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Van de redactie
De zomerse herfst is achter de rug en
de wintermaanden staan voor de deur.
Altijd weer leuk om naar uit te kijken;
hopend op veel sneeuw en ijs
voor gipsend Nederland.
Qua ontwikkeling lijkt het
soms rustig in het land,
maar achter de schermen
wordt er hard gewerkt aan
verdere ontwikkeling van
ons vak en aangrenzende
vakgebieden. Fractuurgenezing is belangrijk, maar
meer en meer komt het welbevinden van de patiënt en
de invloed daarvan op de
genezing naar voren.
Teun Teunis laat in zijn promotieonderzoek zien wat er
gebeurt met distale radius fracturen en
de kans op goed herstel.
Soms kan je al “aanvoelen” dat een aanvankelijk eenvoudige casus op termijn
ingewikkeld gaat worden. Vaak door goed
te kijken en te analyseren. Als ondersteuning zijn er goede gevalideerde vragenlijsten ontwikkeld, waarmee het “aanvoelen” wetenschappelijk onderbouwd
kan worden. Deze worden nog nauwelijks
gebruikt door gipsverbandmeesters.
Het stuk over preventie en vroegtijdige
herkenning gaat hierover en onderbouwt
vanuit recente literatuur waarom dit
mogelijk van waarde kan zijn.
Meza Rijsdijk laat zien, dat de commissie
Innovatie Trends en Toekomst (ITT) zich
verdiept in de 3D printers en mogelijkheden voor de gipskamers.
Gerrit-Jan Westerberg beschrijft een casus
over een jongen van 15 met de ziekte van
Scheuermann.

Ageeth, onze vaste rubriek uit Aruba,
vertelt geanimeerd over haar ervaringen
tijdens haar verblijf in Nederland.

Op de laatste pagina van het blad de welbekende; ‘Wat zou U doen?’ Als u ook
een leuke casus heeft stuur hem op naar
redactie@vgned.nl.
Jan Snijder, bedankt voor je
inzet voor “In dit verband”,
Annet van Warner bedankt
voor je inzet voor de accreditatiecommissie en Ester
Buten-Kanis bedankt voor
je inzet als secretaris!
Dan rest mij alleen nog u
veel leesplezier toe te wensen en alvast fijne feestdagen en de allerbeste wensen
voor 2017!

Bij het lezen van de casus van Sandra
dacht ik “Je moet weten dat het bestaat,
anders gebeurt dit mogelijk ergens anders
weer” Goede casus, waarin naar voren
komt dat alertheid op de gipskamer altijd
van belang is.

Met vriendelijke groet,
Barbara Roberti (eindredacteur) en
commissie “in dit verband”.

Verder zijn er nog enkele leuke anekdotes
vanuit de gipskamer onder de titels gipsbloopers, ludiek en creatief met gips en de
rekening.
Jan Akkerman vertelt in een interview
over zijn jarenlange ervaring op de gipskamer.
De ALV geeft inzicht in de organisatorische
zaken van de VGN van het afgelopen half
jaar. Altijd de moeite waard om er zelf heen
te gaan. Maar voor diegene die het gemist
hebben volgt een kleine samenvatting van
wat er allemaal besproken is.
Er is tevens een verslag van het sportcongres van de NVT te Papendal.
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Distal radius fractures: what
determines the outcome after
surgery?
Teun Teunis
Onderzoek uitgevoerd aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht - Universiteit Utrecht en het Massachusetts General Hospital Harvard Medical School.
Promotie aan de Universiteit Utrecht, 25 augustus.
Inleiding
Een fractuur van de distale radius is een
van de meest voorkomende letsels van de
bovenste extremiteit. Op negentig jarige
leeftijd is de kans voor vrouwen 1 op 10
dat ze deze fractuur hebben opgelopen.1
De meeste distale radius fracturen worden
veroorzaakt door een ‘fall on outstrechted
hand’ - afgekort als de onomatopee foosh.
Distale radius fracturen genezen vrijwel
altijd, maar soms met een standsafwijking.
Het merendeel van de patiënten wordt
behandeld zonder operatie. Dit omdat er
of geen standsafwijking is, of omdat de
patiënt een standsafwijking prefereert
boven een operatie. Stabiele, minimaalof niet-verplaatste distale radius fracturen kunnen met een afneembare spalk en
optionele follow-up worden behandeld.2
Als de fractuur substantieel verplaatst is,
wordt deze meestal gereponeerd en in gips
geplaatst. Als de reductie niet adequaat
is, of niet behouden blijft, kan een standsafwijking alleen voorkomen worden met
een operatie. Het laatste decennium worden patiënten steeds vaker geopereerd aan
hun distale radius fractuur.3
In dit proefschrift onderzochten we welke
factoren geassocieerd zijn met complicaties,
stijfheid, functiebeperkingen en opiaatgebruik na een operatie. Het proefschrift
is onderverdeeld in drie delen: (1) het traumamechanisme, (2) de behandeling en
(3) het herstel.

onderzocht. Eveneens hebben we nauwkeurig kunnen meten hoe groot de fragmenten zijn en hoe groot de driedimensionale verplaatsing is van ieder fragmenten
(intra-class correlatie groter dan 0.90; zie:
www.traumaplatform.org/currentprojects
voor een video van onze methode).6
De meeste type C-fracturen voldoen aan
Melones conceptuele verdeling. Opvallend
was dat, gemiddeld genomen, het volaire
fossa-lunatumfragment veel groter is dan
het dorsale fragment. Het styloideus-radiifragment was het meest verplaatst.
Mogelijk is het herstel van de verhouding
tussen het grote fossa-lunatumfragment
en het verplaatste styloideus-radiifragment het belangrijkste onderdeel van de
operatie; en dat een aparte dorsale benadering om het dorsale fragment te herpositioneren weinig extra voordeel oplevert.

Behandeling
Sommige type breuken worden geopereerd,
onafhankelijk van de uitkomst van gesloten
repositie. Voorbeelden hiervan zijn AO
type B-fracturen of zeer communitieve
en verplaatste fracturen. Toch raadt de
Nederlandse richtlijn Distale radius fracturen aan om alle verplaatste fracturen te
reponeren.7 We gaan er vanuit dat repositie de druk op de weke delen en de nervus
medianus vermindert. Of repositie ook

daadwerkelijk wekedelenproblemen en
neuropathie voorkomt, is onduidelijk.
In een cohort van 1511 geopereerde patiënten, van wie 102 met een niet-gereponeerde distale radiusfractuur, vonden we
geen verschil in complicaties en re-operaties. Als patiënten kiezen voor een operatie voordat hun breuk is rechtgezet, en
ze hebben geen problemen met hun huid
of zenuw, dan is het veilig om gesloten
repositie achterwege te laten.8
In een prospectief cohort van 66 patiënten vonden we één jaar na fixatie met een
volaire plaat een klein maar significant
verschil in fractuurpositie (gemiddeld
minder dan 2 mm of graden verplaatsing).
Als we de variatie in deze metingen in
acht nemen, ligt de verplaatsing waarschijnlijk binnen de meetfout marge. Bij
slechts één patiënt was het verlies aan
volaire angulatie meer dan 3 graden en
was de gap meer dan 3 mm toegenomen.
Na fixatie met een volaire plaat is dus
slechte minimale verdere verplaatsing
te verwachten.
In dezelfde studie vonden we dat er geen
verschil is in verplaatsing of functionele
uitkomsten tussen één en twee distale
schroefrijen. Het plaatsen van twee rijen
schroeven brengt onnodige kosten met
zich mee en verhoogt de kans op het verkeerd plaatsen van een schroef.9

figuur 1

Traumamechanisme
De helft van alle distale radiusfracturen
zijn intra-articulair, waarvan 80% zogenaamd compleet articulair (AO type C). 4
Melone verdeelt complete intra-articulaire fracturen conceptueel in het styloideus-radiifragment, het volaire fossalunatumfragment en het dorsale fossalunatumfragment (fig. 1).5
Middels kwantitatieve 3D CT (Q3DCT)
hebben wij deze conceptuele verdeling
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In een andere prospectieve studie onder
59 patiënten hebben we de overgebleven
fractuurverplaatsing gemeten na een operatie met een volaire plaat. Dit hebben we
gedaan met röntgen-, CT- en de eerder
genoemde Q3DCT-metingen. We vonden
dat na één jaar geen enkele mate van rest
verplaatsing geassocieerd is met stijfheid
of functiebeperkingen.10
Het betreft een geopereerd cohort, dus de
restverplaatsing is beperkt. Het feit dat
echter geen enkele mate van verplaatsing
geassocieerd is met stijfheid of functie is
opvallend. Dit gegeven moeten chirurgen
meenemen in de counseling van hun
patiënten.
Om patiënten met een verplaatste distale
radius fractuur te helpen kiezen tussen
een operatie of gips, hebben we een keuzehulp ontwikkeld (een instrument dat patiënten van neutrale informatie voorziet en
helpt bij het kiezen van een behandeling,
www.keuzehulp.info/pp/gebrokenpols).

Herstel
Mensen die na een distale radiusfractuur
meer last hebben van stijfheid en pijn dan
verwacht, krijgen soms het label sympathische reflexdystrofie of complex regionaal pijnsyndroom. In een prospectieve
studie met 96 patiënten vonden we dat
catastrofaal denken – de verkeerde of
overdreven interpretatie van nociceptie –
leidt tot meer vingerstijfheid.11 Met andere
woorden, angst om te bewegen leidt tot
stijfheid en huidveranderingen die passen bij immobilisatie (veranderde haargroei, kleur en zwelling). En dus waarschijnlijk niet een onbekend pathofysiologisch proces, soms aangeduid met complex regionaal pijnsyndroom. Het is dus
ook niet zinvol om patiënten met een
variatie van normaal menselijk gedrag
(catastrofaal denken) te labelen als ziek.
In de Verenigde Staten van Amerika en
Canada heerst een opiatenepidemie.

In een retrospectieve studie onder een
Amerikaans cohort van 206 patiënten
vonden we dat meer dorsale angulatie
de kans op een tweede opiaatrecept vergroot. Echter, verklaart dorsale angulatie
slechts 3,3% van de variatie. Ofwel, pathofysiologie – de ernst van de fractuur –
heeft maar weinig invloed op de vraag
om opiaten. Andere factoren, zoals het
bewustzijn dat men na een operatie pijn
zal hebben, zijn mogelijk belangrijker.
Deze kennis kan andere landen weerhouden van een stijging in opiaatgebruik na
chirurgie vanwege een distale radius
fractuur.

het eerst beschreven door de Ierse chirurg
Abraham Colles. Wilhelm Röntgen werd
pas in 1845 geboren, dus een officiële radiologische beschrijving van de Colles-fractuur is lastig te geven.
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Teun Teunis

Preventie en vroegtijdige
herkenning
B. Roberti (gepensioneerd bedrijfsarts), Barbara Roberti
Kan stagnerend herstel bij patiënten na fracturen, luxaties en distorsies, vroegtijdig worden herkend aan psychologische factoren?
Kan stagnerend herstel bij sommige patiënten met invaliderend ziektegedrag voorkomen worden met vroegtijdige en langdurige
inzet van bewegingstherapie? Is plasticiteit van de hersenen op het niveaus van spiercontrole, ruggenmerg, sensorische en motor
cortex en cerebellum een oorzaak of gevolg van chronische pijnsyndromen van het bewegingsapparaat?
In het Verband van september jl. in het artikel van Westendorp W.H. e.a. “Behandeling
Volaire-Plaatruptuur met gestrekte spalken
en vooral handentherapie” [1] wijst hij op
het belang van tijdig oefenen van de vingerbewegingen. Langdurige handentherapie
kan nodig zijn om een disfunctionele hand
door verstijfde vingergewrichten te voorkomen. Niet alle patiënten hebben deze
tijdige fysiotherapie nodig. Hoe herkennen
we patiënten, die extra steun nodig hebben?
Recent is er behalve meer aandacht voor
stagnerend herstel ook meer aandacht voor
psychologische en neurologische factoren,
zie Bot e.a. [2] en Massé-Alarie [9]. Problematisch arbeidsverzuim spelen op de achtergrond, zie Wind e.a. [3]) en Wees e.a. [4].
Ziekteverzuim is van andere orde, omdat
het hier mede gaat om relatie werkgeverwerknemer en de rol van de overheid door
wetgeving. Bijvoorbeeld in de periode van
2011-2014 hadden 47% van 2595 werknemers, uitzendkrachten en ZZP’ers chronische bewegingsapparaat klachten met
problematisch arbeidsverzuim, dus langdurig verzuim met stagnerend herstel. In
hun conclusie stelt Wees e.a. dat behandeling onvoldoende gericht is op het bereiken
van functioneel herstel. Impliciet wordt
veelal aangenomen dat herstel op het niveau
van klachten en symptomen vanzelf ook
leidt tot herstel van functioneren. De laatste jaren wordt echter steeds duidelijker
dat het functioneren van mensen relatief
los staat van ziekteprocessen, zie Gezondheidsraad [8] Het Gezondheidsraad advies
Beoordelen behandelen en begeleiden 2005
geeft aan welke factoren een rol spelen.

Predisponerende, uitlokkende en
in standhoudende factoren bij
stagnerend herstel
Predisponerende factoren: Persoonlijkheidstype: depressie, neuroticisme,
faalangst.

Uitlokkende factoren: Acute fysieke
stress door ongeval, overbelasting, operatie
Acute psychische stress: Life events, PTSS
(posttraumatisch stress Syndroom).
In standhoudende factoren:
Langdurige vermijding van fysieke activiteit leidt via bewegingsangst tot uitstel
van herstel en chronische pijnsyndromen.
Stagnerend herstel treedt ook op bij het
“Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1”
(CRPS-1), een zeldzame complicatie van
fracturen, dislocaties of distorsies van hand/
pols/arm of voet/enkel met continue persisterende chronische pijnen die in geen
verhouding staan tot de ernst van het oorspronkelijke trauma aangehaald. Toevallig
keek ik naar Paul de Leeuw zaterdag 24
september jl. Bij “Pauls puberkookshow”
stapte juist een meisje op het podium met
een onderbeensprothese. Na een teenfractuur van haar linkervoet kreeg zij een
CRPS-1. Zij raakte zo gehandicapt dat
ze met continu veel pijn in een rolstoel
terecht kwam en tenslotte haar linkerknie
en onderbeen heeft laten amputeren. Een
situatie die in geen verhouding stond tot
het oorspronkelijke letsel. Zonder een
spoor van verlegenheid trad zij op in de
show van Paul de Leeuw met haar moderne
prothese zichtbaar onder haar jurk. Zij
was een en al optimisme nu ze haar mobiliteit van staan en wandelen terug had.
Ze vertelde op de volgende Paralympische
spelen mee te willen doen met schermen.
Ze had nog weleens wat fantoompijn maar
daarmee kon ze goed leven. Ze straalde
energie en zelfbewustheid uit na zo’n ingrijpende beslissing zelf genomen te hebben.
Ze was een voorbeeld van een herwonnen
zelfbeschikking om aan haar ellendige pijn
te ontsnappen.
Twee dagen later werd ik weer geconfronteerd met zo’n dramatisch verhaal, ditmaal
in de maandag aflevering van de NRC van
8

26-09-2016. Het grote verhaal onder de
titel “De wind voelt als een hamerslag” een
36-jarige vrouw over haar ervaringen met
CRPS (type 1 of 2?). Zij had bij een val op
haar elleboog het “telefoonbotje” en vermoedelijk haar nervus ulnaris beschadigd. Zij loopt nu al 7 jaar met een scala
aan invaliderende pijnklachten van arm-,
hoofd- en huid, die in geen verhouding
staan met het oorspronkelijk trauma. CRPS
wordt ook wel “suicide disease” genoemd,
want na clusterhoofdpijn zou het de ergste
pijn zijn. Erger dan amputatiepijn, bevallingspijn of een schok van 600 volt, schrijft
journaliste Danielle Pinedo beeldend.
Voor CRPS type 1 is november/december
2014 is een nieuwe richtlijn uitgekomen
waarin de nadruk wordt gelegd op preventie door vroegtijdige herkenning via psychologische testen en een uitgebreid programma van bewegingstherapie [10].
Hetzelfde voorstel als in het artikel van
het Verband september jl. [1]. Wat zijn
mogelijkheden voor preventie en tijdige
herkenning? Alle patiënten onderwerpen
aan een vroegtijdige bewegingstherapie
of eerst psychologische testen toepassen
om de groepsgrootte te beperken? Er is al
onderzoek bekend naar de inzet van psychologische testen, zie volgende artikel, zie
Bot e.a. [2], de Vries e.a. [3], Maas e.a. [6]
Frölke e.a. [10] stellen in hun artikel onder
de titel de mythe ontkracht, CRPS-1 is geen
ziekte. Hun advies is niet behandelen met
medicijnen, maar met een intensief oefenprogramma “pain exposure in physical
therapy (PEPT) gericht op functioneel
herstel en pijn te beschouwen als “vals
alarm”. Bij 56 oudere patiënten met polsfracturen die zij na 2012 hebben behandeld
werd dit oefenprogramma geïmplementeerd. Nadien is geen CRPS type 1 vastgesteld. Er zijn veel positieve reacties
geweest op zijn artikel.

De laatste richtlijn voor CRPS-1(2014) geeft
inbrengen van verschillende vakspecialisten voor deze oorzakelijk onbegrepen, zeldzame aandoening van continue persisterende pijn die in geen verhouding staat tot
de ernst van de doorgemaakte fractuur,
trauma of operatie van hand/pols/arm of
voet/enkel. De CRPS -1 komt op alle leeftijden voor. Bij kinderen het minst en dan
het meest na voet/enkelfracturen en bij
meisjes 3 maal vaker dan bij jongens. Het
meest komt CRPS voor in de leeftijdsgroep
van 61 - 70 jaar en dan het meest na polsfracturen.
Wanneer pijn langer bestaat dan 3 tot 6
maanden wordt pijn chronisch genoemd.
Er is behoefte aan een betere definitie van
chronische pijn, want een deel van deze
pijnen herstellen. Mensen met chronische
pijn zijn bij veel behandelaars geweest.
Ze hebben daardoor diverse onderzoeken
ondergaan. Vaak wordt geen eensluidende
oorzaak voor de pijn gevonden. Dit betekent niet dat er geen verklaringsmodellen
mogelijk zijn voor de origine van de pijnklachten. Een recent artikel over de invloed
van het centrale zenuwstelsel besteed daar
aandacht aan [9]. Dan hebben we het over
centrale sensitisatie, waardoor uitbreiding
van pijnsensaties naar meer delen van het
lichaam kan worden verklaard. De pijn
komt dan niet van perifere pijnsensoren
maar vindt zijn origine in het Centrale
Zenuw Stelsel(CZS), die de pijnsignalen
versterkt. De stelling van Frolke e.a. [10],
dat chronische pijn bij CPRS een vals alarm
zou zijn, betekent mogelijk dat het centrale
zenuwstelsel een vals alarm geeft met vasovegetatieve activatie en symptomen. Aanpassingen op het niveau van de Sensorische en Motor cortex (plasticiteit genoemd)
leidt tot verandering van spiercontrole bij
CMP (Chronische Musculoskeletale Pijn),
CLBP (Chronische Lage Rug Pijn) en CRPS
(Chronisch Regionaal Pijn Syndroom). De
plasticiteit van primaire sensorische(S1)
en primaire motorische cortex(M1) en de
betrokkenheid van andere hersendelen
kunnen leiden tot chronische pijn, bewegingsangst en bezorgdheid. Via Transcraniële Magnetische Stimulatie (afgekort
TMS) is naast EEG en functionele Magnetische Resonance Imaging(fMRI) een
directe pijnloze activering van hersencellen mogelijk. De functies en integriteit van
primaire sensorische en primaire motorische cortex (S1 en M1), cerebellum en corticale-spinale zenuwbanen zijn te bestuderen met de spiercontroles (via EMG
d.w.z. elektromyografie). Bij CLBP zijn de
S1 sensorische locaties van rompspieren
verschoven en zijn verbindingen met M1
verzwakt. Deze hersenveranderingen
(plasticiteit) dragen bij aan “foutieve”

bewegingspatronen en spiercontroles bij
mensen met CLBP [9]. Vier pijnprocessen
kunnen nu via neurowetenschappelijk
onderzoek meer zichtbaar worden: nociceptief (perifere schade vanuit spieren en
ligamenten), neuropatische (bijvoorbeeld
door hernia met uitstralende pijnen), centrale sensitisatie vanuit S1 en M1 cortex
(bij CRPS) en emotioneel via onder andere
de prefrontale cortex. Herstel kan gestimuleerd worden met vroege bewegingsoefeningen van de “goede” spiercontroles in
plaats van de foutieve spiercontrole onder
de nieuwe naam van neuro modulaire bewegingstherapie.
Vroegtijdige herkenning van een invaliderend ziektegedrag en beleving is ook
mogelijk nu over gevalideerde vragenlijsten wordt beschikt, waarmee verschillende
gezondheidsbelevingen en ziektegedragingen onderscheiden kunnen worden. Deze
vragenlijsten kunnen gebruikt worden om
tijdig psychologische ondersteuning te
organiseren. Kwetsbare mensen, die hoog
scoren op de neuroticisme schaal (Hans
Eysenk) zijn emotioneel instabieler hebben
vaker depressie en negatieve gevoelens,
PTSS (posttraumatisch stresssyndroom),
angststoornissen, fobieën en invaliderend
ziektebeleving en een laag subjectief welbevinden.
Bot e.a. (2) stelt in zijn conclusie dat effectieve coping strategieën (Hoe mensen effectief stress kunnen beheersen) minder stijfheid, pijn en invalidering geven. De volgende psychologische testen worden als
robuust beschouwd:
Pijn catastrofering - “Pain Catastrophi zing Scale” afgekort PCS- vraagt naar
pijn interpretaties.
Pijn en zelfvertrouwen - “Pain Self Efficacy Questionnaire” afgekort PSEQvraagt naar gedrag met pijn en ervaren
zelfvertrouwen daarbij in dagelijkse
activiteiten [7].
Angst voor pijn - “Pain Anxiety
Symptoms Score” afgekort PASS vraagt naar gedrag met pijn en vermijding van activiteiten.

•
•

•

Afsluitend
Het is misschien best efficiënt om na te
denken over psychologische gevalideerde
testen om te laten invullen door patiënten
op internet voordat ze een bezoek brengen
aan de poli. Zo kan mogelijk beter informatie verstrekt worden die passend is bij
de patiënt en vroeg gestart worden met
bewegingstherapie en mogelijk ook langer
gecontinueerd worden. Vooral het recente
artikel van Massé-Alarie, H. en Schneider
C. [9] bevat nieuwe inzichten vanuit de
neurowetenschap met nieuwe therapeutische mogelijkheden. Verder onderzoek
op dit gebied lijkt nodig en zou mogelijk
invloed kunnen hebben op revalidatie en
arbeidsverzuim.
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Barbara Roberti, gipsverbandmeester
OLVG, Amsterdam, redactie@vgned.nl

Algemene ledenvergadering
Zaterdag 5 november 2016 in het Amphia ziekenhuis te Breda
Astrid Kik
De najaarsvergadering is deze keer in het
Amphia ziekenhuis te Breda. Het middagprogramma is door de gipsverbandmeesters aldaar georganiseerd.
Wat een opkomst! Bijna 190 gipsverbandmeesters op een najaarsvergadering, de
zaal zit goed vol.
Mendel opent de vergadering.

Meza Rijsdijk

Barbara heeft een enthousiast praatje
over de redactiecommissie van ‘In dit
Verband’. Barbara benoemt wie momenteel in de commissie zitten en wie er laatst
uit zijn gegaan, ze zegt dat het een erg
leuk team is dat zeker nog mensen kan
gebruiken. Het redactieteam zorgt ervoor
dat we sponsoren hebben om het blad te
kunnen bekostigen, zij zorgen voor goede
stukken die in het blad komen, ze hebben
korte lijnen met artsen welke ook stukken
schrijven. Verder sparren zij over wat er
nog meer interessant en goed is om in het
blad te zetten. Barbara geeft aan dat er
vanuit het zuiden van het land geen mensen in de redactiecommissie zitten, het
zou mooi zijn als dit wel gebeurt. Woon je
in het zuiden of toch elders in het land en
heb je zin in mee te helpen in de redactiecommissie of zou je hoofdredacteur willen zijn, geef je op bij redactie@vgned.nl.

De nieuwe commissie Innovatie, Trends
en Toekomst is al druk bezig met zoeken
van innovaties en trends. Meza geeft aan
dat zij het idee hebben om te starten met
een innovatie of een trend en vraagt dan
in het publiek of mensen die trend c.q.
innovatie dan willen oppakken en vervolgen, dit kan je alleen doen maar ook in
groepsvorm. Men kan zich aanmelden
via itt@vgned.nl. Meza houdt in het middagprogramma een praatje over 3D gips
printing, voor dit onderwerp kun je je ook
aanmelden.
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Barbara Roberti
Wim benoemt het stuk Opleiding. Hij
wil graag de feiten delen met de leden.
Hij heeft in een PowerPoint laten zien hoe
we zijn gekomen waar we nu zijn met de
HU en het CZO. Er kan nog geen datum
van besluit worden genoemd.

Wim Walet

Er zijn drie bestuursleden gestopt in het
bestuur. Annet van Warners stopt met
Accreditatie en Registratie, Jan Snijders
stopt met de redactiecommissie en Ester
Buter heeft besloten te stoppen als secretaresse. Annet en Jan waren niet aanwezig. Ester is toegesproken door Mendel en
heeft een cadeau gekregen. Mendel heeft
de leden gevraagd om eens na te denken
over een plaats in het bestuur in de verschillende functies. Meld je aan als je het leuk
lijkt om een bestuursfunctie te hebben bij
secretariaat@vgned.nl.
De volgende ALV is op 1 april 2017 in de
Cantharel te Apeldoorn. Waar is de najaarsvergadering? Welk ziekenhuis zou dit willen organiseren?
Vragen of aanmeldingen kunnen naar
ledenactiviteiten@vgned.nl.

Middagprogramma

Dr. Bertram The

Pjotr Goossens

De volgende spreker is Dr. Bertram The
orthopedisch chirurg, hij vertelt over algemene letsels van de elleboog. Hij benoemt
de specifieke schade bij een luxatie van de
elleboog.

Na de pauze komt Pjotr Goossens op het
podium, hij is fysiotherapeut. Hij sluit aan
bij Dr. The en legt uit wat de problemen
zijn die je tegenkomt en waar je als fysio
op moet letten na letsel van de elleboog.

Meza Rijsdijk
Dr. Niels Berende
Als eerste op het programma staat Dr. Niels
Berende traumachirurg, hij legt stap voor
stap uit hoe hij werkt met de IlluminOss
methode. Het is een methode welke in de
kinderschoenen staat. Met deze methode
kan hij mensen boven de 60 jaar eerder in
beweging helpen na een fractuur. Hij boort
een gat door het beenmerg bij de fractuur
en spuit er een materiaal in welke uithardt
met blauw licht. Als het materiaal hard is
zou de fractuur stabiel zijn. Soms is het
nodig om er nog een plaat bij te zetten ter
versteviging.

De laatste spreker is Meza Rijsdijk, bestuurslid VGN en voorzitter van de commissie Innovatie Trends en Toekomst.
Meza laat zien waar in de wereld men al
bezig is met de 3D printing, wat ze doen
en hoe het aansluit bij het werk van de
Gipsverbandmeester. We zien dat men
al erg druk bezig is met het maken van
spalken die kunnen fitten om bijvoorbeeld een pols maar dat het nog lang
niet is wat het moet zijn. Tijdens het
praatje van Meza komen er uit de zaal
wel wat opmerkingen dat er in bepaalde
ziekenhuizen in Nederland wel al wat
aan 3D printing wordt gedaan.
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Dank aan het Amphia ziekenhuis te Breda!
Astrid Kik

Casus ruiterembolie na
achillespeesruptuur
Sandra Kleijnen-Verhaar
Fraxiparine geeft niet bij iedereen voldoende bescherming tegen trombose. Met name als de dosering te laag is bij patiënten met
een verhoogd risico. Zelfs als er gekozen is voor een passief dynamische behandeling kan trombose optreden.
Een 36-jarige man meldt zich op de SEH.
Tijdens het voetballen heeft hij een knap
gevoeld in de kuit en kon direct zijn been
niet meer belasten. De fysiotherapeut
heeft een echo gemaakt en de conclusie
is: achillespeesruptuur.
De behandeling bestaat uit een week gipsspalk in spits en aangezien er trombose in
de familie voorkomt, start hij met fraxiparine (0,3 ml). Profylactisch volgens
protocol.
Na een week komt meneer op de gipskamer voor het bespreken van het beleid.
Meneer besluit te gaan voor de conservatieve behandeling. Deze bestaat uit nog
een week circulair gips in spits en daarna
zes weken in een shoewalker met hakverhoging. Daarnaast mag het been onbelast
drie maal daags uit de brace om oefeningen
te doen. De oefening bestaat uit actief de
voet naar je toetrekken naar 90 graden en
de voet dan passief laten vallen.
Het advies is, om gedurende zes weken
door te gaan met fraxiparine.
Na een week shoewalker, belt meneer naar
de gipskamer omdat hij pijn aangeeft in de
knieholte. (Niet in de kuit!)
Bij lichamelijk onderzoek zijn er geen aanwijzingen voor trombosebeen, er is een
soepele kuit. De klachten lijken te worden
veroorzaakt door het lopen in spitsstand.
Na overleg met de dienstdoende arts-assistent chirurgie, is meneer weer gerustgesteld naar huis gegaan.
Drie dagen later meldt meneer zich op de
SEH. Terwijl meneer in rust op bed zat,
kreeg hij een zwaar gevoel op de borst,
een snelle onregelmatige hartslag, zag
sterretjes en werd kortademig. De huisarts stuurde meneer naar SEH in verband
met thoracale pijn en dyspneu. Na verder
onderzoek komen we tot de volgende diagnose:
X-thorax: verwijde arteria pulmonalis
rechts, geen andere afwijkingen.
CT-LE: ruiterembolus, waarbij hemody-

namisch stabiel geen infarcering,
Vermoedelijk DVT linker onderbeen
DD te lage dosering profylaxe i.v.m.
lichaamsgewicht (+- 100kg).
DD Verworven - Antifosfolipidensyndroom.
DD Hereditair - Deficiëntie Antithrombine (II) /Prot C/ Prot S /Factor V leiden
mutatie /Factor II/protrombine G20210
A-mutatie.

• OLVG Chirurgie 0.3 ml fraxiparine.
• OLVG Orthopedie 0,4 ml fraxiparine.
•

•

Beleid
- Opname ICU, bewaking middels arterielijn, vooralsnog geen trombolyse.
- Innohep 0,9ml
- Controles 6x daags (pols/RR/saturatie)
- O2 op geleide van saturatie, streefsaturatie minstens 95%
- Niet op voor douche en toilet, alleen
postoel onder begeleiding.
Na 7 dagen mocht meneer in goede conditie het ziekenhuis verlaten, na het aanmeten van steunkousen en medicatie:
Innohep tot en met dag van ontslag en
Rivaroxaban.

Deze casus heeft
op mij en ons team
een diepe indruk
gemaakt
Deze casus heeft op mij en ons team een
diepe indruk gemaakt, en is uitgebreid
besproken met de arts-assistent en het
team.
Wat hebben wij hiervan geleerd?
Toch uitgaan van je gevoel en laagdrempelig een echo aanvragen, en de klachten
van een patiënt altijd serieus nemen.
Fraxiparine geeft dus niet bij iedereen voldoende bescherming tegen trombose, met
name als de dosering te laag is.
Er zijn verschillende doseringsadviezen
voor profylaxe DVT:
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Er wordt geadviseerd de dosis te verdubbelen bij een hoog lichaamsgewicht.
Farmaceutisch kompas 0,3 ml fraxiparine. Hierin geen aanwijzing voor
dubbele dosis bij verhoogd lichaamsgewicht of patiënten met een verhoogd
risico.
In de protocollen van Traumacentrum
west staan ook duidelijke richtlijnen op
pag. 21 (algemene richtlijnen) waarbij
geadviseerd wordt een dubbele dosis
voor te schrijven bij patiënten met een
lichaamsgewicht boven de 100 kg of
hoog risicopatiënten gedurende de gipsbehandeling of gedurende de periode
waarin inadequaat of onvolledig wordt
belast.

Bij patiënten die een DVT hebben ontwikkeld, geldt volgens het Farmaceutisch
kompas:
175 IE s.c. anti-factor per kg lichaamsgewicht 1×dag gedurende ten minste 5
dagen totdat een adequaat ontstollingsniveau is bereikt met een vitamine Kantagonist.
In deze casus betekent dit: patiënt weegt
90 kg: 175 keer 90= 15.750 = 0,9 ml Innohep (naar boven afgerond)

Conclusie

• Let op juiste lichaamsgewicht bij het
instellen van fraxiparine/Innohep

• Trauma west protocollen profylaxe

•
•

0.3ml fraxiparine, waarbij geadviseerd
wordt een dubbele dosis voor te schrijven
bij patiënten met een lichaamsgewicht
boven de 100 kg of hoog risicopatiënten
gedurende de gipsbehandeling of gedurende de periode waarin inadequaat of
onvolledig wordt belast.
Als de patiënt familiair belast is, laag
drempelig een echo aanvragen.
Klachten in de kuit en knieholte altijd
serieus nemen als iemand wordt of
werd behandeld met gipsimmobilisatie.

Addendum bijwerkingen ontstolling

Actuele of doorgemaakte heparine-geïnduceerde
trombocytopenie type II (positieve in vitro aggregatietest met tinzaparine). Actieve ernstige bloeding op een kritieke lokatie of in een orgaan
(intracranieel, intraspinaal, intra-oculair, retroperitoneaal, in een niet-geopereerd gewricht,
pericardiaal, intra-uterien of intramusculair
met compartimentsyndroom), klinische bloeding
die leidt tot een daling in hemoglobinewaarden
van ≥ 1,2 mmol/l of tot transfusie van twee of
meer eenheden volbloed of rode bloedcellen,
bloeding in operatiegebied leidend tot heroperatie, een ongebruikelijke medische inter-

ventie of procedure ter verlichting (drainage of
punctie van hematoom in operatiegebied, overplaatsing naar intensive care of spoedeisende
hulp). Risicofactoren voor ernstige bloedingen,
o.a. ongecontroleerde ernstige hypertensie,
ernstige leverfunctiestoornis, intracraniële
bloeding of verwondingen, operatie aan het
centrale zenuwstelsel, ogen of oren, retinopathie veroorzaakt door hypertensie of diabetes
mellitus en dreigende abortus. Septische endocarditis. Spinale en epidurale procedures bij
behandeldoseringen van tinzaparine (175 IE/
kg). Ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 20 ml/min).

Sandra Kleijnen-Verhaar,
Gipsverbandmeester
OLVG-oost, Amsterdam

LUDIEK! Een nieuwe rubriek?
Matthijs Marres
Nummer 3.

Ik zal een voorzet geven als nieuw redactielid van het blad dat u
nu leest. Wij komen een heleboel leuke en ook ludieke situaties
tegen in ons dagelijks werk. Al die verhalen die daaruit voorkomen
doen het goed bij de koffieautomaat en op verjaardagen. Er valt
veel te lachen op de gipskamer. Ieder ziekenhuis en of gipskamer
heeft zijn eigen verhalen. Laten we de mooiste en ludiekste verhalen delen en ons blad wat luchtigheid geven. Het hoeft dus geen
wetenschappelijk onderbouwd verhaal te zijn met literatuurlijst
en voetnoten, maar gewoon je eigen verhaal. De eerste voorzet
komt van mij, ik hoop dat jullie volgen.
Wij gipsverbandmeesters verrichten handelingen die per order
aangevraagd worden door een arts. Vroeger kregen we de aanvraag voor het doen van een verrichting op een orderkaart.
Tegenwoordig worden alle orders digitaal aangevraagd. Vaak zijn
de aanvragen duidelijk, de samenwerking tussen arts en gipsverbandmeester werkt dan als een geoliede machine. Soms echter,
krabben wij ons achter de oren en moeten dan even overleggen
met de arts (volgens het welbekende SBARR-systeem) om duidelijk te krijgen wat nu precies de bedoeling is.

Naar aanleiding van deze aanvraag telefonisch om opheldering
gevraagd.
Gvm: “Waarom wil je een luikje in de spalk?”
Arts: “Om de wond te kunnen inspecteren.”
Gvm: “Waarom wil je spalk afneembaar hebben?”
Arts (nogal geagiteerd): “De patiënt moet de wonden kunnen
spoelen.”
Gvm: “Waarom dan een luikje?”
Arts: “??? Oh ja……… laat maar.”

Nummer 1.

En nog een keer!
Nummer 4.
Nummer 2.
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“Gips immobilisatie” uit de 3D printer;
is ons vak toekomst bestendig?
Meza Rijsdijk

In bovenstaande illustratie ziet u slechts
een greep uit de “gipsen” die anno 2016
uit de 3Dprinter komen. Zijn deze al in
productie? Nee, nu nog niet.
Als lid van de ITT commissie (Innovatie
Trends Toekomst), ben ik op het internet
gaan kijken naar wat er zoal in 3D- gipsland te vinden is. Tot mijn stomme verbazing, is dit al veel meer, dan ik had verwacht.
Waar komt deze ontwikkeling vandaan?
Als ik de teksten lees vallen mij twee
dingen op.
Ten eerste; wij leven in het digitale tijdperk en 3Dprinten is de toekomst. De
ontwikkeling van het 3Dprinten gaat
razend snel en dit soort ontwikkelingen
zijn altijd exponentieel. Het gaat eerst
langzaam en dan opeens ‘ontploft’ het
en is het overal.
Ten tweede; Er werken mensen in de
3Dprint wereld, die hun fracturen krijgen of ing hun naaste omgeving te maken
krijgen met botbreuken. Opvallend is,
dat zij overal praten over zwaar, vies,
jeukend, infecterend, ouderwets, moet
droog blijven, past niet onder de kleding
type gips, kalkgips. Waar zij naar opzoek
zijn, is niet eens persé geprint gips, maar
gips dat dun, lichtgewicht, ademend, mag
nat worden, afneembaar en gekleurd is.
Dus ons type zwemgips! Maar misschien
zijn wel de enige die dit maken (als je bij
de juiste gipsverbandmeester bent) en
wordt dit elders niet aangelegd. Wij zijn
tenslotte wel een unieke beroepsgroep!

Het is logisch, dat de 3D ontwerpers op
zoek gaan naar een moderne, hippe,
hygiënische, digitale variant van dat
“oude, vieze, stinkende beest”. En dit is
overal om ons heen aan het gebeuren.
De 3D ontwerpers komen nog kennis
te kort over de perfecte vorm van de
immobilisatie en het materiaal is nog
net niet ver genoeg ontwikkeld, maar
het is een kwestie van tijd dat dit wel
zo is.
Is 3D gips beter dan wat wij nu maken?
De arm zal gescand worden, het gips wordt
precies op maat geprint en het heeft alle
voordelen van ons allerbeste zwemgips.
Het eindproduct zal dus niet zoveel anders
zijn dan wat wij nu kunnen maken.
Er is één groot verschil.
Het huidige gips is ambachtelijk gemaakt.
De patiënt is afhankelijk van de keus en
het vakmanschap, de hand, van de gipsverbandmeester/SEH-verpleegkundige
wat betreft het gips.
Het geprinte gips is een digitaal product.
Het is vooraf ontworpen door een team
deskundigen, er is de keuze tussen een
paar ontwerpen, welke allen de zelfde
hoge kwaliteit zullen hebben. De patiënt
is afhankelijk van het functioneren van de
technologie voor het gips.
De “business case” geprint gips is nu
nog niet rond. Dat wil zeggen dat de
weegschaal tijd& geld nog niet in het
voordeel van het geprinte gips uitvalt,
maar het is een kwestie van tijd dat dit
wel zo zal zijn.
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Hoe gaan wij hier mee om? Hoe gaan
wij deze nieuwe mogelijkheid in ons vak
integreren? Is het een bedreiging van ons
vak of bied het juist mogelijkheden? Wat
doet dit met ons, trotse ambachtslieden?
Hoe ziet ons vak er in de toekomst uit?
Allemaal vragen waarop wij naar antwoorden zullen moeten zoeken.
Laten wij de kop niet in het zand steken
en deze ontwikkeling op de voet volgen
en met open vizier tegemoet treden.
Op deze wijze, wil ik een oproep plaatsen
voor een collega(e) die het volgen van deze
ontwikkeling op zich wil nemen en zo deel
wil worden van het ITT team. Samen met
ons natuurlijk! Schrijf naar itt@vgned.nl!
Links naar bovenstaande afbeeldingen:
www.3ders.org
www.treehugger.com
www.zdravprint.ru
www.youtech.nl
www.3dprint.com
www.gintarecer.eu
www.airwolf3d.com
www.Xkelet.com
http://studiofathom.com/hashcast/
youtu.be/efvHY5Y-SYQ
Meza Rijsdijk
Voorzitter ITT
(Innovatie Trends Toekomst)

Kunstig met cast
Gerrit Jan Westenberg
Een leuke creatieve gipscasus
Verdenking scaphoid#, beleid 6 weken
immobilisatie.
Na 4 weken begon de applicatie te
irriteren o.a. jeuk.
Patiënt studeert kunst.
Kijkend naar de applicatie dacht hij,
dit moet anders.
Hij heeft zijn gips zelf open gemaakt,
watten verwijderd, en een eigen kous
er onderdoor getrokken (jaja).
Met warme schroevendraaier gaatjes
gemaakt voor de veter. Resultaat:
Beter draagcomfort voor hem zelf!
Na 6 weken is er geen breuklijn meer
zichtbaar.
Gerrit Jan Westenberg,
Gipsverbandmeester,
Flevoziekenhuis Almere

De rekening
Barbara Roberti

De zorgpremie gaat stijgen in Nederland
en vaak vragen wij ons af hoe dat kan. Oké,
de wijkverpleging wordt overgeheveld naar
het basispakket vanuit de AWBZ. Maar is
dat de enige oorzaak van de verhoging?
Kunnen wij, werknemers in de gezondheidzorg, ook iets bijdragen aan het verminderen van de exorbitante kostenstijging?

Ten eerste is de groei al met 12 miljard
verminderd (omgebogen). Dat hebben
minister Schippers en wij toch goed gedaan? Bezuinigingen zijn overal merkbaar, maar hoe kunnen de kosten dan
toch zo snel oplopen?

rekening waarop een scaphoid röntgen
serie, consult arts en gipsbehandeling
staat vermeld. Kosten 83 euro! In Nederland kost dezelfde behandeling 550 euro!
Dit is wel inclusief vervolgbehandeling
binnen 45 tot 90 dagen voor passanten.

Doen wij het goed in de gezondheidzorg
of ligt de rekening toch op een andere
plek; daar waar wij geen invloed op hebben? Komt het door vergrijzing, duurdere medicatie, hogere organisatiekosten, of een langere levensverwachting?

Krijgen de Fransen zoveel Europese subsidies, zodat de gezondheidzorg daar goedkoop blijft? Draait de economie daar beter?
Wordt er vanuit de overheid meer gesubsidieerd? Of vragen wij in Nederland gewoon

Hierbij toch een puntje van aandacht:
Waarom verschilt de rekening tussen
een SEH bezoek in een Frans ziekenhuis
ten opzichte van de rekening voor exact
dezelfde behandeling op een SEH in
Nederland?
Op naaststaande foto zie je een kopie
van een rekening uit Frankrijk.
De desbetreffende patiënt heeft een
scaphoid fractuur opgelopen na mountainbike ongeval. De patiënt kreeg een
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Vragen wij in
Nederland gewoon
te veel geld voor
de zorg?
te veel geld voor de zorg die we geven?
Is er Iemand die dit verschil zou kunnen
uitleggen? Of houden we het gewoon op
een rekenfoutje… vanaf Franse zijde
natuurlijk.
Barbara Roberti,
gipsverbandmeester, OLVG

De ziekte van Scheuermann
Gerrit Jan Westenberg
Brain is een jongen van 15 jaar. Het is een jongen zonder lichamelijke klachten. Zijn moeder heeft echter opgemerkt dat Brain de
laatste jaren een wat “slungelige” houding aanneemt en heeft hem hier vaak op aangesproken, echter zonder resultaat. Wanneer
moeder ineens ook nog opmerkt dat Brain een toegenomen “bolling” in zijn bovenrug heeft vindt zij dit reden genoeg om, via de
huisarts, naar een orthopeed om advies te vragen. Op grond van lichamelijk en beeldvormend onderzoek stelt de orthopeed de
diagnose Morbus Scheuermann vast.
Casus
De ziekte van Scheuermann is
een vorm van osteochondrose
van de ringapofyse van de vertebrae,gepaard gaande met een
versterkte thoracale kyfose.
De ringapofyse is verantwoordelijk voor de hoogtegroei van
de vertebrae. Bij de ziekte van
Scheuermann treedt een verbeningsstoornis op in de groei
aan de ventrale zijde van de
apofyse, waardoor het corpus
vertebrae in meer of mindere

mate een wigvorm aanneemt
en de normale thoracale kyfose
wordt geaccentueerd. Naar
mate deze kyfose toeneemt en
stugger wordt ontstaat er vaak
een compensatoire lumbale
lordose.

voorkomende thoracolumbale
vorm. Het is niet geheel duidelijk waardoor de stoornis in
de enchondrale verbening optreedt. Scheuermann zelf veronderstelde dat de afwijking
werd veroorzaakt door, het
spontaan afsterven van de
ringapofyse van het corpus
vertebrae. Recente studies hebben een sterk verband aangetoond tussen een groeistoornis
van de corpora vertebrae, verminderde afstand tussen de
corpora vertebrae en abnormale plaatsing van de corpora vertebrae ten opzichte van elkaar.
De thoracolumbale vorm van
de aandoening komt meer voor
bij sporters dan bij de normale
populatie, wat op een verband
tussen sportieve belasting en
het letsel kan duiden.

Er bestaan twee types van de
aandoening, type 1 betreft de
klassieke thoracaal gelokaliseerde vorm van de aandoening die het meest voorkomt.
Type 2 is de veel minder vaak

Fotobespreking
Voor het stellen van de diagnose Morbus Scheuermann is
altijd een laterale röntgenopname noodzakelijk. Ook wordt
er eenmalig een anterior-posterior opname gemaakt om
een begeleidende scoliose uit
te sluiten. Op de röntgenopnames moet de hele wervelkolom
zichtbaar zijn.
Radiologische criteria voor het
stellen van de diagnose Morbus
Scheuermann zijn: Wigvormige
afplatting van tenminste drie
wervellichamen van meer dan
vijf graden, een kyfosehoek groter dan 45 graden en onregelmatig begrensde ringapofyse
van de wervels.
Daarnaast kunnen ook de disci
versmald zijn en kan protrusie
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van discusmateriaal in het
corpus vertebrae (Schmorlimpressies) aanwezig zijn.

De laterale opname vertoond onregelmatige sluitplaten van meerde vertebrae.
De onregelmatigheden zijn aan de anterieure zijde gelegen wat kenmerkend is
voor Morbus Scheuermann. Er zijn doorschijnende gebieden te zien die zijn omgeven door sclerose. De toegenomen
thoracale kyfose is zichtbaar.
Behandeling
In een vroeg stadium bestaat
de behandeling van Morbus
Scheuermann uit strekoefeningen van de thoracale wervelkolom. Zware belasting van
de rug dient zoveel mogelijk
vermeden te worden. Spierversterkende oefeningen kunnen door een therapeut begeleidt worden. De versterkte
kyfose zal echter niet afnemen
door oefentherapie. Voor de
ernstigere gevallen kan een
brace behandeling worden
overwogen eventueel voorafgegaan door gipsredressies.

Bij de brace en gipsbehandelingen is het van belang zich te
realiseren dat de groei van de
lange pijpbeenderen weliswaar
voor het 18de levensjaar stopt,
maar dat de uitrijping van de
wervelkolom nog doorgaat tot
ongeveer het 25ste levensjaar.
Feitelijk zou een brace behandeling dus zeer lang voortgezet
moeten worden, wat in sommige gevallen ondoenlijk is.
In uitzonderlijke gevallen kan
chirurgische behandeling overwogen worden. Criteria voor de
operatie zijn een kyfosehoek
van meer dan 70 graden, met
progressie neiging, pijn en grote
motivatie van de patiënt. Deze
operatieve correctie, of spondylodese kan lang niet altijd volledige correctie bereiken.
In het geval van Brain werd ervoor gekozen om geen actieve
behandeling in te stellen, dit
omdat vastgesteld werd dat de
kyfose hoek 52 graden was en
Brain zelf totaal geen nadelige
gevolgen van de aandoening
ondervond.

mende scoliose uit te sluiten.
Behandeling is meestal conservatief. Oefentherapie wordt
vaak voorgeschreven om de
houding te verbeteren maar
daardoor wordt de kyfose niet
minder. Gipsredressie en brace
behandelingen zijn intensieve
behandelingen die de kyfose
kunnen verminderen maar
deze behandelingen dienen te
worden gecontinueerd totdat
de groei volledig voltooid is.
In uitzonderlijke gevallen kan
chirurgische behandeling overwogen worden.

Wel zal Brain halfjaarlijks op
controle komen bij de orthopeed totdat de groei voltooid
is, dit om te kijken of er geen
progressie van de kyfose optreedt. Er werd aan Brain uitgelegd om zware belasting van
de rug te vermijden en op een
juiste manier sport te beoefenen, eventueel ondersteund met
spierversterkende oefeningen
begeleid door een therapeut.

Samenvatting
Morbus Scheuermann is een
aandoening die ontstaat in de
puberteit en voornamelijk bij
jongens voorkomt.
Het is een vorm van osteochondrose van de ringapofyse van
de vertebrae,gepaard gaande
met een versterkte thoracale
kyfose. Het stellen van de diagnose gebeurd aan de hand van
klinische presentatie van de
patiënt, de anamnese en een
laterale röntgenopname van de
totale wervelkolom. Er wordt
ook altijd een anterior-posterior opname van de wervelkolom gemaakt om een bijko-

Literatuur
http://www.fysiotherapie-enschede.nl/content/ziektenbeelden3upo/Morbus%20Scheuermann.htm
http://www.scoliosisnutty.com/
scheuermann.php
Orthopedie. Prof. dr. J.A.N. Verhaar/
dr.J.B.A.van Maurik

Gerrit Jan Westenberg,
Gipsverbandmeester,
Flevoziekenhuis Almere
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Sportcongres NVT Papendal
22 september 2016; 7e Postolympische Sportcongres

VaRious sports & seRious injuries
Barbara Roberti

Het sportcongres in Papendal was weer zeer divers. Vele zaken op de volgende gebieden werden toegelicht: aantal en aard van
sportletsels bij verschillende sporten, invloed van bewegingswetenschap, wijze van journalistieke verslaggeving over sportervaringen,
rol van psychologische ondersteuning, toepassing van techniek vanuit TU Delft en tenslotte uitleg over opzet en structuur van
medische staf binnen de gehele organisatie van het olympisch team. De onderwerpen werden op een levendige manier met veel
interactieve vragen door Tom van ’t Hek (radiopresentator, voormalig tophockeyer en bondscoach dames hockeyelftal) met elkaar
verbonden.
doen en daarbij sportletsel
mogelijk kunnen voorkomen
door deze uitgewerkte bewegingsleer.
Marijn de Vries (journalist
en voormalig profwielrenster),
vertelde over haar eigen fysieke
en mentale ervaringen met topsporters. Volgens haar 50/50.
Ze pleit voor goede mentale
ondersteuning met name als
gestelde doelen niet meteen
worden gehaald.

Dr. Tjarco Alta (Orthopedisch Chirurg, Spaarne Ziekenhuis) deed de aftrap. Hij
liet enkele Rugby filmpjes
zien. Schouderluxatie is een
letsel wat hierbij vaak voorkomt. Meestal anterieure
luxatie met gescheurd labrum
en/of Bankert- Laesie en/of
Hill-Sachs-Laesie. Jongere
patiënten hebben minder
goed herstel na een schouderluxatie dan oudere patiënten.
Rugbyers zou hij sneller opereren omdat ze dan sneller
kunnen sporten en steviger
herstel hebben dan de conservatieve behandeling. Bij Labrum letsel maakt Tjarco een
MRI, bij botletsel een CT.
Er wordt beeldmateriaal vertoont van de operatie. Operatie-indicaties: leeftijd onder
25 jaar bij actieve sporters. Bij
minder sportieve mensen laat
hij eerst 3 maanden oefenen

Kevin Hilgeholt (topmoderne vijfkamper), vertelt over
zijn ervaring uit zijn eigen
sportcarrière in de vijfkamp.
Hij heeft een aantal High Five
principes ontwikkeld. Alles

en kiest conservatief. De revalidatie na OK betekent 6 weken
immobiliseren, 3 maanden
actieve ROM, tussen 3-6 maanden afhankelijk van de Biodexscore (krachtmeting die aangedane schouder met de goede
schouder vergelijkt) Pas als
kracht links en rechts overeenkomen, kan weer gestart worden met sport.

Alles begint bij
Motivatie
begint bij Motivatie. Daarna
Doel(en) stellen en dan heb je
ook gewoon doorzetting en
moed nodig om het ook daadwerkelijk te doen. In het doel

Wim van Lier (Inspannings
fysioloog&bewegingswetenschapper, Instituut Sportevaluatie HVA), liet mooie beelden
zien van de beweging van golfers. Vanuit het Ultieme punt
of fixion (waar de krachtige
beweging begint) met daarna
een draaibeweging bekeken
vanuit 4 segmenten waarbij
de bekkenlijn en schouderlijn
het meest werden uitgelicht.
Er zijn erkende golf fysiotherapeuten die metingen kunnen
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moet je ook zeker je eigen weg
herkennen en mee laten wegen
en bij de uitvoeringen je grenzen behouden. Dit alles geeft
vertrouwen in eigen zelf effectiviteit, wat nodig is voor een
goed mentaal gevoel om optimaal te presteren.
Prof. Dr. Gino Kerkhoffs
(orthopedisch chirurg, AMC),
hield zijn betoog over onderschatte enkelletsel. Hij benadrukt dat de beoordeling van
het letsel in de eerste week
cruciaal is. Met enkele foto’s
van enkels met enorme artrose
bij een topsporter laat hij de
gevolgen zien van verkeerde
diagnoses met enkel-artrodese als gevolg. Verder een
uiteenzetting van het belang
van teamwerk bij traumabehandeling en de stappen die
daarbij moeten worden doorlopen. Dat waren er 7 te beginnen met goede diagnostiek tot
voorkomen van herhaling als
afsluiter. Goed overleg is cruciaal.

In de paneldiscussie kwam
naar voren dat er meer begrip
voor sporters vanuit de journalistiek zou moeten zijn. Tevens
kwam naar voren dat denken
in domeinen van medische
professionals niet goed is en
dat het teamwork is rondom
topsporters.
Dr. Daan Bergman (TU
Delft Sports Engineering
Institute Delft), geeft uitleg
over integratie van techniek
in sport en prestatie. Het ontwerpen van het tijdsritpak
voor Tom Dumoulin is dan
ook ingenieus. Door middel
van een 3D geprint model
kunnen de luchtwervelingen
gemeten worden die via een
luchtbelletjes apparaat en
wind worden aangestuurd.
Ook sportenkelbraces worden
via berekening van krachten op
de enkel op maat gefabriceerd.
Deze geven zo min mogelijk
bewegingsbeperking met optimale ondersteuning.

Dr. Rico Schuijers (Sportpsycholoog, Protask Academy,
Arnhem), vertelt over de concentratie cirkels. Hij geeft aan
dat dit ook voor beroepsoefenaars geldig is. Hij geeft mentale krachttrainingen om de
focus te optimaliseren.

Floris Evers (oud hockey
international) en Prof. Dr.
Casper van Eijck (chirurg
Erasmus MC). Zij houden een
discussie tussen “sporter” en
“behandelaar” over waar de
grenzen van de zorg (behandelaar) en de verantwoorde
belastbaarheid (sporter) liggen. Prof. dr. Casper van Eijck
plaatst veel matjes bij liesbreuken dit voorkomt pijn en blessures. OK-indicatie is vrij laagdrempelig om geen problemen
te krijgen tijdens de belangrijke prestaties. De vraag is
hoever kan het medisch preventief handelen gaan? Wanneer opereer je wanneer niet?

die keten van gebeurtenissen
(als er wat met de voet is heeft
dat ook invloed op de knieheuprug) lopen vanuit de voeten omhoog mogelijk loopt de keten
eerder van hoofd naar beneden.
Studies laten zien dat zooltjes
niks uitmaken. Maar vanuit
de zaal komt ook wat weerstand want in de praktijk lijkt
het prima te helpen bij Sever
Schinz (ontstoken hielbeen
bij kinderen) dat is alleen niet
onderzocht. Daarbij kwam
naar voren dat niet wetenschappelijk bewezen niet uitsluit dat behandelingen wel
kunnen helpen.
Dr. Sander Koëter (orthopedisch chirurg, Canius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen), heeft een speciale Patellofemorale-klachten (PF-klachten) poli en site ontwikkeld.
Hij merkt op dat toch geregeld
bij patiënten geen goede differentiaaldiagnose wordt gesteld.
Hij is van mening dat PF- klachten niet vanzelf over gaan, crepiteren van de knieschijf is
goed, Q-angle hoek geeft geen
waarde aan. De Clarke test is
een goede test. Verder toont hij
beeldmateriaal over patella
stand, de sulcus femoralis van
de articulatio femoropatellearis. MPFL-reconstructie geeft
26% complicaties. Sander prefereert tuberositas transposities, waarbij de tuberositas niet
te ver naar mediaal wordt geplaatst.

Wanneer
opereer je en
wanneer niet?
Er kwam naar voren dat zeilers van de Volvo Ocean race
weleens preventief een appendectomie hebben ondergaan.
Medisch onverantwoord is
vaak een ethische en subjectieve kwestie. Floris vindt de
lange termijnuitleg belangrijk. Verder geeft Floris aan
dat zijn vertrouwen groter
wordt als zijn begeleiders 1
team vormen met het maken
van beleid. Er wordt nog gesproken over profileren (“ik
kan het beter verhaal”) over
de ruggen van sporters, dat
toch echt niet kan.
Dr. Steef Bredeweg (Sportarts, UMC Groningen), gaf een
mooie betoog over de gewone
hardlopers en blessures. Van
de mensen die 2 tot 3 keer per
week hardlopen krijgt 20-60%
last van blessures. 2 miljoen
mensen lopen hard in Nederland. Wat heeft nu wetenschappelijk bewezen invloed op voorkomen van blessures.
Onderzocht zijn trainingsschema’s, schoenen, anatomische
aanleg, biomechanica en de
samenhang als een keten van
gebeurtenissen. Het enige bewijs dat er is, is dat een doorgemaakte blessure een risicofactor vormt. Dus al die dure
schoenen maken niks uit voor
de prestatie. En waarom zou
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De afsluiting was een uitleg
over de structuur van het NOCNSF door Dr. Cees Rein van
den Hoogenband (chef-arts
Olympische Ploeg Rio 2016),
gevolgd door het spectaculaire
verhaal van Volvo Ocean zeiler
Gerd Jan Poortman met
zijn parttime teamarts Drs.
Maarten Staarink (Traumachirurg, Het van WeelBethesda Ziekenhuis, Middelharnis).
De laatste gasten waren Ilse
Paulis en Maaike Head
gouden medaille winnaars in
RIO-onderdeel lichte dubbel
twee roeien. Beide dames zijn
in opleiding voor arts. Zij werden geïnterviewd door Tom
van ’t Hek en Kees jan Ponsen
(president elect NVT)
Barbara Roberti,
gipsverbandmeester
OLVG, Amsterdam
redactie@vgned.nl

Interview: Jan Akkerman
Matthijs Marres
Jan, binnenkort ga jij met pensioen.
Hoelang ben jij al gipsverbandmeester
en waar heb je allemaal gewerkt?
De ziekenhuizen waar ik heb gewerkt
zijn de volgende:
Militair Hospitaal dr. A. Mathijsen,
Diaconessen ziekenhuis, Academische
ziekenhuis Utrecht (later het UMCU),
het Meander ziekenhuis in Amersfoort,
en tot nu toe het St. Antoniusziekenhuis
te Nieuwegein.
In 1983 ben ik gestart met de opleiding
gipsverbandmeester in het Militair Hospitaal dr. A Mathijsen (de uitvinder van
het gipsverband) in Utrecht. Tussendoor
heb ik 1 jaartje in het Diak gewerkt.
In september 1985 heb ik mijn diploma
gehaald, ik ben dus ruim 31 jaar gipsverbandmeester.
Ik volgde de praktijkopleiding in het
toenmalige AZU in Utrecht bij Hans
Berkman en werd direct na de opleiding
gevraagd om daar te solliciteren. Mijn
diploma had ik nog niet eens ontvangen.
Na 4 jaar verhuisde het AZU naar de
Uithof, en werd ook de naam veranderd
in UMCU.
In 2001 vond ik het tijd worden om de
bakens te verzetten en solliciteerde in
het Meanderziekenhuis in Amersfoort.
Dit was wel even wennen; ik kwam uit
een mannencultuur en hier werkten
alleen maar dames. Bovendien ging ik
iedere dag met de auto over de A27, vaak
in de file, naar Amersfoort.
Na ca 3,5 jaar werd ik gevraagd om in
het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein
te komen werken, dit was in 2005. Dat
wilde ik wel, want dat was op de fiets
goed te doen. Hier werk ik nog steeds.
Door de jaren heen, heb ik ook regelmatig
via een uitzendbureau op diverse gipskamers gewerkt. Zo verdiende ik een extraatje
om mijn hobby, zeekajakken, te bekostigen.
Volgend jaar april, krijg ik mijn AOW. Ik
stop nog niet en ga voorlopig 2 dagen per
week door.
Hoe ben jij met het vak in aanraking
gekomen en wanneer wist jij dat je gipsverbandmeester wilde worden?

Het moet tussen 1975 en 1980 geweest zijn,
ik was Ziekenverzorger in het Militair Hospitaal en in opleiding als verpleegkundige,
toen er personeel gevraagd werd voor de
gipskamer.
We (2 personen) kregen een spoedcursus
van een adjudant, die wij moesten vervangen als hij er niet was. Deze adjudant zou
ook op korte termijn met pensioen gaan.
Dit speelde zich af op de poli Chirurgie in
een aftands voormalig keukentje, waar net
een smal bed naar binnen kon. Tegen de
muur zaten 2 opklapbare tafels, waarop
we de patiënten konden behandelen.
Dus; geen mooie hoog/laag tafels, maar
gewoon keiharde houten tafels, waar de
patiënten op gingen zitten/liggen. Later
is dit uitgebouwd.
Na mijn verpleegkundige opleiding, wilde
ik weer naar de poli Chirurgie, dit vanwege
de afwisselende werkzaamheden. We deden
niet alleen het poli werk, maar bemanden
ook de EHBO, assisteerden op de kleine
ok-kamer en de gipskamer. In deze periode
wilde ik alleen maar door studeren. Mijn
belangstelling ging uit naar de opleiding
IC, OK, CardioCare en tot slot de opleiding
voor gipsverbandmeester.
Het was mij na enige tijd duidelijk, dat ik
alleen voor de laatstgenoemde opleiding
in aanmerking kwam, ik was aan het lijntje gehouden. Toen ik aangaf dat ik dan
wel de opleiding voor gipsverbandmeester wilde volgen, was dit binnen enkele
uren geregeld. Ik werkte toen samen met
Bram de Graaf en Alies van der Wal.
Jij hebt een lange carrière als gipsverbandmeester. Daarnaast heb jij ook vaak
lesgegeven aan de opleiding tot gipsverbandmeester. Wat zijn volgens jou de
grootste veranderingen in ons vak? In
zowel positieve als negatieve zin.
Tijdens mijn carrière heb ik ca. 20 jaar
lesgegeven aan de opleiding voor gipsverbandmeester aan het Erasmus in Rotterdam. In het begin vond ik dat een spannende periode, waarin het zelfvertrouwen
groeiende was. Het les geven en opleiden
van gipsverbandmeesters, vind ik nog
steeds erg leuk om te doen. Het houd je
scherp. Het gaat mij dan bij uitstek om de
juiste behandeling aan de patiënt te geven
en deze op de juiste wijze uit te voeren.
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We hebben vele leerlingen opgeleid (je
doet het tenslotte niet in je eentje) en ik
heb in het bestuur van de VGN in diverse
commissies mogen plaatsnemen.
In het begin van mijn loopbaan, gebruikten we nog geen kunststof, alleen p.o.p.
Veel patiënten kwamen dan ook terug
met gescheurde of gebroken gipsverbanden.
Wanneer we een loopgips hadden aangelegd (incl. een blokje hout onder het gips),
kreeg de patiënt een envelop mee met
daarin een rubberen zooltje van 5x5 cm
en 0,5 cm dik aangevuld met 5 spijkertjes.
Dit dunne stukje rubber mocht 2 dagen
later onder het gips getimmerd worden.
Dit gebeurde tot anno 1975 in het Militair
Hospitaal. Daarna kwamen de rubberen
hakken en veel later de loopzolen.
Ja, dan heb je natuurlijk de grote veranderingen, omdat de kunststofmaterialen
op de markt kwamen. Hierover hebben
andere collega’s in de vorige afleveringen
van “In dit Verband” al uitgebreid melding
gemaakt.
In ons ziekenhuis begon dit met BayCast,
Light Cast en de eerste glasvezels van de
Firma’s, Zimmer, 3M en later de polyesters van de bekende firma’s zoals BSN en
Loman.
Erg positief, vond ik ook de ondersteuning
van diverse firma’s, die onze beroepsgroep
door de jaren heen heeft gekregen.
Wat mis jij aan oude werkwijzen of
technieken, die nu niet meer gedaan
worden? En Waarom?
In het Antonius Ziekenhuis behandelen
we geen patiëntjes met klompvoeten meer.
Ik vind dit een gemis voor aankomende
gipsverbandmeesters. Ik mis ook de behandeling van grote fracturen, wellicht
worden die snel geopereerd, bijvoorbeeld
cruris- of tibiafracturen. Het wiggen van
de gipsverbanden, komt bij ons nog zelden
voor, zo ook de behandeling met een Sarmientobrace.
Ik omarm ook een samenwerking met de
SEH. Ik ben van mening, dat er voor de gipskamer en de SEH een win-winsituatie te
behalen is.

Ik vind het niet meer van deze tijd, dat
patiënten 4 tot 6 weken hetzelfde gipsverband dragen. Hierdoor ben ik groot voorstander van het gipsverband, waarmee je
gewoon elke dag onder de douche zou kunnen, uitzonderingen daargelaten.
Als je terugkijkt op je carrière en de
veranderingen in ogenschouw neemt
die ons vak heeft ondergaan, hoe denk je
dat ons vak zich zal gaan ontwikkelen?
Wat de nabije toekomst betreft, zal het
op deze wijze nog wel even doorgaan.
Veranderingen worden vaak “ontdekt”
door de industrie, denk aan de softcast,
of door ontwikkeling van nieuwe methode
van bewerking van materiaal, denk aan
3D printing. Wanneer we voorbereid willen zijn op grote veranderingen, moet de
beroepsgroep wel meedenken met de industrie en ideeën aandragen.
Ik hoop dat onze opleiding snel naar een
hoger niveau gebracht wordt (HU). Alleen
daar kan de gipsverbandmeester doorstuderen, zodat hij/zij de kennis en kunde
heeft om binnen een organisatie op niveau
mee te praten over veranderingsprocessen op de gipskamer. Dit heb ik persoonlijk gemist.
Waar ben jij het meest trots op in jouw
carrière als gipsverbandmeester?
Gedurende ca 25 jaar heb ik een bijdrage
mogen leveren in de opleiding van nieuwe
gipsverbandmeesters, zowel in Rotterdam
als in de praktijk.
In het bestuur van de VGN, stond ik aan
de wieg van de ontwikkeling van Kwaliteitsbeleid. Heel wat keren zijn Peter
Spuit en ik bij het CBO geweest om de

weg te effenen om Kwaliteitsbeleid op
de kaart te krijgen. Hieruit is ons eerste
Beroepsprofiel ontstaan, waar ik twee
hoofdstukken voor heb geschreven.
Later heb ik een eerste aanzet voor visitaties gegeven. Gelukkig waren daar collega’s, die er meer verstand van hadden.
Christ van de Rijt, heeft dit van mij overgenomen. Heden ten dage doet hij dit nog
steeds met verve, waarvoor hulde.
Heb je nog een boodschap die je graag
door wil geven?
Wellicht het volgende, hoewel ik me realiseer dat het niet voor elke gipsverbandmeester zal gelden. Twee opmerkingen:
Profilering van de gipsverbandmeester
in de organisatie is zo belangrijk, zorg
dus dat je daarin kunt participeren.
Kwaliteit van de patiëntenzorg kan
altijd beter.

•
•

Hiermee bedoel ik, dat het vak meer is dan
alleen een gipsverbandje aanleggen. De
patiënt en zijn letsel is veel interessanter.
Vergeet de functionele stand van een gipsverband niet, maar kijk ook naar de stand
van de fractuur, kun je die bv. nog een extra
zetje geven, waardoor je een veel betere
stand kunt bereiken?
Regelmatig loop ik tegen het volgende aan;
de fractuur wordt als acceptabel afgegeven.
Waarbij ik dan denk; met wat drie-punts
druk staat de fractuur veel beter!! Zo ben
ik dol op een tri-malleolaire enkelfractuur,
die ik mag reponeren. Hierdoor wordt er
een betere stand verkregen, ook al wordt
hij/zij later geopereerd. Het zijn voor mij de
krenten in de pap en het maakt het vak van
gipsverbandmeester zoveel interessanter!
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Matthijs Marres,
Gipsverbandmeester,
UMC Utrecht

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.

Ervaring opdoen
in Nederland
Voor mij was het nieuw om veel met vilt te werken. Total
contact en vilt ertussen… (Voor mijn gevoel is er door het
vilt juist weinig total contact, maar daar valt over te sparren.) Ik heb in ieder geval een hele nuttige tijd gehad, het
was natuurlijk leuk om veel oud-collega’s weer even terug
te zien.

Vorige keer vertelde ik, dat de eerste sollicitatiebrief binnen
was. Inmiddels zijn er via Skypegesprekken geweest. We zijn
superblij, dat we een gipsverbandmeester hebben gevonden,
die binnenkort naar Aruba wil komen om te werken.
Ondertussen ben ik ook naar Nederland geweest om het
jubileumcongres bij te wonen. Ik heb daar persoonlijk
kennis kunnen maken met mijn nieuwe collega.
Het was erg leuk om haar alvast te ontmoeten. Nu weet ik al een beetje wie er komt
en voor haar was het natuurlijk ook
prettig.

Ik had een paar drukke weken in
Nederland. Het ziekenhuis heeft
me naar het congres laten gaan,
maar ze wilden ook graag dat ik
extra expertise opdeed op het
Mabel schoen
gebied van amputaties en diabetische voeten. Tijdens mijn
Ook heb ik nog een dagje meeopleiding heb ik een stage gelogelopen in Utrecht, dit met betrekpen in Zwolle om meer te weten te
king tot de patiënten die een HALOkomen van de zipprothese. Ik heb
tractie dragen. Deze dag kwam er een
hierover in Aruba verteld en ze waren
ZIP Prothese
aantal patiënten terug voor controle, het
hier erg nieuwsgierig naar. Zou het iets
was goed om alles weer eens uitgebreid na
zijn om op Aruba toe te passen. Het duurt
te lopen. Eigenlijk zou ik dit iedere keer, als ik in
nu namelijk best lang voor een patiënt zijn proNederland ben, moeten doen. Op Aruba werken we er zo
these krijgt, waardoor het revalidatieproces erg verweinig mee, dat het gauw weg zakt, dus ook deze dag was
traagt. Misschien is een ZIP de oplossing voor dat probleem.
erg nuttig!
Opdracht dus: naar Zwolle, veel informatie vergaren en uitzoeken of het rendabel en zinvol is om hier op Aruba mee te
Met heel veel nieuwe informatie ben ik uiteindelijk weer naar
gaan werken. Op Aruba had ik al contact gelegd met de gipsAruba teruggegaan. Hier heb ik een presentatie in elkaar
verbandmeesters in Zwolle, en ik was weer van harte welkom.
gezet over de ZIP en met de afdeling revalidatie en instrumentWim heeft een mooi programma voor me in elkaar gezet,
maker hebben we het een en ander besproken. De conclusie
waardoor ik weer helemaal up-to-date ben op dat gebied.
is dat we voorlopig nog niet met de ZIP aan de slag gaan.
Dit omdat we hierin veel moeten investeren en nauw met de
Maar ik kwam niet alleen daarvoor naar Nederland. De
instrumentmaker moeten kunnen samenwerken. We gaan
volgende opdracht was om me ook te verdiepen in het
nog maar even op dezelfde voet door, maar we evalueren
behandelen van de charcot-voet. Onze chirurg die de diabinnenkort weer.
betische voetenpoli coördineert (die we aan het opzetten
zijn), heeft me gevraagd om zoveel mogelijk behandelingen
Ook voor de diabetische voeten heb ik qua wondzorg extra
te bekijken. Ook daar heeft Wim me mee geholpen. Ik ben
informatie gekregen en variaties gezien voor het aanleggen
op de wondenpoli geweest, en heb met de podotherapeuten
van het gips. We proberen een beetje een goede middenweg
meegelopen. Daarnaast ben in Almelo geweest om daar
te vinden. Dus aan slag ermee! Bedankt Zwolle, Almelo en
ook in de praktijk mee te kijken. Daar heb ik ook met de
Utrecht voor jullie gastvrijheid!
wondenpoli, podotherapeut en fysycian-assistent mee
gelopen. Met hun heb ik uitgebreid over de total contactGroetjes Ageeth Kok
cast gesproken. Zo kon ik mooi bekijken of we op Aruba
een beetje goed bezig waren. En we zijn helemaal niet zo
slecht bezig.
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Gipsbloopers!
Een patiënt meldt zich op de Spoedeisende Hulp
in verband met een kromme vinger, nadat hij
tijdens voetbal een bal op zijn pink heeft gekregen.Er worden röntgenfoto’s gemaakt en al snel
blijkt dat er sprake is van een luxatie in het PIPgewricht. Zie röntgenfoto’s 1 en 2.
Na de repositie, krijgt de SEH-verpleegkundige
de opdracht om een spalk aan te leggen, samen
met dig 4.
Ze vindt een tongspatel en verwerkt deze in de
spalk. De patiënt vraagt nog even, of de spatel
niet wat korter gemaakt kan worden, maar dat
is volgens de SEH-verpleegkundige niet nodig.
Na het aanleggen van de spalk, wordt er een
controlefoto gemaakt. Zie röntgenfoto 3.
De repositie is geslaagd.
De patiënt wordt naar huis gestuurd, met het
verzoek om een afspraak op de gipskamer te
maken voor een thermoplast spalk.

Röntgenfoto’s 1;

Gelukkig is het met de vinger goed afgelopen!
De patient kon zijn rechterhand niet gebruiken,
door het veel te lange spateltje.
Hij bleef overal achter haken!
Als u ook zulke bijzondere gipsen tegenkomt
mail ze dan met foto de redactie van “In dit
Verband” of naar barbararoberti@hotmail.nl
Geerteke Bedaux,
Gipsverbandmeester OLVG

Wat zou u doen?
Een 61-jarige man komt lopend de gipskamer
binnen. Hij heeft al twee maanden een dikke
voet en hij voelt warm. Bij de dermatologie
wordt hij al een paar weken gezwachteld maar
er is geen verbetering. In het verleden is deze
man belast geweest met DM-2 met als complicatie een polyneuropathie van zijn onderste
extremiteiten van de knie naar distaal. Na 80
kilo te zijn afgevallen is de DM-2 verdwenen en
de polyneuropathie gebleven. Een intern consult
van de orthopedie lijdt tot een foto van zijn voet.
Hij woont samen met zijn invalide vrouw die hij
verzorgt. Hij doet het huishouden voor zover dat
gaat en hij kookt. Dat wil hij graag blijven doen.
Wat wordt het plan?
Stuur uw reactie naar: redactie@vgned.nl
Matthijs Marres
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Verband

Wat is gedaan?
(zie ‘Wat zou u doen?’ nummer 3-2016)

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

Verslag Radioloog:
Geen eerder onderzoek ter vergelijk beschikbaar. Afwijkend aspect van de distale radius en ulna, waarbij een
trapje wordt gezien in het distale radiusoppervlak en
standsafwijking van de ulna, welke in nauwe relatie hiermee staat. Een en ander is echter sclerotisch begrensd,
derhalve suggestief voor een langer bestaande situatie.
Kraakbeenverlies tussen het os naviculare en de radius,
alsook tussen het os naviculare en os lunatum, waarbij
deze bij de carpalia enig hoogteverlies tonen.
Daarnaast toont de laterale opname een losliggend botfragment aan de dorsale zijde van de pols, verdacht voor
een triquetrumfractuur. Globaal verminderde kalkhoudendheid van het skelet, mogelijk in het kader van osteoporose. Normale stand van de 1e tot en met 5e straal,
alhier geen aanwijzingen voor (doorgemaakt) trauma.
Conclusie:
Vermoedelijk is er sprake van een combinatie van deels
oude, mogelijk ook recente en uitgebreide degeneratieve
veranderingen van de pols.

LO: Gips af: pols slank, geen drukpijn tpv triquetrum.
Palmairflexie iets beperkt door stijfheid, verder FROM.
C: Getraumatiseerde arthrose
B: Gips af, functioneel en einde behandeling
Het ulna-trapje was waarschijnlijk van een oude pols fractuur 25 jaar geleden, waarbij het bot zich heeft aangepast aan
de nieuwe structuur. Daar had de patiënt geen last van.
Nogmaals de Foto’s.
Lenny Keylard
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a.u.b.

A: Gaat heel goed, geen klachten gehad in gips.

postzegel

plakken

Verslag polibezoek:
RvK: +1 wk na triquetrumfractuur links M.I. (en volgens
radioloog) meer passend bij degeneratieve veranderingen

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

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

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

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

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

Dhr. M. van Griethuysen,
Voorzitter
(dagelijks en algemeen bestuur),
voorzitter@vgned.nl

Mevr. A. Kik,
bestuurslid met portefeuille
Ledenaktiviteiten,
ledenactiviteiten@vgned.nl

Vacant,
secretaris
(dagelijks en algemeen bestuur),
secretariaat@vgned.nl

Vacant,
bestuurslid met portefeuille
Redactie “In dit Verband”,
idv@vgned.nl

Mevr. K. te Kronnie,
penningmeester,
vice-voorzitter
(dagelijks en algemeen bestuur),
penningmeester@vgned.nl

Vacant,
Notuliste,
notulist@vgned.nl

Vacant,
bestuurslid met portefeuille
Registratie & Accreditatie,
registratiecommissie@vgned.nl
Dhr. W. Walet,
bestuurslid met portefeuille
Opleiding en CZO,
opleidingscommissie@vgned.nl
Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt,
bestuurslid met portefeuille
Visitatie,
visitatie@vgned.nl

Dhr. C. Feijten,
Website,
communicatie@vgned.nl
Meza Rijsdijk,
Commissie Innovatie,
Trends en Toekomst,
itt@vgned.nl
Het postadres van het
Secretariaat VGN is:
Secretariaat VGN
Merelweg 38
8191 XR Wapenveld
Dhr. M. van Griethuysen
(Mendel) Voorzitter VGN
Papyrusdreef 28
3564 CP Utrecht
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Colofon

Aanwijzingen
voor auteurs

” In dit Verband ”

Lever getypte tekst op papierformaat A4
regelafstand 1.

• verschijnt 4x per jaar
• heeft een oplage van 1500 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

• Jan van Doorn, gipsverbandmeester, Boven-IJ Ziekenhuis,
Amsterdam.
• Lenny Keylard, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam
• Matthijs Marres, gipsverbandmeester, UMC Utrecht.
• Lody Muskita, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
• Erna Pronk, gipsverbandmeester, WFG, Hoorn

Vormgeving en grafische productie
• Lines & Letters bv, Soest

Advertenties / abonnementen

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.

• 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.

Hoofdredactie

Eindredactie

• Barbara Roberti, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
e-mail: redactie@vgned.nl
• Vacature
e-mail: idv@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.)
• revalidatieartsen (V.R.A.)
• reumatologen (N.V.R.)
• Sport Medische Afdelingen (S.M.A.)
• 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).

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

Reproductie

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

De verantwoordelijkheid van de inhoud van de artikelen ligt bij de
auteurs zelf.
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