijn.
1: Buckle fractures of the distal radius
are safely treated in a soft bandage.
(2005)
PMID 15832147.
2: Treatment of impacted Greenstick
forearm fractures in children using
bandage or cast therapy: a prospective
randomized trial. (2010)
PMID 19935115.
3: Treatment of torus fractures in the
forearm in children using bandage
therapy. (2011)
PMID 22491633

Beoordeling resultaten
In alle studies werd gekeken naar pijnbeleving middels een VAS/SAS-score en
functionaliteit van de pols. In studie 1 en
2 werd ook gekeken naar comfort voor de
patiënt. Dit comfort werd in studie 1 aangeduid als heel comfortabel, comfortabel,
geen mening en oncomfortabel. In de GSgroep vond 57% het oncomfortabel en 43%
had geen mening. In de DV-groep gaf 17%
heel comfortabel aan en 67% comfortabel
en slechts 5% vond het DV oncomfortabel.
In studie 2 heeft men ook gekeken naar
de jeuk. De GS-groep gaf verreweg de
meeste jeuk aan. Ook vond deze groep het
gips zwaar waardoor er nekpijn klachten
waren.
De pijn werd in alle studies beoordeeld
middels de VAS-score. Opvallend hierin
is dat in studie 1 de GS-groep 71% pijn
aan gaf tegenover 22% in de DV-groep!!
Dit gemiddeld 1-3 dagen.
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In studie 2 heeft men 3 weken naar de
VAS gekeken. In de eerste week gaf de
DV-groep een gemiddelde score van 26
aan en de GS-groep een gemiddelde score
van 20. In week twee was dit respectievelijk 4 tegenover 3. In de 3e week was
de score in beide groepen gelijk. Wel was
opmerkelijk dat ondanks de iets hogere
pijnscore in de DV-groep de inname van
pijnstillers gelijklag.
In studie 3 was de VAS in de eerste week
gemiddeld 12. Drie patiënten klaagden zodanig over pijn dat ze alsnog gips kregen.
Totaal hadden 45 patiënten een bevredigend resultaat met het drukverband en
de pijnstillers.
95% van de patiënten in studie 1 gebruikten en bewoog hun pols in de eerste week
in het DV en 100% deed dit in de tweede
week. Ook is in de 4e week gekeken naar
flexie en extensie van de pols. De uitkomst
was 162 graden in de DV-groep tegenover
126 graden in de GS-groep.
In studie 2 zagen we vergelijkbare resultaten. Na 4 weken 154 graden in de DV
- en 121 graden in de GS-groep. In de 6e
week was dit gelijk getrokken tot respectievelijk 165 en 163 graden. In studie 3
heeft men vooral gekeken naar secundaire angulatie middels een nieuwe foto.
Bij geen van de patiënten heeft men een
re-fractuur of een secundaire angulatie
waargenomen.

Conclusie en toepassing
Samenvattend kunnen we zeggen dat een
torus fractuur behandelen met alleen een
drukverband een veilige behandeling is.
Het herstel van de functie gaat sneller dan
bij de patiënten die gips kregen. Een aantal patiënten haalden zelfs het drukverband
er in de eerste week al zelfstandig af.
>>

Ook kwam een enkeling niet meer terug
op de poli voor controle omdat het al zo
goed ging.
De DV-groep hervatten sneller hun activiteiten en ervaren minder discomfort dan
de patiënten behandeld met gips.
Wat betreft de pijn kan geconcludeerd
worden dat de DV-groep iets meer pijn aan
geeft in het begin van de behandeling dan
de GS-groep maar het blijkt dat de inname
van pijnstillers gelijkligt. Toch lijkt de VASscore een score die prima met pijnstillers
en (leef)adviezen te accepteren is.

De foto dient (de volgende dag) met aandacht besproken/bekeken te worden onder
supervisie van de traumatoloog/radioloog.
Ook de ouders van het kind dienen goed
geïnformeerd te worden om zo eventuele
zorgen over de behandeling weg te nemen.
Tevens moeten er duidelijke (leef)adviezen
gegeven worden zoals het vermijden van
(contact)sport voor 4 weken en advies over
de inname van pijnstillers.

Evaluatie

Tot slot moet er een lage drempel zijn om
alsnog te switchen naar gips bij patiënten
met persisterende pijnklachten.

Een kind wat met een torus fractuur zich
meldt op de SEH verdient een aantal aandachtspunten. Als eerste dient men er 100%
zeker van te zijn dat men te maken heeft
met een torus fractuur en dat men niet per
abuis toch een Greenstick fractuur heeft.

N.a.v. deze studies kunnen we concluderen dat een torus fractuur met een drukverband behandeld kan worden. Dit geeft
meer comfort, sneller functieherstel en de
pijn is goed te bestrijden met pijnstillers.
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Torus fractuur.

Ingrid Schuur
Verpleegkundige Spoedeisende Hulp
e-mail: i.schuur@mzh.nl
Martini Ziekenhuis Groningen
Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen

Een literatuuronderzoek naar het ontstaan van fantoompijn
en het verergeren hiervan, bij patiënten met een onderbeen
amputatie waarbij een gipskoker met stelt is aangelegd.
Is er een verklaring voor het verergeren van fantoompijn, bij patiënten met een
onderbeen amputatie, na het aanleggen van een gipskoker met stelt?
Leonie Lantink-Kuijer
Aanleiding
Na ruim vijf jaar werkzaam te zijn op de
gipskamer als gipsverbandmeester (waarvan drie jaar gediplomeerd), begon het mij
op te vallen dat patiënten met een onderbeen amputatie vaak méér fantoompijnklachten aangeven na het aanleggen van
een gipskoker met stelt.
Deze klachten zijn vaak vanaf de operatie
al aanwezig maar verergeren nadat zij een
gipskoker met stelt aangelegd hebben gekregen.
Bij navraag aan onze revalidatieartsen,
gespecialiseerd op patiënten met onderbeen amputaties, ontving ik hier geen
verklaring voor en zelfs tegenspraak; is
het immers niet zo dat door het zien van
een ‘geheel been’ de fantoompijnklachten
juist verminderen?
De medische gedachte en de kliniek kwamen hierin niet overeen. Reden genoeg
om hier de literatuur op na te slaan.

Wat is fantoompijn?
Fantoompijn is pijn, waargenomen in een
gebied van het lichaam dat niet meer aanwezig is. Fantoompijn komt voor in 50 tot
80 procent van alle mensen met een amputatie. Fantoompijn wordt door patiënten
vaak omschreven als brandend, stekend,
kloppend of schokkende gewaarwordingen.
De pijn komt vaak in vlagen en met een
variabele looptijd voor (Rafferty ea 2015).
Fantoompijn hoeft niet altijd als pijnlijk
te worden ervaren, en kan ook door een
ander mechanisme ontstaan (Buonocore,
2015).
Fantoompijn is een welbekend verschijnsel, maar klinische ervaring suggereert
dat fantoompijn wordt verergerd met
viscerale stimulatie (Rafferty ea 2015).

“There is only one distinct leg
to the eye, yet two to the soul”
(Moby Dick, or the whale (1851)).
Proprioceptie
Het lichaamsbeeld wordt onthouden door
proprioceptie (Rafferty ea 2015). De hersenen zijn voortdurend aan het bepalen
in welke positie het lichaam zich bevindt

en hoe het lichaam beweegt. In de encyclopedie worden diverse betekenissen
weergegeven voor proprioceptie; ‘het ontvangen en verwerken van prikkels die in
het eigen lichaam ontstaan’, ‘het vermogen
van een organisme om de positie van het
eigen lichaam en lichaamsdelen waar de
nemen’ en ‘het ontvangen en verwerken
van stimulansen afkomstig uit het eigen
gestel’ (Nederlandse Encyclopedie, 2016).

Bij een amputatie worden bepaalde neuronen in het ruggenmerg gestoord. Het
zou kunnen dat het receptieve veld op
ruggenmerg niveau hierdoor verandert.
Nabijgelegen neuronen van het amputatie gebied, die andere anatomische of
functionele gebieden omvatten, kunnen
een pijnlijke stimulatie veroorzaken bij
viscerale sensatie (Rafferty ea 2015).

Je proprioceptie verandert door een
amputatie, wat vaak resulteert in pijn.
Alle zenuwen en receptoren moeten worden aangepast na een amputatie in het
centrale zenuwstelsel, dit kost tijd.

Een bijdragende factor van fantoompijn
kan deels ontstaat door spiertonus in het
geamputeerde ledemaat. Deze spiertonus
kan verhoogd worden door intra-abdominale druk vanuit de darmen en/of blaas
(Rafferty ea 2015).

Hoe ontstaat fantoompijn?

Conclusie

Na een amputatie ontstaat fantoompijn
vaak op de plaats van de onderbroken
zenuwvezels maar soms ontstaat dit ook
meer proximaal.
Fantoompijn wordt niet altijd gecreëerd
door de stimulatie van de ontbrekende
vezels maar het kan ook ontstaan door
plastische veranderingen waardoor het
centrale zenuwstelsel impulsen ontvangt
van verschillende delen vanuit het lichaam.
De receptoren, van het missende lichaamsdeel, bevinden zich in hetzelfde gebied, en
kunnen hierdoor een bijpassende sensatie
geven. Deze sensatie komt voort uit het
centrale zenuwstelsel.
Fantoompijn kan dus voortkomen uit
neuropatische en niet-neuropatische
mechanismen, voortkomend uit het missende lichaamsdeel of uit andere lichaamsdelen (Buonocore, M 2015).

Er zijn diverse theorieën waaruit geconcludeerd kan worden dat het dragen van
een gipskoker met stelt en/of een prothese
kan leiden tot verergering van fantoompijnklachten. Door viscerale stimulatie worden
nabijgelegen receptoren geprikkeld. Hiernaast ontstaat er in het centrale zenuwstelsel impulsen bij plastische veranderingen,
die een fantoompijn sensatie geven.
Door het belasten van het geamputeerde
been met behulp van een gipskoker met
stelt of prothese, ontstaat er een verhoogde
intra-abdominale druk welke ook bijdraagt
aan het ontstaan van fantoompijn.

Bij een amputatie ontstaat er vaatverwijding waarbij zenuwen kunnen beschadigen. Deze beschadiging wordt in verband
gebracht met een verhoging van het aantal vezels van het centrale zenuwstelsel
en dus een verhoogde activiteit. Deze verhoogde activiteit kan een pijnlijke reactie
geven, fantoompijn (Rafferty ea 2015).
Hiernaast staat de remodellering van de
tibia en fibula, na een amputatie, ook
bekend om het ontstaan van fantoompijn.

Rafferty, M., MRCS; Thomas M. Bennett
Britton, MRCGP; Benjamin T. Drew,
MCSP; Rhodri D. Phillip, FRCP (2015),
Cross-sectional study of alteration of
phantom limb pain with visceral stimulation in military personnel with amputation, JRDD Volume 52, Nummer 4,
Pagina 441-448.
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Algemene ledenvergadering
op zaterdag 2 april 2016
Astrid Kik
Deze keer weer een ALV in de Cantharel te Apeldoorn. Het is altijd fijn om daar ontvangen te worden, mooi georganiseerd en een
gastvrij welkom.
Het middagprogramma is georganiseerd door de Gipsverbandmeesters van streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk.
Ondanks het mooie weer was de opkomst enorm, geweldig! Er zijn
ongeveer 190 leden ingeschreven. Mendel heeft de vergadering
geopend.

te geven. De vragenronde werd geleid door Youssef Eddini.
Er is een nieuw aandachtsveld en daarbij een nieuwe commissie
in het leven geroepen, het gaat om de commissie Innovatie, Trends
en Toekomst(ITT). De commissie bestaat nu uit Meza Rijsdijk
(voorzitter) en Karin den Hertog, zij zullen samen gaan sparren
over wat de toekomst ons brengt. Deze commissie gaat kijken wat
er voor veranderingen zijn welke voor de VGN de aandacht hebben.
Vanuit de commissie zal Meza, de voorzitter, plaatsnemen in het
bestuur als bestuurslid ITT.
Ook is er tijdens de vergadering een nieuw algemeen bestuurslid benoemd en dat is Karin den Hertog, zij zal zich inzetten bij
de commissie waar men haar goed kan gebruiken.

Vooral het agendapunt opleiding was vandaag van belang, het
bestuur heeft Hilda van der Heyde en Karin Hamers van de HU
uitgenodigd om meer verduidelijking omtrent de nieuwe opleiding

Er is een student afgestudeerd dit jaar, Jacqueline Maliepaard,
wij feliciteren haar met het behaalde resultaat.
Verder informatie m.b.t. deze vergadering komen binnenkort
als notulen op de site, alle informatie van de besluiten tijdens
de ALV vindt u daar.
De volgende vergadering is op 5 november in het Amphia ziekenhuis te Breda, informatie zal te zijner tijd volgen.
Tijdens de lunch konden alle leden een smaakvolle lunch nuttigen en alle stands bezoeken, de firma’s van Straten Medical,
Stockx, Sprofit, Schaper, ProMotion, Medi-Chair,
Medeco, L&R, Genimedical, Lomed, BSNmedical, en
3M waren er om deze ALV mogelijk te maken…onze hartelijke
dank daarvoor!!
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Het middagprogramma is georganiseerd door de gipsverbandmeesters van het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, het is een mooi programma. Dank jullie voor dit initiatief!!!
Douwe Haandrikman heeft de middag aan elkaar gepraat.

De tweede spreker van de middag was Bert Grashof, fysiotherapeut
en manueeltherapeut in het streekziekenhuis. De titel van Bert
zijn voordracht is ‘Niet passende klachten na een enkeldistorsie,
wat dan?”

De eerste spreker van de middag was Peter Spekschoor, hij is
Gipsverbandmeester in het streekziekenhuis, de titel van Peter
zijn voordracht is “Enkelfracturen, de rol van de Gipsverbandmeester.

In Nederland krijgen ruim 600.000 mensen per jaar een enkelbandletsel, het meest voorkomende letsel aan het bewegingsapparaat. Een bijkomend verschijnsel bij het inversietrauma is
dat de fibula naar antero/caudaal wordt getrokken en daarmee
als het ware subluxeert. In de meeste gevallen komt de fibula weer
terug in positie, maar als deze in de subluxatie stand blijft geeft
dit problemen bij het herstel. Men noemt dit probleem fibuladispositie.
Als een patiënt na een week tape meldt dat hij/zij niet goed kan
afwikkelen en pijn houdt moet altijd gedacht worden aan de
mogelijkheid van fibuladispositie. Voor een goede beeldvorming
moet altijd vergeleken worden met de gezonde zijde. Bij onderzoek worden de volgende verschijnselen vaak gezien:
• Geen duidelijke zwelling
• Geen duidelijk haematoom
• Dwangstand van de enkel/voet die doet denken aan een ‘clubfoot’
• Een eventuele beperkte plantairflexie
• Een beperkte dorsaalflexie
• Pijn rondom en op de distale fibula bij de lichamelijke testen
• Een minder mobiele proximale fibula
Het testen van de mobiliteit van de fibula vergt enige oefening.
De manueeltherapeut is geoefend in het onderzoeken van het
bewegingsapparaat en is bij uitstek de persoon om dergelijke
problematiek te behandelen. Indien het lukt om de fibula te mobiliseren krijgt de patiënt looppatroon instructie en coördinatie
oefeningen mee en een afspraak voor na 1 week. Meestal blijkt
een tweede manipulatie niet nodig en kan de patiënt ontslagen
worden.

Peter benoemt in zijn verhaal verschillende vormen van enkelfracturen, hij legt uit wat de Lauge Hansen classificatie inhoudt
en hoe deze classificatie wordt opgebouwd oplopend in ernst van
het letsel. Bij elk supinatie en pronatie letsel benoemt hij de beweging welke tot schade lijdt. Peter zegt dat bij verschillende classificaties een goede gipstechniek een operatie doet voorkomen,
conservatieve behandeling is een pre, bij stabiele maar ook bij
instabiele fracturen. Wat belangrijk is hierbij is kennis van het
traumamechanisme, kennis van de biomechanica, aandacht voor
begeleidend letsel.

De derde spreker van deze middag was Robert Berg, orthopedisch
chirurg in het streekziekenhuis. Zijn voordracht ging over letsels
in het gebied van Lisfranc
Robert had een goed verhaal over alle ins en outs m.b.t. Lisfranc
letsels.
De vierde spreker waren er twee, Marijke Thunnissen zij is Sportarts en Thon van Thiel hij is traumatoloog en coördinator van het
bedrijf SportmedX. De titel van hun voordracht is sportzorg in
Nederland.
>>

De conclusie van Peter zijn voordracht is dan ook:

De rol van de gipsverbandmeester is vele malen
groter dan de rol gipsverband van de meester.
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Een sportspreekuur biedt op een laagdrempelige manier, snelle en deskundige ondersteuning,
zodat de klant als sporter weer - letterlijk en figuurlijk- snel op de been is.
Een sportspreekuur wordt gerund door een team van in sport gespecialiseerde chirurgen, orthopeden, sportartsen, sport-fysio- en manueeltherapeuten en sport-podologen. Men behandelt
en adviseert sporters met blessures, klachten of vragen. Kenmerkend en uniek is dat sporters
gedurende het totale traject -van intake tot diagnose en van eventuele OK tot nazorg - terecht
kunnen.
Diensten:
Sportgeneeskunde
Sportcardiologie
Sportrevalidatie
Wetenschappelijk onderzoek
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Innovatie, Trends & Toekomst (ITT)
Meza Rijsdijk
Sinds de laatste ALV heeft onze vereniging
er een nieuwe bestuurspost bij onder de
bovengenoemde naam.
We leven in een wereld vol dynamiek en
verandering. We zijn allemaal onderdeel
van deze stroom en willen we ons vak up
to date houden dan moeten we meegroeien.
We moeten kijken naar alle ontwikkelingen
die invloed hebben op ons beroep.
Van mobiele gadgets, tot software en apps,
van de vergrote medische kennis van patiënten, tot de verwachtingen van zorg consumenten, van nieuwe verzekeringen tot
bemoeienis van Brussel, van nieuwe vormen van gips tot nieuwe inzichten in behandelingen, en nog veel meer.
Alles is in beweging en zo ook de systemen
waar ons vak zich in beweegt. Onderstaande
tekening is een schematische weergave van
ons werkgebied en alle invloeden die er zijn.
Deze afbeelding is een begin van hoe wij
naar dit onderwerp gaan kijken en zal over
tijd door ons aangepast en aangescherpt
worden.
In dit schema staat ons beroep, de gvm en
de arts centraal. Daaromheen bevinden
zich schijven met partijen die geleidelijk
aan verder van ons af staan, maar wel invloed uitoefenen op ons beroep. Alles beweegt. Van binnen naar buiten, van buiten
naar binnen, dwars over en de cirkel rond.

Iedere innovatie of trend die we tegenkomen
past ergens in dit schema. Misschien is de
partij nog niet benoemd, dan zetten we hem
er in.
Waarom is dit belangrijk?
Wij zijn een unieke beroepsgroep met een
mooi uniek Nederlands vak. Dit is onze
kracht en tegelijkertijd ook onze zwakte.
De kracht van ons vak is dat wij specialistische kennis hebben waar de medische
wereld behoefte aan heeft. Onze zwakte
is dat wij een kleine unieke Nederlandse
beroepsgroep zijn, die over de grens niet
bestaat. In een wereld waar grenzen nauwelijks meer bestaan en alles om geld
draait, zullen we onze niche, onze specialistische kennis, mee moeten laten bewegen met de ontwikkelingen om ons heen,
opdat ons bestaansrecht gewaarborgd zal
zijn.
ITT kijkt naar het krachtenveld waarin
wij opereren met een open vizier.
We staan open om alles te bekijken, alles
te analyseren, de mogelijkheden en onmogelijkheden van trends en innovaties onder
de loep te nemen. We zijn nergens bang
voor!!! Kom maar op met al die ideeën en
ontwikkelingen die ons vak lijken te bedreigen. Kom maar op met die 3D printer, die
bezuinigingen, die nieuwe vakgroepen, die
Apps’ en QRcodes.

INNOVATIE=
implementatie
van iets nieuws

Door het open staan voor en inspelen op
innovaties en trends kunnen wij ons beroep
bij sturen en toekomst bestendig maken.
Dit is onze doelstelling:
HOE GAAN WE DIT DOEN?
In eerste instantie is ons doel om in beeld
te brengen wat er zoal aan innovaties en
trends gaande zijn. Hier hebben wij jullie
voor nodig!!!
Bij deze wil ik dan ook aan alle collega’s
een oproep doen om ons te vertellen over
innovaties of trends, die iets met ons vak
te maken hebben en die je met ons en al
je collega’s wilt delen.
De komende tijd hopen we bij ieder ALV
een spreker te hebben over een onderwerp
binnen het thema ITT. Dit kan een gvm
zijn of iemand van buiten.
Op dit moment bestaat onze commissie
uit Karen den Hertog en mij zelf. Dit is
natuurlijk veel te weinig. VERSTERKING
hebben wij nodig! Dus meld je aan als je
actief mee wil denken en doen op dit onderwerp.
Ons e-mail adres is itt@vgned.nl
Meza Rijsdijk
Bestuurslid ITT

TREND=
Een richting
waarin Iets zich
ontwikkeld
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Enquête ALV
Lenny Keylard
Enquête ALV
Tijdens eerdere vergaderingen van de redactie ’In dit
Verband”, kwam het idee om een peiling te doen bij
onze collega’s om te controleren hoe het blad leeft
onder de lezers. Wij als redactie hebben zo onze vragen
en proberen het blad levendig te houden zodat het een
uitdagend blad blijft dat graag gelezen wordt. Wel is
het lastig om een blad te ontwikkelen waarbij er veel
lezers zijn met verschillende meningen.
Daarom een uitgelezen kans om een enquête te houden
met wat vragen om te kijken hoe de lezer het blad ervaart en wat de meningen zijn betreft veranderingen.

De uitkomsten van de enquête. (48 meningen)
Merendeel van de gipsverbandmeesters wilde graag
een artikel terugzien over de nabehandeling van de
achillespees. Momenteel ben ik (Lenny) bezig met het
maken van een evidence based protocol betreft nabehandeling van achillespeesrupturen, zowel conservatief
als minimaal invasief. Deze zal ik dan aanmelden bij de
redactie voor een volgende uitgave.

Zo hebben wij een aantal vragen opgesteld en gevraagd
naar de keuze en mening van de gipsverbandmeesters.
Er zijn 48 mensen gevraagd naar hun mening. De reden
waarom niet iedereen is benaderd komt door tijdgebrek.
Er is actief met een laptop naar reacties gevraagd in de
pauzes tijdens de laatste ALV in Apeldoorn. Hier valt zeker
nog een verbetering in te maken.

Wat we missen in het blad weten we volgens mij allemaal. De moeilijkheidsgraad hiervan is dat veel lezers
het een geweldig blad vinden en graag meer artikelen
willen lezen.

Betreffende het digitaliseren van het blad geeft 57%
van de gipsverbandmeesters aan dat alleen een digitale
versie ook volstaat.

Mijn mening
Om het blad levendig te houden is het naar mijn idee
noodzaak om bij te blijven betreffende de nieuwe ontwikkelingen in onze vakgroep. Ook het verkrijgen van
artikelen moet een stuk eenvoudiger kunnen. Zo vind ik
dat afstuderende studenten met een interessant onderzoek allen van tevoren moeten weten dat hun artikel
in verkorte versie kan verschijnen in het blad, met de
mogelijkheid dat het anoniem wordt uitgebracht.

Welk artikel zou uw terug willen zien in dit verband?
Snelle mobilisatie bij operatieve enkel #
12.2%
Nabehandeling van achillespeesruptuur
17.1%
Vinger dislocatie (volaire plaat)
14.6%
Hoe een Lis-franc # te diagnosticeren?
14.6%
Plastic bowing fracturen bij kinderen
4.9%
Overig: Lisfranc en Achilles (merendeel)
36.6%
Zou alleen een digitale versie volstaan?
Ja, als ik hem op papier wil print ik hem uit.
Nee, dat maakt het blad juist levendig.
Ja, al dat papier is slecht voor het milieu.
Nee, want dan zien andere specialisten
hem niet meer.
Geen mening
Overig: merendeel was tegen digitaal.

Ook door de enquête wil ik peilen welke interesse er
heerst en probeer ik zelf een artikel te maken dat de
lezers boeit.
Mocht iemand het leuk vinden en de tijd hebben om
een artikel te maken, weet je nu wat de gipsverbandmeesters leuk vinden, graag zien wij dit dan terug in
het postvak van de redactie :)

33.3%
26.2%
23.8%
11.9%
0%
4,8%

Een verbetering voor een volgende enquête zou zijn dat
iedereen die zich digitaal inschrijft meteen de vragen
erna krijgt, zo hebben wij een grotere betrouwbare
uitkomst. Het is maar een idee, andere ideeën zijn ook
welkom.

Wat mist u, of zou u graag terug willen zien
In dit Verband? De reacties waren:
• Meer onderzoeken van afstuderende
gipsverbandmeesters.
• Het is prima zo.
• Column van een gipsverbandmeester.
• Meer recente en veelzijdiger onderzoeken.
• Verhalen en of technieken van oudsher die
verdwenen zijn.
• Innovaties betreffende ons vak
• Meer samenwerking met andere specialisten/
vakgroepen.
• Kooktips van gipsverbandmeester.

Ik vind het een eer om deel uit te mogen maken van de
redactie en ik hoop dat ik nog lang nieuwe ideeën kan
opgooien waardoor het blad zich kan blijven vernieuwen.
We blijven rollen,
Lenny Keylard
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Spaakletsel: een andere
manier van behandelen
Jan van Doorn
Sinds medio 2009 worden in het BovenIJ- ziekenhuis spaakletsels op een andere manier dan gebruikelijk behandeld. Iedere gipsverbandmeester in Nederland is wel bekend met het fenomeen spaakletsel. In 2012 en 2013 waren dit 2800 kinderen per jaar op de
Nederlandse spoedeisende hulpen.
Het was medio 2009 dat een
toevalsbevinding in ons ziekenhuis de PA en de gipsverbandmeesters op het idee
bracht om spaakletsels met
Suprasorb X + PHMB en gips
te behandelen. Vanwege een
fout gemaakte afspraak kwam
een patiëntje te laat terug op
de gipskamer. Tot die tijd was
het gebruikelijk voornoemd
verbandmiddel te wisselen.
Maar wat bleek: de wond was
fraai ingedroogd.
Later werd een aantal kinderen op dezelfde wijze behandeld en bij alle kinderen genas
de wond fraai. Gezamenlijk
hebben we de behandeling
geperfectioneerd en volgens
de werkinstructie (zie verderop
dit artikel) is dit onze manier
van werken geworden. Met de
Suprasorb X + PHMB-behandeling staan twee zaken voorop:
het bij het eerste bezoek aangebracht Suprasorb X + PHMB
verband moet blijven zitten en
het gips hoeft er alleen maar
af bij een groot huiddefect óf
als het kind is uitbehandeld.
Uiteraard is de behandelduur
bij een spaakletsel met fractuur
langer.

zal zijn bij een fractuurloos
spaakletsel - kan het gips worden verwijderd. Bij een grote
huid laesie het gips wat langer
laten zitten uiteraard.

Contact kan altijd worden opgenomen met gipsverbandmeesters in het BovenIJ-ziekenhuis. Namens de gipsverbandmeesters,

Zodra het loopgips door ons is
verwijderd laten we het kind
even door de gipskamer lopen.
Gaat het goed dan kan de behandeling worden afgesloten.
Vaak kan het gips al na 10-14
dagen worden verwijderd.
Ook dán mag het kind noch
de ouders aan de wond komen.
Met een weekje douchen is het
er doorgaans wel afgespoeld.

Jan van Doorn

Bij voorkeur het kind bij binnenkomst op de SEH direct
met Suprasorb X + PHMB én
loopgips behandelen (of in het
weekeinde en ’s nachts de patiënt op de eerste “gewone” werkdag op de gipskamer terug laten
komen.

Uiteraard moet
het gips wel
droog blijven

Het kind bepaalt zelf wanneer
het gaat lopen. Dit dient nadrukkelijk aan de ouders te worden
meegedeeld. Zodra het kind
goed loopt - wat vooral het geval

Met dank aan Jolanda Alblas,
Physician Assistant, Wond
Expertise Centrum van het
BovenIJ-ziekenhuis
1. Medisch Contact, nr 33/34, 		
jaargang 2015, p.1514-1515,
Ger van Olden en Karlijk Jansen

De voordelen zijn talrijk: weinig frequent gipskamerbezoek,
dus lage kosten. Zeker als het
loopgips met softcast wordt
gemaakt is het minder belastend voor het kind (en dus voor
de ouders). De wond geneest
zeer fraai én het kind kan toch
actief rondlopen. We kennen
allemaal het verschijnsel dat
kinderen dit lopen weer snel
oppakken, óók met gips.
Uiteraard moet het gips wel
droog blijven; dit komt de
Suprasorb X + PHMB en de
wond ten goede.

Ten slotte dient vermeld te worden dat een aantal ziekenhuizen ons systeem heeft overgenomen en dat we daar positieve
feedback op hebben gekregen.
Verder spreekt de bijgevoegde
werkinstructie voor zich.
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Titel: Spaakletsel
Doel
Het op een eenduidige manier behandelen van spaakletsel.
Doelgroep
ANIOS, HAIO, AIOs, coassistenten werkzaam op de SEH,
SEH verpleegkundigen en gipsverbandmeester, ook
werkzaam op de SEH.

Werkwijze, nazorg
Leg uit dat het kind mág lopen maar het niet hoeft
(zeker bij een fractuur zal het kind aanvankelijk het
been niet willen belasten).
Vertel de ouders dat het gips droog moet blijven en
dat het spelen in een zandbak vermeden dient te
worden.
Voorschrijven of advies van pijnstilling.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
ANIOS, HAIO, AIOS, SEH verpleegkundige en gipsverbandmeester.
De medisch specialist (orthopedie/Chirurgie is eindverantwoordelijk).

Controle
In het weekeinde en ‘s avonds: terug laten komen op
de eerste werkdag.
Tijdens kantooruren overleg met de AIOS, specialist
en de gipsverbandmeester.

Indicaties
(Over het algemeen) Kinderen met enkel/voetletsel,
waarvan de voet tussen de spaken van een rijdende
fiets is gekomen.

Nacontrole
Zo nodig radiologisch bij het eerste gipskamerbezoek.
De gipsduur is afhankelijk van het feit of er een fractuur
aanwezig is en of het kind -ook na het verwijderen van
het gips- er al op wil en kan staan.

Contra-indicaties
n.v.t.

Verslaglegging
Vindt plaats in EZIS bij het SEH bezoek, en daarna poli
dossier.

Complicaties
Huidlaesies, fracturen van het onderbeen, enkel en
voet.
Het kind wil/kan het been niet meer belasten.
Het kind krijgt koorts vanwege de wondinfectie.

Aandachtspunten, risicomomenten en nadere
bijzonderheden
Het betreft een traumatisch moment voor het kind.
Leg het verloop nauwkeurig uit en benadruk dat het
kind over het algemeen weer snel zal willen belasten.
Daarom is het zeer belangrijk dat er geen spitsstand in
de enkel is. Bovendien is de huidspanning het minst
belastend voor het kind, ook bij het omgipsen bij het
volgende polibezoek.
Vertel dat kinderen hun mobilisatie zelf regelen; het
kind hoeft niet te lopen het mag lopen.
Het wondverband moet net zo lang blijven zitten
tot het eraf valt (na het verwijderen van het gips).
Eventueel- als het kind dit toestaat – bij een gipswissel
de puntjes van de Suprasorb® X + PHMB afknippen.
Er nooit aan trekken!
Indien de Suprasorb ® X + PHMB niet vast gehecht is
moet deze verwijderd worden (laat vanzelf los). Als
een gedeelte van het verband wel vastgehecht is deze
laten zitten en het nattende gedeelte wegknippen!
Eventueel een nieuwe Suprasorb ® X + PHMB aanbrengen.
Bij twijfel altijd contact met de specialist en of de WEC
(Wond Expertise Centrum).

Controle
Wond en altijd rontgenfoto’s van enkel en voet.
Patiëntenvoorlichting
Stel het kind en de ouders gerust, leg uit dat het een
serieus letsel betreft en geef informatie over de
behandeling.
Werkwijze en voorbereiding
Leg klaar: bij voorkeur gips, kous, watten en wondverband Suprasorb ® X + PHMB.
N.B. Als tweede keus een kurkenspalk gebruiken i.p.v.
gips. In dat geval andere watten gebruiken: Webril,
ook in de gipskamer aanwezig. Leg in de “hiel”van de
kurken spalk een pelotte en controleer of de kurkenspalk goed past.
Cave: drukplekken.
Tijdens kantooruren: overleg met de gipsverbandmeesters.
Werkwijze en verloop
Wond zo nodig schoonmaken met Hibicet.
Plak de Suprasorb® X + PHMB op de laesie, leg er een
gaas overheen en de kous. Controleer of zowel het verbandgaas als het gewone gaas tijdens deze handeling
niet omkrullen.
Watteer het onderbeen en gips het onderbeen in.
Zorg ervoor dat de enkel in 90 graden komt te staan.
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Vakinhoudelijke mail na artikel
MT5 # midschacht
Aries Oldenhuis, Barbara Roberti
In de eerste uitgave van 2014 was een stuk geschreven over MT5 midschacht fracturen geschreven door Barbara Roberti, daarin
kwam de volgende conclusie naar voren.
Conservatief: Volledig belasten op geleide van pijn in een onderbeenloopgips in de eerste 2 weken daarna gipsschoen afhankelijk
van de pijn, afneembaar als de patiënt dit aankan. Bij pijn mag onbelast tot 6 weken daarna altijd belasten. Minimaal 4 weken
gipsimmobilisatie daarna stevige schoen. Als er nog pijn is, geen callus vorming, mal-union of osteoporose dan gipsbehandeling
continueren tot maximaal 12 weken daarna operatie overwegen. Operatie-indicatie: 3 a 4 mm verplaatsing of een hoek van meer
dan 10 graden.
Aries wil op de goede ideeën en praktische toepassingen nog
wat inbrengen.
Na een week of 3 maakt Aries geregeld een “afneembare bergschoen”: een soort gipsschoen gevormd als bergschoen; deze
voorkomt verzwikking en heeft een uitstekende afwikkeling.
Het voetgewelf is goed ondersteund doordat deze eerst wordt
gevormd en als de schoen half hard is komt het tweede gedeelte
van de schoenzool: het maken van een afwikkel profiel.

Op geleide van pijn binnen 1 week in eigen bergschoen komt
sporadisch voor maar wordt wel eens geadviseerd bij erg weinig
pijn, maar is (nog) geen officieel protocol. Meestal is dit toch te
pijnlijk en is gips meestal onderbeenloopgips gewenst in het
bijzonder bij fracturen met dislocatie. Maar na 3 weken kan dus
gekeken worden naar een tussenoplossing. Of eigen bergschoen
of “Aries“ afneembare bergschoen. Kantekening blijft wel dat
belasten idd goed is voor genezing maar dat pijn een goede indicator is om niet te overbelasten.

De patiënt staat dan op een dunne plaat (ca 20x40 cm) van
kunststof, waaraan de polyurethaan niet vastkleeft, een wig
plaats je onder de plaat, waardoor deze iets omhoog gebogen
wordt. De patiënt zet op dat moment zijn volle gewicht op deze
voet, door de andere voet op te tillen (laat de patiënt met de
handen steunen). Zie afbeeldingen hieronder:

Conclusie
De verplaatste dance-fracturen waar peroneus tertius pees voor
verplaatsing zorgt hebben baat bij bovenstaand advies omdat
de genezing toch vaak lang duurt (4 tot 12 weken). De enkel kan
soepel gehouden worden. Belasting gaat beter omdat de pijn bij
afwikkeling wordt gereduceerd. Tevens kan de afneembare gipsschoen steviger aangetrokken worden waardoor het draagcomfort ook nadat de zwelling weg is kan behouden blijven.

Discussie
Het wel of niet staand laten uitharden van een loopgips/gipsschoen wordt niet altijd aangeraden: Eric Manning b.v. maakt
de ‘Mabal-schoen” terwijl de patiënt blijft liggen, hij vindt dat
de ontlastende modellering (gedeeltelijk) verloren gaat, als je
de patiënt laat staan tijdens het uitharden. Aries denk dat je de
zool van het kunststof eerst zolang moet modelleren, dat het
uitharden al bezig is voordat je hem/haar laat staan.
Ook de makers/bedenkers van de “multifunctionele verbandschoen” laten de patiënt staan tijdens het uitharden.
Een presentatie van deze methode heeft Aries gezien op een
gips-congres. Zij maken gebruik van ‘Campolite’. Dit Campolite
is goedkoop materiaal die je kunt gebruiken als veerkrachtige
steunzool.
Zie In dit Verband oktober 2003: artikel van Johan Boogers
Reacties zijn welkom mail:
aries.oldenhuis@home.nl of
barbararoberti@hotmail.nl

Op deze manier wordt de voet zo natuurlijk mogelijk belast en
afgewikkeld en wordt vertraging in de genezing door inactiviteit
zoveel mogelijk beperkt. Afneembaar is tegelijk ook verstelbaar
en dat is ook erg prettig bij afnemende zwelling. Ook het teruggeven van de eigen verantwoordelijkheid aan de patiënt: wanneer af, wanneer strakker of losser is erg prettig voor een vlotte
genezing.
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Column

Ageeth op Aruba

Column

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

Bon Bini Aruba
haar een mooi gips hebben gegeven, waar we inderdaad
wel minstens met z’n tweeën voor moesten zijn vanwege
de pijn, melden we ons op de SEH af. Op de valreep komt
de orthopeed nog even kijken. Hij bedankt ons voor de
driedubbele aanwezigheid en zegt lachend gedag, in zijn
rode golfshirt, witte golfpet en strandslippers, waar maak
je dat nog mee.

Vorige keer vertelde ik jullie al dat Tiffany K. met zwangerschapsverlof is en er daarom drie keer een maand een gipsverbandmeester uit Nederland komt waarnemen. Als eerste
kwam Iris G. en haar laatste dag is bijna voorbij.
Na een drukke werkmaand met Iris G, gingen we Iris L. van
het vliegveld halen. We hadden een gezellige ontvangst
georganiseerd met een koelbox vol POLAR, anders
acclimatiseert ze niet snel genoeg…. Op weg
langs mooie met kerst versierde rotondes,
reden we naar onze eerste bestemming:
Side bar Aruba. We vielen meteen met
onze neus in de boter: de opening van
een restaurant waar manlief Theo
hard aan heeft getimmerd. De volgende dag, Iris was nog geen twaalf
uur op het eiland en had nog geen
zonnestraal ontvangen, staan we in
de startblokken om naar het mooie
Eagle Beach te gaan. Eindelijk kon
ik bijkomen van een zeer drukke
werkweek, en Iris kon bijkomen van
haar lange vlucht en jetlag. Wat denk je,
worden we terwijl we met z’n drieën net
in de witte Toyota Yaris willen gaan zitten
(met een veel te koude airco) gebeld door het
ziekenhuis. “Oh”, zeg ik nog … “het ziekenhuis belt,
wat nu…?” (We draaien namelijk geen diensten.) “Neem
op”, zeggen Iris en Iris, “we gaan gezellig met z’n drieën”.
Heel apart, met drie gipsverbandmeesters op zaterdag,
in de strandoutfit, naar het hospitaal. Aankomend in de
gipskamer wacht er een patiënt met een verse humerus #,
van een auto-ongeval van een paar uur geleden. Nadat we

Uiteindelijk hadden we toch nog een goed weekend en was het een leuke vuurdoop voor iris L,
waarop natuurlijk even geproost moest
worden! Helaas moesten we ‘s avonds
afscheid van Iris G. nemen, die me
super goed geholpen heeft, in een
hele drukke maand. Iris, Bedankt
voor de gezellige, maar ook leerzame tijd. Ik zal je missen!
Iris L. kan zich nu klaarmaken voor
een motorrit met de bende van zes.
Een hele leuke ervaring voor haar
en zo leerde ze meteen een beetje de
weg kennen op Aruba. Op de motor is
toch heel anders dan met de auto. Het was
een zeer geslaagde dag. Op naar de eerste
werkdag in het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal
voor Iris L. Ik ben erg benieuwd wat ze van het werken
op de gipskamer vindt en welke ideeën ze erover heeft. Ik sta
open voor alle tips! Ik hoop ook dat het iets minder druk is
dan de eerste dagen met Iris G., want dat is niet zo’n handige
start. We zullen zien.
Groetjes Ageeth Kok

Gipsbloopers!
Deze spalk was aangebracht als POP- gips stand 90-0-0.
Het is beter om toch even te checken of de communicatie
goed overkomt.
Als u ook zulke bijzondere gipsen tegenkomt mail ze
dan met foto de redactie van “In dit Verband” of naar
barbararoberti@hotmail.nl
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Een Refereeravond in het Rode Kruis
Ziekenhuis te Beverwijk
Ronald Deij
Twee keer per jaar vindt er een refereeravond voor de gipsverbandmeesters van Noord Holland plaats. Alle ziekenhuizen die hier aan
meedoen, organiseren per toerbeurt deze avond. Spraakmakende onderwerpen en een goede maaltijd in een passende ambiance,
zijn dan zeker een uitdaging voor het organiserende ziekenhuis.
De laatste refereeravond van 2015 vond plaats in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Een groep van 32 gipsverbandmeesters
meldde zich deze avond aan tussen 17.30 uur en 18.15 uur. De zeer luxe broodjes en de prima soep liet menigeen zich smaken.
Achtergrond

Conclusie

Bij ernstige verwondingen, zoals fasciitis necroticans, degloving en brandwonden, is vaak niet alleen de huid beschadigd
maar ook de onderliggende subcutis. De afwezigheid van subcutaan vet als functionele glijlaag kan cruciaal zijn voor de kwaliteit (en vooral de soepelheid) van het litteken. Vettransplantatie is inmiddels een steeds meer geaccepteerde techniek voor
diverse vormen van reconstructieve chirurgie. Wij veronderstelden dat vettransplantatie ook gebruikt kan worden voor de
reconstructie van de (functie van de) subcutis na ernstige verwondingen. In een prospectief, vergelijkende studie werd de
effectiviteit van vettransplantatie met gevalideerde meetinstrumenten vastgesteld.

Voor het eerst is het positieve effect van vettransplantatie na
diepe verwondingen op de soepelheid en kwaliteit van littekens
vastgesteld met gevalideerde en objectieve meetinstrumenten.
Met deze reconstructieve behandeling lijkt de functie van de
subcutis hersteld te kunnen worden.
Na dit enerverende en met heel veel enthousiasme gebrachte
verhaal, kreeg Mw. E de boer, C.H.T._nl/ ergotherapeut, het
woord. Zij behandelde het onderwerp “Immobilisatie, mobilisatie en revalidatie na een handverbranding. Ook haar enthousiasmerende verhaal kon op veel steun rekenen. Hier volgt een
korte samenvatting van haar verhaal.
Het verliezen van handfunctie speelt een grote rol bij de fysiek
en mentaal ervaren kwaliteit van leven. Bij meer dan 35% van
alle patiënten die opgenomen worden in een brandwondencentrum is sprake van een handverbranding omdat handen bijvoorbeeld gebruikt worden om af te weren en te beschermen of
omdat ze zich juist dichtbij de hittebron bevinden. Om uiteindelijk een functionele handfunctie te herwinnen heeft een handverbranding adequate zorg nodig waarbij zo snel mogelijk
gestart wordt met passief of nog liever actief bewegen. Deze
hand therapeutische zorg werd in de presentatie besproken
waaronder positioneren middels spalken (het geleiden van de
handstructuren bij immobilisatie in plaats van redresseren) en
specifieke oefentherapie met aandacht juist voor de intrinsieke
handmusculatuur om de vorm van de hand te behouden. De
vorm van de hand wordt voortdurend bedreigd door oedeem,
pijn en verband in de acute fase maar ook door optredend atrofie en dermatogene contracturen in een latere fase. Tevens is het
belang om de patiënt te blijven motiveren om te oefenen tijdens
de uitrijping van het litteken besproken. Deze revalidatiefase
kan jaren in beslag kan nemen waarbij ook reconstructieve
chirurgie nodig kan zijn.

Methode
De primaire uitkomstmaat in deze studie was de ‘elasticiteit/
plooibaarheid’, een parameter die sterk gerelateerd is aan de
functie van de subcutis en wordt geobjectiveerd met de Cutometer®. Daarnaast werd de litteken kwaliteit vastgesteld met
behulp van een subjectieve litteken scoringsschaal: de Patient
and Observer Scar Assessment Scale (POSAS). Tot slot hebben
we de kleur van het litteken vastgesteld met de DSMII kleurmeter (erytheem en melanine). De metingen werden preoperatief
verricht, en 3 maanden postoperatief zijn exact dezelfde meetlocaties geëvalueerd.

Ervaring
Er hebben 40 patiënten deelgenomen aan deze studie. De
gemiddelde leeftijd van het litteken was 19.8 jaar (spreiding
1.2-59.6). De elasticiteit verbeterde met 16-23% (p = 0.001). De
gemiddelde POSAS score voor zowel de observer als patiënt was
na 3 maanden significant gedaald, dit correleert met een betere
litteken kwaliteit. Bovendien waren de POSAS scores voor het
enkele item ‘plooibaarheid’ significant verbeterd (beide p <
0.001). Erytheem en melanine verschillen tussen het litteken
en de gezonde huid werden kleiner.
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Na alle sprekers te hebben bedankt, het Westfries Gasthuis te
Hoorn te hebben gevraagd voor een invulling van de volgende
refereeravond en een ieder te hebben voorzien van een certificaat met twee accreditatiepunten werd de avond besloten met
een drankje.

Na een korte pauze werd het onderwerp: “Autorijden met gips,
mag dat?” behandeld. Dhr. F Olgers, verzekeringsadviseur van
de Rabobank was bereidt gevonden hier meer duidelijkheid
over te geven.
Kort samengevat komt het er op neer, dat de Nederlandse wetgeving hier onduidelijk over is en dat er niet duidelijk staat
beschreven dat het NIET mag. Van de bestuurder wordt verwacht, dat hij zelf een inschatting kan maken, of hij instaat is
een motorvoertuig te besturen. De diverse verzekeringsmaatschappijen hebben zo ook hun eigen interpretatie t.a.v. het autorijden met een gipsverband. De conclusie was dat een patiënt
zelf contact moet opnemen met zijn verzekeringsmaatschappij
over het wel en wee en dat het advies van de GVM zal zijn om
geen auto te besturen met een gipsverband.

Als organiserend ziekenhuis, ben ik van mening dat wij op een
geslaagde avond kunnen terug kijken. Ik ben benieuwd wat
2016 ons gaat brengen.
Ronald Deij
Gipsverbandmeester RKZ.

Glitter and Glamour Gips!
Een cursus echodiagnostiek voor heupdysplasie bracht een fellow kinderorthopedie en mij in
Nemours/Alfred I. duPont kinderziekenhuis, Wilmington USA.

Het huidige kinderziekenhuis.
Oorsprong van het glitter and glamourgips!
Hoe het kinderziekenhuis begon.
Uiteraard kon een bezoek aan de gipskamer niet worden
overgeslagen…

Als het gips aan het uitharden is wordt er glitterlijm op
gewreven. De lijm en het PUR
in het gips zorgen dat de glitters vast kleven aan het gips.
Daarmee geen bedden vol
glitters, maar wel een enthousiast kind met een shiny gips!

De gipsverbandmeester heeft beduidend minder verantwoordelijkheid in dit ziekenhuis.
De gipsverbandmeester zet op verzoek van een physician
assistent (verder: PA) de patiënt in een van de vijf kamers.
De PA en de specialist bespreken en bepalen het beleid, wat
de PA communiceert middels een whiteboard, bijvoorbeeld:
‘Kamer 1: spalk af en oblg’.
De gipsverbandmeester draait een onderbeenloopgips van
zeker 1 cm dik scotchcast, bij een indicatie als een Weber A
fractuur. En dat voor een periode van zes weken!

Als een volwassene het kind
in zichzelf nog niet verloren
heeft, is dit uiteraard ook een
prima kandidaat voor deze
glitter and glamour.

Oké, wij hebben het in Nederland op vele vlakken een stuk
beter voor elkaar, maar uiteraard zijn ze ons in de USA een
stapje voor als we het hebben over de glitter and glamour.
Het gips kan ‘shinen’ met echte glitters!

Dus aan de slag met de goedkoopste, foutste en kleurigste
glitterlijm die er te vinden is…
Verspreid over het gips of in
allerlei motiefjes, maakt niet
uit... als het maar shine’t!
Succes!
Iris Gouweleeuw,
Kindergipsverbandmeester,
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Postbus 85090, 3508 AB Utrecht,
i.gouweleeuw@umcutrecht.nl
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Het Skelet in Beeld (deel 2)
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 2.
Sinds de fysicus Röntgen zijn hand kon zien tijdens experimenten
met de buis van Crookes in 1895 heeft de radiologie zich ontwikkeld tot een onmisbare pijler van de huidige gezondheidszorg.
Het lichaam kon doorzichtig worden gemaakt en er werd een
begin gemaakt om alles wat ineens zichtbaar werd te benoemen.
In sommige publicaties werden afwijkingen beschreven, die er
niet waren en andersom. Zo werden avulsiefracturen bij kinderen
verward met groeikernen van het zich ontwikkelende skelet. Er
groeide een behoefte om de kennis uit te breiden om onderscheid
te kunnen maken tussen normale en pathologische anatomie in
röntgenbeelden. Zo verscheen in 1905 de atlas ‘Typischer Röntgenbildern vom normalen Menschen’ van Rudolf Grashey en in 1910
kwam Alban Köhler met zijn werk over ‘Grenzen des Normalen
und Anfänge des Pathologischen im Röntgenbilde’. Het zijn nog
steeds standaardwerken voor de dagelijkse praktijk op een röntgenafdeling.

1

2a

2b

In de tweede helft van de vorige eeuw kreeg de Amerikaanse
literatuur de overhand en werd ‘An atlas of normal roentgen
variants that may simulate disease’ van Theodore E. Keats
de leidraad, maar deze atlas kan worden beschouwd als een
gemoderniseerde versie van Grashey. De atlassen namen snel in
volume toe. Zo telde het boek van Keats in 1973, bij de 1e druk,
351 bladzijden en bij de 8e druk in 2007 1321 bladzijden. Het
geeft aan hoe ingewikkeld het is om een duidelijke grens vast
te stellen tussen het normale en het pathologische beeld.
De normale anatomische varianten van het skelet werden van
groot praktisch belang. Varianten, die ten onrechte als pathologie worden geduid kunnen grote gevolgen hebben.

3a

3b

De vele normaalvarianten zijn niet in één typisch beeld te vangen.
De menselijke factor van de beoordelaar vraagt om ‘trained
judgment’, een soort patroonherkenning. Dit is te vergelijken
met het herkennen van familiegelijkenis in gezichten. ‘Trained
judgment’ verkrijg je door heel veel röntgenbeelden te bestuderen
en kennis en ervaring op te doen. Vergelijk het met bijvoorbeeld
de bekende afbeelding, waarin je een jonge of een oude vrouw
kunt herkennen. Naarmate je deze afbeelding vaker hebt gezien,
kun je beide figuren steeds sneller herkennen.
Tijd om het eigen ‘judgment’
te trainen. Bekijk de volgende
röntgenbeelden en beantwoord
steeds de vraag: “is het een
fractuur of is het een normaalvariant?”

4

Bronnen
De wetenschappelijke ontwikkelingen in de radiologie en radiotherapie
binnen de geneeskunde in Nederland / 1896-1922, K.J. Simon, Erasmus
Publishing, 2015
Atlas of Normal Roentgen Variants That May Simulate Disease: 8th (eigth)
Edition Hardcover – Theodore E. Keats, Mark W. Anderson, 2007
1.) Geen fractuur. Het betreft een limbus vertebrae L4
2.) Geen fractuur. Het betreft een os subfibulare en een os subtibiale (2a) en een os trygonum (2b)
3.) Geen fractuur. Het betreft een os sustentaculum tali
4.) Geen fractuur. Een nomaalvariant van het olecranon
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Gipsschoenen?
Deze heb ik een keer gemaakt voor een patiënt die erg
verwaarloosde ulcus cruris benen had, de man was erg
in de war en kwam van de psychiatrische afdeling.
Ik wilde hem opvrolijken en maakte er ook gelijk maar
schoenen bij.

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

Lenny Keylard
OLVG west te Amsterdam

Er is weinig evidence betreffende deze fracturen, omdat het zelden voorkomt. Momenteel
wordt er gewerkt aan een artikel over deze aandoeningen bij kinderen. Bij jongvolwassenen
komt het nog weleens voor als er een arm tussen een rolpers komt in China.
In de boeken (o.a. Rockwood) geven ze aan deze bowing agressief te behandelen, omdat je
een prosupinatie beperking eraan over houdt als je het niet goed behandelt.
Deze casus is geopereerd met Titanium elastic nails en gereponeerd op een rustige manier.
Theorie geeft aan dat het ook kan door middel van een repositie van terug buiging in 15 min.
waarna een bovenarmgips en wekelijkse X-controle.
Na 6 weken werden de pennen verwijderd, en na 3 maanden was onze casus volledig hersteld.
Lenny Keylard
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a.u.b.

Plastic bowing fracturen komen zelden voor. Het meest bij kinderen of jongvolwassenen.
Bij kinderen is het een deformiteit die ontstaat voordat het breekpunt van het bot bereikt
is en er micro fractuurtjes ontstaan in de gehele lengte van het bot en deze in een kromme
stand blijft staan.
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