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Van de redactie
In dit juni nummer staan weer een aantal
mooie artikelen, afgewisseld met wat gips
anekdotes.

mentsyndroom. Verder heeft Renske ook
een column van een gipsverbandmeester
geschreven.

Wetenschap in de medische wereld is geregeld niet standvastig. Zelfs met de vele
onderzoeken die gedaan worden blijft het
zoeken naar kennis en inzicht. In het vorige
nummer van ‘In dit verband’ werd er verwezen naar een groot onderzoek over de
effectiviteit van trombose profylaxe bij
een onderbeengips of na een kijkoperatie.
Conclusie was dat alleen bij hoog risico
op trombose artsen antistolling zouden
moeten voorschrijven. Nu hoor ik bijna
nooit een arts-assistent vragen naar trombose in de familie, pilgebruik met roken
of het gewicht van de patiënt. Is het nog
zinvol om een risicoprofiel te maken van
patiënten voor toedienen van tromboseprofylaxe of slaan we die stap nu over?
In dit nummer komt de noodzaak van
trombose profylaxe weer terug vanuit
een andere RTC met andere uitkomsten.
Dit onderzoek komt van Marlieke Bruntink, arts-onderzoeker chirurgie VUmc
en Robert Jan Derksen traumachirurg
in het ZMC.

Karin den Hartog, gipsverbandmeester
van het Alrijne Ziekenhuis laat zien hoe
je kan sporten met gips.

Stein Janssen chirurg i.o. in het OLVG
heeft een onderzoek gedaan naar de beoordeling van intra-articulaire basis midphalanx fracturen. Het gaat hier over het
oordeel van de chirurg t.o.v. het oordeel
van andere chirurgen over specifieke fractuurkenmerken.

Ageeth, onze gipsverbandmeester op Aruba, is natuurlijk van de partij. Zij doet verslag vanuit het zonovergoten Aruba.
Lenny Keylard, gipsverbandmeester in
het OLVG laat een flinke luxatie van de
voet zien.
Martine Stoel, gipsverbandmeester in
het Haga ziekenhuis een grappige gips
anekdote.
Barbara Roberti, gipsverbandmeester in
het OLVG doet verslag van een boeiend
bezoek aan een fabriek die glasfiber/polyester hardcast en softcast gips produceert in
Polen en daarbij de release van een nieuwe
softcast lanceerde.

Het bestuur
PhD. Jorien G.J. Pierik, van de universiteit Twente heeft een boeiend promotie
stuk geschreven over pijn na letsel aan de
extremiteiten. Pijn management en voorspellende waarde voor herstel. De uitkomsten zijn goed te gebruiken in de praktijk.
Dit is een beknopte weergave het promotiestuk.

We eindigen dit nummer met de rubriek
“Het interview van”, ditmaal met José
Freitas de Baptista, gipsverbandmeester
uit het AMC. José is nu met pensioen maar
heeft vele leerlingen opgeleid.
Hieronder een paar foto’s van een geslaagde
bestuursdag. Waarin we onder andere een
workshop Loesje hebben gedaan, met als
resultaat een paar nieuwe Loesje posters.

Gerrit-Jan Westenberg, gipsverbandmeester van het Flevoziekenhuis, schrijft een
casus over een patiënt met een Lisfranc
fractuur gevolgd door het verhaal van de
patiënt zelf.
Het ALV-verslag is geschreven door Astrid
Kik- de Vries van de ledenactiviteiten.

Dr. Rudolf W. Poolman, orthopeed in het
OLVG heeft een stuk geschreven over botgroei-stimulatie. In de rubriek “voor u
gelezen”, vertalen we het stuk en geeft de
redactie een beschouwing over dit onderwerp.

Het ITT-verslag is geschreven door Meza
Rijsdijk voorzitter ITT

Renske van Wingerden, gipsverbandmeester uit het Franciscus gasthuis laat
een praktisch voorbeeld zien van een antispits spalk bij een patiënt met comparti-

Kay Ruiter, gipsverbandmeester i.o. in het
OLVG, schrijft in de serie “verslag van een
leerling” over de LOG-opleiding uit Rotterdam.

Jan Cees Reijnders, gipsverbandmeester
van VUmc, laat een mooie applicatie zien
voor sporters met neusfracturen.

Hartelijk dank aan alle auteurs van de
ingeleverde artikelen.
Met vriendelijke groet,
Barbara Roberti (hoofdredacteur) en
Commissie van “In dit Verband”.
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Verschijningsdatum:
15 december 2017
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PROTECT: Het nut van, dan wel de
noodzaak voor, tromboseprofylaxe
bij onderbeengips, een RCT.
Marlieke Bruntink, Robert Jan Derksen
Samenvatting
Immobilisatie van voet- en enkelfracturen
in onderbeengips is geassocieerd met diep
veneuze trombose (DVT), maar er is geen
consensus over het gebruik van tromboprofylaxe. Uit onze multicenter randomised
controlled trial (RCT) blijkt dat nadroparine en fondaparinux het risico op DVT
significant verminderen, zonder toegenomen nadelige effecten.

Achtergrond
DVT is een welbekende complicatie na
trauma en daaropvolgende immobilisatie.
Maar voor verschillende letsels bestaat
geen consensus over de manier om deze
complicatie te voorkomen, of zelfs over
de noodzaak voor preventie1. Met name
trombose preventie bij patiënten die conservatief worden behandeld met een onderbeengips is controversieel, waardoor er
in de dagelijkse praktijk een grote variatie
is in het voorschrijven van profylaxe2,3.
De incidentie van DVT zonder profylaxe
in deze patiëntengroep varieert van 4 tot
19%4-10. Hoewel meta-analyses suggereren
dat tromboprofylaxe het risico op DVT
significant verminderen11,12, adviseren de
meeste richtlijnen tegen het routinematig
voorschrijven van farmacologische profylaxe bij deze patiënten vanwege het gebrek
aan bewijs13–15 .
Eerdere RCT’s naar de incidentie van DVT
en het gebruik van Low Molecular Weight
Heparin (LMWH) maken namelijk geen
duidelijk onderscheid tussen fracturen en
Achillespeesrupturen, operatieve en conservatieve behandeling en gips tot boven
de knie en onderbeensgips6–10,16.
Daarom hebben wij een multicenter RCT
opgezet om bij patiënten die conservatief
worden behandeld met een onderbeengips
vanwege een fractuur van de enkel of de
voet de incidentie van DVT te onderzoeken en de effectiviteit en veiligheid van
nadroparine (LMWH) en fondaparinux
(synthetische factor-Xa-inhibitor).

18 jaar en ouder, met een fractuur van de
enkel of de voet, die conservatief werden
behandeld met minstens 4 weken onderbeengips werden gevraagd mee te doen aan
het onderzoek. Patiënten met veneuze trombose (DVT of longembolie), bloedingsstoornissen of contra-indicaties voor het gebruik
van nadroparine of fondaparinux in de
voorgeschiedenis werden geëxcludeerd.
Na informed consent werden de deelnemers gerandomiseerd in 3 groepen: de
controlegroep (geen profylaxe of placebo)
of een van de interventiegroepen, die zichzelf dagelijks een subcutane injectie van
nadroparine of fondaparinux moesten
toedienen, gedurende de gehele immobilisatieduur. Nadat het gips verwijderd werd
(of eerder bij een verdenking op DVT), werd
er een veneuze echo duplex verricht, om
DVT vast te stellen of uit te sluiten.

Resultaten
Tussen april 2009 en december 2015 werden 783 patiënten beoordeeld voor deelname; 316 patiënten kwamen niet in aanmerking. 467 deelnemers werden gerandomiseerd. Hiervan hebben 189 deelnemers het eindpunt van de studie niet behaald. Meestal doordat bij evaluatie na 1
week op de gipskamer bleek dat er geen
sprake was van een fractuur, er een indicatie bestond voor chirurgische fixatie of
er een andere conservatieve behandeling
werd ingezet dan 4 weken onderbeengips.
Deze patiënten vielen hierdoor buiten
onze inclusiecriteria. En bij een aantal
deelnemers is er helaas geen echo duplex
verricht. Uiteindelijk zijn er 273 (94 in de
controlegroep, 92 in de nadroparine groep
en 92 in de fondaparinux groep) geïncludeerd voor de analyse (zie figuur 1).

Figuur 1: Studie profiel

De patiënteigenschappen en risicofactoren voor vaatlijden waren gelijk in alle drie de
groepen (Tabel 1).

Methode
De PROTECT-studie (Prophylaxis of
Thromboembolic Complications Trial)
is een RCT die in 7 Nederlandse ziekenhuizen werd uitgevoerd. Patiënten van
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Er zijn geen majeure complicaties (bloeding, infectie van de injectieplaats, cutane
necrose) opgetreden in de drie groepen.
31 patiënten in de interventiegroepen
hebben kleine complicaties gerapporteerd:
26 participanten (19 (27.1%) in de nadroparine en 7 (9.6%) in de fondaparinux
groep) noemden kleine hematomen, twee
(een in elke groep (1.4%) vonden de injecties pijnlijk, twee (een in elke interventiegroep (1.4%) vermeldden hematurie en
een patiënt in de nadroparine groep (1.4%)
rapporteerde donkere ontlasting.
DVT werd vastgesteld bij 11 participanten
in de controlegroep (11.7%), bij twee in de
nadroparine groep (2.2%) en een in de
fondaparinux groep (1.1%). Twee patiënten met DVT in de controlegroep presenteerden zich met symptomen van pulmonale embolieën voor het verwijderend van

het gips. Deze werd middels CT bevestigd.
De overige patiënten met DVT hadden geen
symptomen van een veneus trombo-embolisch event.
Analyse wees uit dat de incidentie van
DVT in de nadroparine groep 2/92 (2.2%)
was, vergeleken met 11/94 (11.7%) in de
controlegroep, met een relatief risico van
5.4 (95% CI 1.2-23.6; p = 0.011) (Tabel 2).
In de fondaparinux groep was de incidentie van DVT 1/92 (1.1%), met een relatief
risico ten opzichte van de controlegroep
van 10.8 (95% CI 1.4-80.7; p = 0.003)
(Tabel 3).

Conclusie
Deze RCT vond een incidentie van DVT
van 11.7% in de controlegroep. De incidentie was significant lager bij patiënten

die dagelijks tromboseprofylaxe kregen
(in de vorm van nadroparine of fondaparinux), respectievelijk 2.2% en 1.1% (p =
0.011 en p = 0.003).
Profylaxe middels nadroparine of fondaparinux is veilig. Behalve enkele kleine
hematomen bij de injectieplaatsen, werden er geen complicaties gerapporteerd.
Compliantie van de profylaxe was uitstekend. Dit suggereert dat profylaxe met
nadroparin of fondaparinux gedurende
de gehele immobilisatie periode haalbaar
is, ondanks dat het subcutaan moet worden toegediend.
Schrijvers
Marlieke Bruntink, arts-onderzoeker
chirurgie, VU Medisch Centrum
Robert Jan Derksen, traumachirurg,
Zaans Medisch Centrum
Deelnemende centra
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar
Spaarne Gasthuis, Hoofddorp
VU Medisch Centrum, Amsterdam
Leids Universitair Medisch Centrum,
Leiden
Radboud Ziekenhuis, Nijmegen
Zaans Medisch Centrum, Zaandam

Stukje van een leerling
Leerling zijn is als een duizendpoot,
alles wat je tegenkomt moet je aangrijpen voor je leerproces. Lange dagen op
de werkvloer en dan avonden die veel
te snel voorbijgaan tijdens het leren.
Geeft de klok nu alweer half 12 aan?
Snel maar naar bed en de volgende
ochtend vrolijk weer de patiënten begroeten. Leren voor de toetsen vergt
wat van je sociale leven. Ben je even
met je vrienden, dwalen je gedachten
weer af naar alle origo’s en inserties.
Terwijl je daar stiekem met je gedachten zit hoor je op de achtergrond je
vrienden vragen, ‘he, waar zit je met
je hoofd?’. Het leren van de toetsen is
wel een uitdaging. Je krijgt namelijk
van de opleiding een aantal readers
(uit 1990, en dus niet altijd aansluiten

op de praktijk) en een aantal boeken.
Er wordt dan gezegd dit moet je allemaal leren. Oké, maar verder krijg je
minimaal uitleg wat je minimaal moet
kennen en hoe diep je je moet voorbereiden. Dus alles maar blokken en
blokken. En zelfs de wetten en formules van Newton uit je kop proberen te
leren. Ik ben alleen geen wiskundige
maar een gipsverbandmeester en begreep hier dus niet veel van.
Blijkt natuurlijk dat je dat niet krijgt,
maar fatsoenlijke casussen met fatsoenlijke trauma’s. ‘Verdorie, al die tijd voor
niks’, gaat dan door je hoofd. Maar het
ergste is het wachten op de uitslag van
een toets. Hoe lang gaat het duren? Elke
dag even kijken of de website alweer
geüpdatet is. Nee, nog steeds niet en
dan ineens een leerling die appt, ‘Ja
het staat erop’. Dan moet je ineens gaan
kijken. Terwijl je eerst 8 keer op een
dag keek is het ineens moeilijker. De
muis klopt, klinkt onder je vinger en
je scrolt langzaam naar beneden. Ja
daar staat het. Voldoende, ‘yes!!’.
Echode een vreugde kreet door de kamer. Dit is waar het leven van de leerling onder anderen uit bestaat. De eer-
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ste klamme handjes zijn voorbij en de
eerste paar toetsen zijn binnen. Langzaam worden we steeds zekerder over
onze kennis en kunnen. Zeker als een
arts naar jou toekomt en vraagt, ‘ik heb
een probleem zou jij wat bij dit ziektebeeld/trauma kunnen maken’. En dan
hoor je jezelf zeggen ‘ja hoor, ik zou dit
maken met deze stand i.v.m. zus en zo’.
Je schrikt van jezelf en beseft hoe snel
je kennis vergaart. Maar we hebben nog
een lange weg te gaan. Want er staat
weer een nieuw thema voor de deur die
je in je nek voelt hijgen. Daar gaan we
weer. Alle reflecties en verslagen duizelen je voor de ogen. Maar dit alles maakt
niet uit, want we hebben het leukste vak
binnen het ziekenhuis. Met alle leuke,
gekke en aparte mensen met ieder een
eigen verhaal en probleem. Tijd voor
jou om dit probleem aan te pakken en
patiënten te helpen. Je creatieve geest
de loop laten voor de beste vorm van
immobilisatie welke zowel conform
bied als de therapie ondersteunt.
Dit alles motiveert om te knallen.
Kay Ruiter
Gipsverbandmeester i.o. in het OLVG

Het beoordelen van de intraarticulaire basis midphalanx
fractuur
Onderzoek uitgevoerd in het Massachusetts General Hospital
Stein J. Janssen
Samenvatting: In dit onderzoek hebben 99 handchirurgen, 21 intra-articulaire basis midphalanx fracturen beoordeeld op laterale
röntgenfoto’s, met als doel: (1) de mate van overeenstemming (ook wel betrouwbaarheid) in het beoordelen van zes verschillende
fractuurkenmerken te beoordelen, en (2) te achterhalen welke fractuurkenmerken gerelateerd zijn aan de keuze voor operatieve
behandeling. Twee millimeter (mm) step-off of gap en subluxatie/dislocatie zijn de meest betrouwbare fractuurkenmerken.
Daarnaast zijn 2mm step-off of gap en instabiliteit van het gewricht het sterkst gerelateerd aan de keuze voor operatieve behandeling.
Handchirurgen zijn behoorlijk eensgezind over welke basis midphalanx fracturen baat hebben bij operatieve behandeling.

Introductie
Intra-articulaire fracturen van de interfalangeale gewrichten kunnen problematisch
zijn vanwege persisterende stijfheid en pijn,
en secundaire artrose. Veel genoemde fractuurkenmerken die gebruikt worden voor
het stellen van een operatie-indicatie zijn:
meer dan 2 mm step-off en meer dan 40%
betrokkenheid van het gewrichtsvlak.
Het is echter onduidelijk of deze kenmerken met voldoende betrouwbaarheid beoordeeld kunnen worden op een röntgenfoto om hier een keuze voor behandeling
op te baseren. Dit onderzoek heeft als doel:
(1) de mate van overeenstemming (ook wel
betrouwbaarheid) in het beoordelen van
zes verschillende fractuurkenmerken te
beoordelen, en (2) te achterhalen welke
fractuurkenmerken gerelateerd zijn aan
de keuze voor operatieve behandeling.

Methoden

Resultaten

99 Handchirurgen hebben 21 intra-articulaire basis midphalanx fracturen met
korte casus beschrijving en laterale röntgenfoto beoordeeld. Voor elke casus zijn
de volgende fractuurkenmerken beoordeeld: (1) percentage betrokkenheid van
het gewrichtsvlak, (2) >2mm articulaire
step-off of gap, (3) comminutie, (4) aantal fractuur fragmenten, (5) subluxatie/
dislocatie, (6) stabiliteit van het gewricht:
instabiel / stabiliteit onzeker / stabiel.

Overeenstemming is hoog voor het beoordelen van 2 mm step-off of gap (kappa,
0.73; p<0.001), subluxatie/dislocatie
(kappa, 0.72; p<0.001), en percentage
betrokkenheid van het gewrichtsvlak
(ICC, 0.67; p<0.001); overeenstemming
is gemiddeld voor het beoordelen van
comminutie (kappa, 0.55; p<0.001) en
stabiliteit van het gewricht (kappa, 0.54;
p<0.001); en overeenstemming is gering
voor het beoordelen van het aantal fractuurfragmenten (ICC, 0.39; p<0.001).

Vervolgens werd de keuze voor behandeling aangegeven: niet-operatieve behandeling, extension-block pinning, externe
fixatie, open reductie en interne fixatie,
volaire plaat arthroplastiek, of hemi-hamate autograft arthroplastiek. Statische
analyse is verricht middels Fleiss kappa
analyse, intraclass correlatie coëfficiënt
(ICC), en lineaire regressie. Fleiss kappa
(categoriale variabelen) en intraclass correlatie (continue variabelen) worden gebruikt voor het berekenen van de mate
van overeenstemming gecorrigeerd voor
overeenstemming bij toeval; de waardes
lopen van 0 tot 1, waarbij 1 gelijk staat aan
perfecte overeenstemming, en 0 voor geen
overeenstemming. Lineaire regressie is
gebruikt om te beoordelen welke factoren
geassocieerd zijn met keuze voor niet-operatieve versus operatieve behandeling
waarbij beta de invloed van het fractuurkenmerk op de likelihood voor operatieve
behandeling weergeeft en de R-squared
de sterkte van diens associatie.
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Er is hoge overeenstemming voor de
keuze niet-operatieve versus operatieve
behandeling (kappa, 0.69; p<0.001),
echter overeenstemming is matig voor
keuze van specifieke behandelopties
(kappa, 0.34; p<0.001).
Alle fractuurkenmerken zijn geassocieerd met de keuze voor operatieve behandeling; waarbij >2 mm step-off of gap
(beta, 0.90; R-squared, 0.89 ; p<0.001),
instabiliteit van het gewricht (beta, 0.88;
R-squared, 0.81; p<0.001), en subluxatie/
dislocatie (beta, 0.80; R-squared, 0.76;
p<0.001) de sterkste associatie vertonen;
percentage betrokkenheid van het gewrichtsvlak (beta, 0.015; R-squared,
0.58; p<0.001), mate van comminutie
(beta, 0.86; R-squared, 0.65; p<0.001),
en het aantal fractuurfragmenten (beta,
0.33; R-squared, 0.41; p=0.002) tonen
een minder sterke associatie.

Discussie
Verschillende fractuurkenmerken worden
gebruikt voor het stellen van een operatieindicatie bij intra-articulaire basis midphalanx fracturen. Het is echter onduidelijk of handchirurgen overeenstemming
vertonen in het beoordelen van dergelijke
fractuurkenmerken. Twee mm step-off of
gap en subluxatie/dislocatie zijn de meest
betrouwbare kenmerken voor het beschrijven van een basis midphalanx fractuur.
Daarnaast zijn step-off of gap, subluxatie/

dislocatie en een instabiel gewricht het
sterkst geassocieerd met de keuze voor
operatieve behandeling. Step-off of gap
en subluxatie/dislocatie zijn derhalve de
meest bruikbare fractuurkenmerken voor
het stellen van een operatie-indicatie.

Referenties
Stein J. Janssen MD, Jeroen Molleman
BSc, Thierry G. Guitton MD, PhD, David
Ring MD, PhD, on behalf of the Science
Of Variation Group. What Middle Phalanx

Base Fracture Characteristics are Most
Reliable and Useful for Surgical Decisionmaking? Clin Orthop Relat Res (2015) 473:
3943. doi:10.1007/s11999-015-4394-7
Stein J. Janssen
AIOS Chirurgie OLVG Amsterdam
(vooropleiding Orthopedie AMC)
Afdeling Chirurgie, Oosterpark 9,
1091 AC Amsterdam,
steinjanssen@gmail.com

Anti-spits spalk voor patiënt met wond
Renske van Wingerden
Deze patiënt meldt zich op de SEH met
pijn in het rechteronderbeen en heeft
hierbij een verminderd gevoel. De diagnose luidt een occlusie ter hoogte van de
aortabroekprothese, hierbij is een compartimentsyndroom ontstaan waarvoor
een 4 loge fasciotomie is uitgevoerd.
Er volgt een verzoek vanuit de chirurg en
fysiotherapeut voor een antispits-spalk.
De patiënt heeft een goed te redresseren
enkel, patiënt kan de enkel niet (volledig)
zelfstandig extenderen. De grootte van
de wonden en het voorkomen van druk

laten het niet toe een “gewone” antispitsspalk te maken. Deze oplossing is gevonden.
Het teenstuk is gemaakt van nealcast
polyesther-flex.
Een band ter hoogte van tuberositas tibiae,
ook gemaakt van nealcast polyesther flex,
afgewerkt met vilt aan de binnenzijde (extra
bescherming te hoogte van het fibula kopje).
Bevestiging met een breed klittenband in
verband met de drukverdeling aldaar. Het
klittenband is op spanning te brengen, maar
ook als handvat te gebruiken zodat er met
de voet geoefend kan worden.
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Renske van Wingerden
Gipsverbandmeester
Franciscus gasthuis

Voor u gelezen

Wie durft er nu nog iets met LIPUS?
Bespreking van het artikel van Rudolf W Poolman et al. (1) “Lage Intensiteit Pulserende Ultrasound
(LIPUS) voor botgenezing: een richtlijn voor de klinische praktijk.”
Barbara Roberti, Bart Roberti
Op evidentie gebaseerd geneeskundig handelen via richtlijnen, die de stand van de geneeskunde vertegenwoordigen, is niet bedoeld
om nieuwe ontwikkelingen te ontmoedigen en een te strak kader voor artsen te geven. Eerder is de bedoeling om artsen en patiënten
gezamenlijk te ondersteunen bij moeilijke beslissingen in de praktijk van alledag met veelal grote consequenties. Het geeft tijdwinst
aan behandelende artsen.
Bij lezing van het onderhavige artikel vallen een aantal samenwerkingsverbanden op die invloed hebben op het proces van
deze richtlijn:
“British Medical Journal “(BMJ) met de MAGIC-groep. Hier
gaat het om ondersteuning bij ontwerpen van bijzondere layouts voor optimale informatieoverdracht van de klinische richtlijnen aan artsen en patiënten. De Magic-groep heeft een app
ontwikkeld: de MAGICapp (www.magicapp.org). Deze groep
ontwikkelde de sjablonen, die auteurs kunnen gebruiken.
Het idee van BMJ is onderbouwing van richtlijnen met een
internationaal expert panel, hier inclusief ervaringskundige
patiënten om alle stappen te nemen volgens het BMJ Snelle
Recommandatie model voor betrouwbare aanbevelingen.
Het expertpanel maakte gebruik van het GRADE systeem
voor het gestructureerd en transparant bepalen van de stand
van wetenschap uit gepubliceerde Randomized Controlled
Trials (RCT’s). Het GRADE-systeem bepaalt tenslotte de
overall kwaliteit van de evidentie van de RCT’s in een review
artikel (2).
Het artikel van Poolman et al. (2017) gaat uit van het artikel
van Schandelmeier et.al., dat de systematische review van
RCT’s geeft volgens de procedures van het GRADE-systeem.
Het expert panel neemt met de systematische review, GRADE
en MAGICapp de gestructureerde stappen van Evidentie naar
Aanbevelingen in een fraaie artikel vormgeving.

de “UK National Institute of Health and Care Excellence (NICE)”
heeft LIPUS in 2010 de goedkeuringen gegeven. LIPUS heeft
een frequentie van circa 1 MHz (Megahertz) een lage vermogensdichtheid van maximaal 30 mW/cm2 en geeft een berekende
maximum temperatuurstijging van het weefsel rondom de
fractuur van circa 0,01 0C op het niveau van diagnostische
ultrasound toepassingen(8). Voor de toepassing van LIPUS
wordt vaak een venster in het gips gemaakt.
De minimale temperatuurverhoging geeft geen verklaring
voor het hypothetische effect op botgroei. Hiervoor is een nonthermal effect gepostuleerd. Momenteel denkt de industrie
(Exogen) in zijn verkoopinformatie aan een activerend effect
op mechano- receptoren in celwanden, die op hun beurt cellen
(stamcellen, osteocyten etc.) en macromoleculen voor fractuur
herstel aansturen en stimuleren (10). De interactie tussen LIPUS
en mechano receptoren blijft onbewezen hypothetisch.

•

•
•

De opkomst van evidence based geneeskunde heeft de afgelopen
15 jaar geleid tot reviews van research op het gebied van LIPUS
wegens twijfels over effectiviteit. De producenten Exogen,
Osteotron en Melmak hebben aanvankelijk gerandomiseerde
onderzoeken financieel gesteund. Bij de start van een groot herevaluatie onderzoek van Busse et al. (4 - 7) van de groep van
klinische epidemiologie en biostatistiek van de Mcmaster universiteit in Canada stopte de financiële steun van de producenten snel vanwege onnodige duplicatie (niet in hun belang). Duplicatie trials zijn ook weinig populair bij tijdschriftredacties.

•

Vier per 100 mensen krijgen
jaarlijks een fractuur

Eerdere meta-analyse naar LIPUS-effect op botgenezing door
de groep van Busse et al. 2002 (3) toonde dat botvorming effectief gestimuleerd werd naar de maat van radiografische herstel
maar niet leidde tot versneld functioneel herstel. Ze constateerden ook dat er veel kwalitatief zwak onderzoek (bias gevoelig)
was. Veel van dat onderzoek werd wel door de industrie gesteund.

Eén op de drie mensen maakt gedurende hun leven een fractuur
mee. Vier per 100 mensen krijgen jaarlijks een fractuur. 5-10%
van deze mensen ervaren vertraging van de botgenezing of een
non-union van de fractuur. Vanaf 1990 werd LIPUS gebruikt
om snellere botgenezing bij kinderen en volwassenen met een
botfractuur of na osteotomie te bereiken.
Ultrasound behandelingen met LIPUS worden nu al tientallen
jaren toegepast bij botbreuken om reden dat het niet schaadt en
mogelijk baat. Onder druk van de vele patiënten, die snel willen
genezen en van verkopers groeiden de LIPUS behandelingen
tegen de medische klippen op. De “United States Food and Drug
Administration (FDA) heeft in 1994 LIPUS op effectiviteit bij
botgenezing goedgekeurd en de toepassing veilig verklaard. In
2000 werd het gebruik bij complicaties van fractuurgenezing,
zoals non-unions geaccepteerd. De Britse evenknie van de FDA

Via een enquête (2007) startten Busse et al. (4) het duplicatie
onderzoek met 15 vragen over het management van tibiaschacht
fracturen onder 450 orthopedische chirurgen, allen leden van
de Canadian Orthopaedic Trauma Association. De respons was
bijna 60% (268 traumachirurgen en orthopeden). Circa 80%
van open en gesloten fracturen werden met pen gestabiliseerd.
Er waren ook vragen bij over LIPUS. In de praktijk van alledag
schatten specialisten in dat het gemiddelde fractuur herstel door
gebruik van LIPUS zo’n 6 weken bekort kon worden. 80% van
hen was van mening dat 6 weken winst in botgenezingstijd met
10

LIPUS of elektromagnetische (e.m.) veldstimulatie (PEMF)
klinisch belangrijk was. 45% van de orthopeden gebruikten
LIPUS of PEMF bij open tibiaschacht fracturen in verhouding
LIPUS versus PEMF-stimulatie van 1:1. 16% van de chirurgen
gebruikten de botstimulatie ook bij gesloten tibiaschacht fracturen. Dit onderzoek gaf een goed beeld van het gebruik in Canada in 2008.

met de universiteit van Genève in functie van klinische epidemioloog en biostatisticus. De Nederlandse deelnemers zijn
Rudolf W Poolman OLVG, Inger B Schipper LUMC, Ton Kuijpers epidemioloog NHG en deskundige in “GRADE” systeem
(“van evidentie naar aanbevelingen”), Loes W A H van Beers
Fysiotherapie OLVG. Voor de namen van de overige 12 experts
uit genoemde werelddelen wordt verwezen naar het artikel van
Poolman et.al. (1) en het review van “Schandelmaier et.al.” (2).

In 2009 werd door Busse et al. (5) een systematische review
van RCT’s de LIPUS behandeling bij fracturen gepubliceerd.
De mate van evidentie voor het gebruik van LIPUS voor stimulering van botgenezing bleek beperkt en inconsistent te zijn.
De meeste trials hadden surrogaat uitkomsten gemeld. In ieder
geval geen melding van uitkomsten die echt herstel van patiënten betekenden.

Het review(2) selecteerde 26 RCT’s met een mediaan van 30
patiënten (range 8-501). Slechts 4 trials toonden betrouwbare
evidentie met laag risico van bias en betroffen patiënten met
een tibia of een claviculafractuur. LIPUS reduceerde de tijd tot
werkhervatting niet: gemiddelde percentage van 2.7% van de
LIPUS behandelden later dan de schijn behandelden met een
betrouwbaarheidsinterval van 95% met een spreiding van 7.7%
vroeger tegen 14.3% later en een bescheiden evidentie van weinig
effectiviteit. Ten aanzien van benodigde complicaties was de
evidentie ook bescheiden met een risico ratio van 0.80 en een
95% betrouwbaarheidsinterval van 0.55 tot 1.16. Voor pijn, aantal dagen tot volle belastbaarheid c.q. werkhervatting en radiografische botgenezing, varieerden de resultaten van de studies
aanzienlijk. Voor deze drie uitgangspunten toonden de trials met
een laag risico van bias geen voordeel van LIPUS-behandeling,
terwijl trials met een hoog risico van bias een aanzienlijk voordeel lieten zien bij een p<0.001. Als alleen de RCT’s met een laag
risico van bias werden beschouwd, gaf LIPUS geen reductie bij
het aantal dagen tot volle belastbaarheid c.q. werkhervatting:
gemiddeld 4.8% later, met een spreiding van 4.0% eerder tot
14.4% later en een hoge evidentie.

In 2010 startte Busse et al. (6) met een pilot study van de opzet
van het duplicatie onderzoek en nodigden Canadese traumacentra uit mee te doen. Tenslotte deden 43 academische traumacentra in Canada mee onder de naam TRUST (afkorting van Trial
to Re-evaluate ultrasound(US) in Treatment of tibial fractures,
zie hoofdletters). De opzet van de proef RCT was om te kijken of
de centra eraan konden voldoen. Ieder centrum moest 1 patiënt
kiezen, die vervolgens voorzien werd van LIPUS behandeling
of een schijnbehandeling met exact dezelfde Exogen apparaat,
maar de laatste zonder ultrasound in een dubbelblinde opzet. Een
begeleidende questionnaire SF 36 Physical Component Summary
Score werd gekozen, omdat de lijst gevalideerd was en de goede
vragen stelde in de verschillende fasen van herstel. In 2014 volgde
de publicatie in het BMJ.

Conclusie van
het review van
Schandelmaier et al.

In 2016 werd tenslotte de eindrapportage van Busse et.al. (7)
gepubliceerd van het grote onderzoek met 501 patiënten met
voornamelijk gepende tibia schachtfracturen. De RCT met
inclusie- en exclusiecriteria en eindpunten van behandelingen
werden gelijkelijk gecontroleerd. Primaire uitkomstmaat was
genezing na 1 jaar op basis van röntgenologische beoordeling.
Secundaire uitkomstmaten werden beschreven via Questionnaire SF 36 Physical Component Summary Score, functionele
hersteltijd tot volle belasting en complicaties zoals non-union
en benodigde operaties. Toetsing was aan de nulhypothese
d.w.z. geen effect van LIPUS op botgenezing na botfractuur of
osteotomie. Die toetsing kon positief, neutraal of negatief ten
aanzien van botgenezing uitvallen. Om het oordeel te verscherpen werden kosten en extra belasting door LIPUS behandeling
voor de patiënt meegewogen. Een LIPUS apparaat kostte in
2008 £1000-4000 (€1170-4700 of $1250-5000). De conclusie
stelt dat postoperatief gebruik van LIPUS na fixatie van de fractuur met een pen de radiografische botgenezing niet versneld
en aan functioneel herstel niet bijdraagt.

Conclusie van het review van Schandelmaier et al. is dat een
bescheiden tot hoge kwaliteit van evidentie laat zien dat LIPUS
de werkhervatting niet versneld, evenals tijd tot volle belastbaarheid en reductie van pijn of vermindering van noodzaak tot een
her-operatie.
De toepassing van LIPUS bij andere typen fractuur en bij osteotomie staan open voor debat. Griffin et al. (14) (BMJ 2016) van
de Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group komen in
hun artikel uit op vergelijkbare conclusies als Schandelmaier
et al.
Het moet duidelijk zijn dat het artikel van Poolman et al. op een
fraaie manier allerlei tabellen en grafieken toont. Om deze in
het Verband te kunnen laten zien, is onvoldoende tijd beschikbaar voor het verkrijgen van toestemming.
De conclusie van het expertpanel is een sterke aanbeveling tegen
het gebruik van LIPUS bij iedere fractuur of osteotomie. Het
expertpanel is ook bij non-union van mening geen LIPUS toe
te passen. Processen van callus vorming zijn hetzelfde bij de
verschillende fracturen en bij non-union speelt fibrosevorming
en daarbij heeft LIPUS geen meerwaarde volgens het panel.
Hoge kosten van de LIPUS behandeling vormen een kostenverspilling voor de algemeen beperkte gezondheidszorg budgetten.

Hoe de vorming van het internationaal expertpanel tot stand
kwam wordt niet verteld. Maar het lijkt op het initiatief van de
redactie van BMJ, dat een expertpanel zich volgens procedures
van de snelle aanbevelingen (“Rapid Recommendations articles”)
van British Medical Journal (BMJ) in samenwerking met “MAGIC
Group” heeft georganiseerd. De Magic groep is een projectorganisatie met website, die zich richt op maken van aansprekende
lay-out van tabellen, grafieken en teksten. De leden van het panel
zijn afkomstig uit Europa, Noord-Amerika en Australië. Hun
specialismen zijn orthopedie, traumachirurgie, interne geneeskunde, fysiotherapie, methodologie, epidemiologie en tenslotte
heel bijzonder vier ervaringsdeskundige patiënten, van wie één
met LIPUS behandeld. Eén panellid Thomas Agoritsas komt van
de mcMaster universiteit in Hamilton Canada in dubbelfunctie

Per Aspenberg Acta Orthop. 2017 (13) komt in zijn commentaar
op voor een voorzichtiger attitude. Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar LIPUS zie Lubbert PH et al. 2008 en Rutten
T. Thesis 2012 met verschillende resultaten.
>>
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Hoe belangrijk evidence based medicine is, wordt wel duidelijk
uit de omvang van bias en belangenverstrengeling op allerlei
niveaus (16). Gezocht is in 2 artikelen naar aangrijpingspunten
op cellulair en macromoleculair niveau voor het non thermal
effect van LIPUS. Einhorn TA and Gerstenfeld LC 2015(10) en
Rutten T Thesis 2012 (17, 19) keken naar effecten op cellulair
niveau. Daarbij komt Rutten tot een verhoogde vascularisatie
bij gebruik van LIPUS met een hypothetische samenhang met
osteoid vorming in de callus. Hij neemt deze osteoid vorming
ook waar bij enkele patiënten, die een schijnbehandeling kregen.
Tenslotte schreef Harrison AJ Director of Re-search bij Bioventus en Heeckt PJ wetenschappelijk medewerker een respons in
de BMJ van 18 maart 2017 op de guideline van het expert panel
met verwijzing onder anderen naar artikel van Rutten S et al.
2016 (19).

15. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and
transparent approach to making well informed healthcare choices. 2:
Clinical practice guidelines BMJ 2016;353: i 2089. Zie ook website:
www.gradeworkinggroup.org.
16. Mehlman CT1, Okike K, Bhandari M, Kocher MS. Potential Financial
Conflict of Interest Among Physician Editorial Board Members of
Orthopedics Surgery Journals. J Bone Joint Surg Am. 2017 Mar 1;99(5):
e19. doi: 10.2106/JBJS.16.00227.
17. Rutten T. Thesis 2012 VU Amsterdam.
18. Harrison AJ BMJ 2017 March 18, Response.
19. Rutten. “Enhancement of bone healing by low intensity pulsed
ultrasound”. A systematic review. JBJS Reviews 2016; 4(3) e6.

Barbara Roberti
(gipsverbandmeester OLVG)
Bart Roberti
(gepensioneerd bedrijfsarts)
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Column voor gipsverbandmeesters
Renske van Wingerden aan het woord
In de gipskamer van het Franciscus locatie
Gasthuis werken we met 5 gipsverbandmeesters een leerling en een gipskamer
assistent. We beginnen onze ochtend bij
de röntgenbespreking, sinds kort geven
we de patiënt daar een code, zodat de afspraken door de administratie gemaakt
kunnen worden. Door de samenwerking
met locatie Vlietland, zijn er veel ideeën
de revue gepasseerd. De telefoon op onze
gipskamer stond altijd roodgloeiend. Het
systeem zoals locatie Vlietland hebben
we in het Gasthuis overgenomen. Tevens
filteren we samen met de radioloog en
chirurg gemiste fracturen en gipsfoutjes/
problemen tijdens de röntgenbespreking.
Op locatie Gasthuis werken wij in de ochtend zelfstandig, Dit betekent dat we enkeldistorsies, claviculafracturen, vingerfracturen, distale radius fracturen met een
goede stand, schouderluxaties, subcapitale humerus fracturen en een mix aan
andere diverse letsel door ons als gipsverbandmeester zelf gezien worden. Een artsassistent is altijd achterwacht, mochten
er problemen zijn kunnen wij deze bellen.

hij een vervolg oproep voor de osteoporose
poli zal krijgen, en dat dit een standaard
uitnodiging is voor mensen boven de 50.
Diezelfde middag krijg ik een telefoontje
van een verpleeghuis dichtbij locatie gasthuis,
Een dame heeft al het 3 keer voor elkaar
gekregen het gips te verwijderen, de SEH
heeft in het weekend 2 keer een poging
gedaan de pols te reponeren en het gips
er weer om heen te doen. Gister heeft mijn
collega een poging gedaan, en nu ben ik
aan de beurt.
Na overleg met de traumatoloog besluiten
we i.v.m. de dementie, en de verdere conditie van patiënt niet meer te reponeren.
Ik besluit samen met onze leerling een
bovenarmgips aan te leggen, waarna deze
met het idee komt om de tip van “In dit
Verband” te gebruiken. We schrijven dus
op het gips: Niet verwijderen. Tijdens het
gipskamer bezoek en ons gesprek wordt
de patiënt steeds wat jonger, want verteld
de patiënt ons op verschillende momenten
ik ben al 83, al 78, al 72, de dame verlaat
uiteindelijk onze gipskamer met 69-jarige
leeftijd.

Mijn eerste patiënt van de ochtend is een
80-jarige heer met een niet gedislokeerde
distale radius fractuur, die mij met rollator soepel achternaloopt. Eenmaal in de
gipskamer, vraag ik nog eens na wat er nou
precies gebeurd is. Meneer schiet tot mijn
verbazing in een daverende lach. Hij ziet
mijn verbaasde blik en verteld. Na het zien
van de vele gebroken heupen in zijn woongebouw had meneer besloten naar een valpreventie cursus te gaan. Toen meneer na
zijn valpreventie cursus met een mede
cursist de deur uitstapte, en hij daar zijn
medecursist met enig enthousiasme uitzwaaide, zag hij een betonnen blok over
het hoofd. En ja daar ging hij. Als ik lachend
vervolg dat de cursus niet geslaagd is, grinnikt hij…ik heb mijn heup toch niet gebroken. Ik kan niet anders dan hopen dat de
positiviteit blijft bij de rest van de patiënten. Na het wisselen van het gips, geeft ik
meneer een afspraak. Ik leg meneer uit dat

De gipskamer van locatie Vlietland en
Gasthuis, gaan steeds meer samen werken. We maken onze werkwijze meer een,
zoals het stoomlijnen van de 2-wekelijkse
voetenpoli. We leren steeds meer van elkaar.
Doen ideeën op, en hebben we er fijne collega’s bij. Die in tijden van personele krapte
en zieken zonder mopperen naar locatie
Gasthuis kwamen. Onze eerste gezamenlijke vergadering zit erop.
Wat een fantastisch leuk vak en team heb
ik toch!
Renske van Wingerden
(gipsverbandmeester)
Gipskamer Franciscus locatie gasthuis

13

Pijn na letsel aan de extremiteiten.
Pijn management en voorspellende
waarde voor het ontwikkelen van
chronische pijn.
Persbericht van promotieonderzoek van Jorien Gerarda Johanna Pierik
De huidige behandeling van acute pijn is
onvoldoende en kan chronische pijn veroorzaken. Dit blijkt uit onderzoek van de
Universiteit Twente door promovenda
Jorien Pierik. Als pijn eenmaal chronisch
is, is het niet effectief te behandelen.
Chronische pijn heeft serieuze impact op
de kwaliteit van leven. Pierik ontdekte
twee risicofactoren voor chronische pijn:
de aanwezigheid van ernstige pijn bij het
verlaten van de spoedeisende hulp en ‘catastroferen’ van de pijn, dat wil zeggen dat
patiënten pessimistische gedachten hebben ten opzichte van de pijn. Een adequate
pijnbehandeling en meer aandacht voor
pijn, bijvoorbeeld door een pijnprotocol,
moet verbetering brengen en chronische
pijn voorkomen.
Chronische pijn is een groot maatschappelijk probleem. Twintig procent van de
bevolking lijdt eraan. Chronische pijn is
het gevolg van een verstoring van de pijnsignalering in de hersenen. Het is dus iets
anders dan acute pijn die ontstaat door
nog niet geheeld letsel. Als pijn eenmaal
chronisch is, is het niet meer effectief te
behandelen. Pierik: “Er is dan iets onherstelbaar beschadigd in je pijnsysteem.”
Het ontwikkelen van chronische pijn
heeft een grote impact op de kwaliteit
van leven van een persoon. Pijn tast niet
alleen de kwaliteit van leven aan, het levert
ook torenhoge zorgkosten op.

44 procent na zes maanden nog pijn en
ruim tien procent had zelfs matige tot ernstige chronische pijn.

Risicofactoren
Uit het onderzoek bleek dat er zes voorspellende factoren zijn die een rol spelen
bij het ontstaan van chronische pijn (zie
tabel 1). De meeste potentiële voorspellers
die in zekere mate geassocieerd waren voor
chronische pijn zes maanden na het letsel
zijn een verhoogde leeftijd, pijn catastroferen (Mensen die pijn ‘cata-stroferen’, dus
patiënten die pessimistische gedachten
hebben ten opzichte van de pijn), een gevorderde leeftijd, een slechte fysieke conditie voorafgaand aan het letsel, de aanwezigheid van andere chronische pijn en
de ernst van het letsel. Deze zijn significant
geassocieerd met chronische pijn. Twee
daarvan zijn beïnvloedbaar: de aanwezigheid van ernstige pijn bij het verlaten van
de spoedeisende hulp en pijn ‘catastroferen’: dramatiseren van de pijn.
Pierik: “Pijn is niet alleen een sensorische
ervaring, maar zeker ook emotioneel.”
Deze risicofactor zou in de toekomst kunnen worden ingeperkt door bijvoorbeeld
cognitieve gedragstherapie. Daarmee kan
het risico op chronische pijn worden verlaagd of kunnen mensen beter met de pijn
leren omgaan.

Onderzoek
Jorien Pierik promoveerde 1 december
2016 aan de Universiteit Twente op haar
onderzoek naar chronische pijn. Zij onderzocht risicofactoren voor het ontwikkelen
van chronische pijn en manieren om dit
te voorkomen. Pierik volgde een jaar lang
450 patiënten van 18 tot 69 jaar met acute
pijn als gevolg van letsel aan armen en
benen door ‘stomp trauma’ zoals breuken,
verstuikingen, spierscheuringen of uit de
kom geraakte gewrichten. Van hen had

Grafiek 2
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Ernstige pijn
Patiënten die met veel pijn de spoedeisende
hulp verlaten, dus patiënten die langdurige
ernstige acute pijn hebben, lopen een groter risico op chronische pijnklachten (grafiek 2). Pierik: “Dit suggereert dat tijdige
en adequate behandeling van pijn de progressie van acute naar chronische pijn en
daarmee het risico op het ontwikkelen van
chronische pijn kan verminderen. Een
langdurige heftige pijnprikkel kan het normale pijnsignaleringsmechanisme ontregelen waardoor deze spontaan, zonder aanleiding prikkels blijft doorgeven. Vergelijk
het met een inbraakalarm dat telkens bij
het minste of geringste afgaat zonder dat
er een inbreker wordt gevonden. De oorzaak ligt dan bij een verkeerde afstelling
van het alarmsysteem.” Hieronder in grafiek 3 het resultaat van de pijn intensiteit
en het verloop in 6 maanden tussen patiënten die chronische pijn ontwikkelde en
de patiënten die herstelden.
Hoewel zestig procent van de patiënten
ergens in de spoedzorgketen pijnmedicatie gebruikt (grafiek 4,6), blijkt dat ruim
twee derde van de patiënten bij vertrek van
de spoedeisende hulp nog steeds matige
tot zeer ernstige pijn heeft (grafiek 5).
Pierik: “Dat betekent dat je in een zo vroeg
mogelijk stadium moet zorgen voor pijnstilling. Er zal dan ook meer aandacht

moeten komen voor goede pijnbestrijding
bij acute pijn”. Ook patiënten zelf moeten
goed voorgelicht worden over het belang
van pijnbestrijding. Eén op de vijf patiënten weigert namelijk nog pijnstillers. Hieronder in tabel pijnmanagement.

Tabel 1

Pijn vaak onderschat
Accurate pijnbeoordeling is van cruciaal
belang voor een effectieve pijnbehandeling.
Pijn van patiënten wordt vaak onderschat
door verpleegkundigen in verschillende
settingen, ook in de spoedeisende hulp. Bij
ruim 63% van de patiënten werd de pijn
met een ‘klinisch relevante waarde’ onderschat (grafiek 7). In dit onderzoek werd de
pijn voornamelijk onderschat bij onder
andere vrouwen, lager opgeleiden, patiënten die al pijnmedicatie hadden gehad, angstige personen en patiënten met kleine letsels. Verpleegkundigen moeten zich er van
bewust zijn dat ze deze patiëntengroepen
een hoog risico hebben op onderschatting.
Onderschatting van pijn kan resulteren in
onvoldoende pijn-behandeling wanneer
het beleid wordt afgestemd op de pijnmeting door verpleegkundigen. Pierik: “Pijn
is wat de patiënt zegt dat het is. Pijn is heel
subjectief en verschilt daardoor ook per
individu.”

Effectiviteit pijnprotocol
Onderzoek toont aan dat de invoering van
een pijnprotocol op de spoedeisende hulp
leidt tot een toename in verstrekking van
pijnmedicatie, een korte toedieningsduur
en minder pijn. Patiënten krijgen op basis
van hun pijnscore een bepaald soort medicatie toegediend. Omdat het geprotocolleerd is mogen verpleegkundigen ook sterke pijnmedicatie (opioïden) geven zonder
dat de arts ze heeft gezien. Pierik: “In dit
laatste zit de winst. Patiënten met letsel
wachten nu vaak uren voordat een arts
ernaar kijkt.”
Dit onderzoek is opgezet vanuit de Universiteit Twente. Dit is een zeer beknopte
versie van de uitgebreide versie van het
promotiestuk van Jorien Pierik. Deze is
zeer de moeite waard om te lezen om achtergrondinformatie en discussie in te zien.

Grafiek 3. Mean (± 95% CI) pain intensity of chronic pain patients and patients without chronic pain over
time. Differences were assessed with the General Linear Model method for analysing repeated measures.
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Grafiek 4. Pijn management eerste hulp

Grafiek 5. pijnregistratie bij vertrek eerste hulp

Grafiek 7 score verschil van pijn van een verpleegkundige t.o.v. patiënt
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Grafiek 6. Inname pijnstilling
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Sporten met gips mag dat?
Karin den Hertog - Raspoort
Hier een bokserfractuur ingepakt in gips en daarna omwikkeld
met bubbelplastic en gewoon spelen. Ging goed geen problemen
gehad.

Karin den Hertog - Raspoort
gipsverbandmeester,
ccdenhertog@alrijne.nl
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Lisfranc fractuur door bedrijfsongeval, gewoon pech!
Gerrit Jan Westenberg
Inleiding
Fractuur van Lisfranc kan ontstaan door
indirecte krachtwerking val op de voet in
plantairflexie of bij hyperflexie of pronatie van de voet. En door directe krachtwerking bijvoorbeeld een val van een zwaar
voorwerp op de voetrug.
De lijn van Lisfranc is de gewrichtslijn
gevormd door de tarsometarsale gewrichten. De luxatie is meestal het gevolg van
hyperflexie en pronatie van de voorvoet.
De luxatie is zeer instabiel. Vaak zien we
geassocieerde breuken aan de basis van
het tweede en vijfde metatarsaal, en ter
hoogte van het eerste en tweede os cuneiforme.
Tijdens klinisch onderzoek zien we veel
pijn en zwelling aan de basis van de metatarsalia.
Bij radiologische opnames: een foto van
middenvoet (AP en 3/4) waarbij ruimte
tussen MT1 en MT2 verbreed is. Vaak met
fracturen van de metatarsalia. CT kan preoperatief geïndiceerd zijn.
De behandeling is vaak operatief omdat
het om instabiel letsel gaat, met fixatie
middels k-draden.

Hier de röntgen opname in meerder richtingen.
Communitieve fractuur met dislocatie van
de tarsometarsaal ten teken van Lisfranc
luxatie fracturen. Hierbij wel een normale
stand van het bovenste spronggewricht.

Door middel van 3 k-draden in zijn voet
bleef alles bij elkaar zitten.

Casus
Op 20 december 2016 meldt zich op de
SEH een jongeman (28 jaar) na een bedrijfsongeval. Hij had een meerpaal (biels)
van hardhout op zijn hiel gehad, en deze
heeft zijn voet in elkaar gedrukt. Hierbij
heeft het zijn gewrichten rond de lijn van
Lisfranc verbrijzeld.

De patiënt had heel veel pijn bij het zetten
van zijn voet bij aanleggen van gips ondanks
de hoge pijnstilling die werd toegediend.
Er was te veel zwelling om gelijk te opereren. De zwelling nam ook na aantal dagen
rust niet echt af.
Vervolgens werd besloten om toch te opereren. De ingreep verliep met succes. De
chirurgen waren zo tevreden dat een 2e
ingreep niet nodig bleek te zijn.
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De prognose was dat hij zijn voet 12 weken
onbelast en omhoog zou moeten houden.
Elke week bracht de patiënt een bezoek
aan de gipskamer voor wondcontrole van
de insteekplaatsen van de k-draden.
Patiënt wilde dit niet zelf thuis doen.
Ook werd de spalk dan eventuele aangepast als dit nodig was.
Tijdens deze bezoeken was de orthopeed
telkens aanwezig wat door de patiënt als
erg prettig werd ervaren.

Literatuur
Med- info groep
Letsel van het steun en bewegingsapparaat –
Dr. Van der Werken

Gerrit Jan Westenberg
Gipsverbandmeester
Flevoziekenhuis

Na 6 weken onbelast zouden de k-draden
verwijderd worden. Echter: er bleek op de
foto dat er nog onvoldoende consolidatie
was en de k-draden er langer in moesten
blijven zitten.
Er werd afgesproken dat zo lang het lichaam
de K- draden accepteert ze er nog kunnen
blijven zitten.
Uiteindelijk hebben de k-draden er 12 weken
ingezeten. Deze zijn operatief verwijderd
(op verzoek van patiënt zelf).

De patiënt zelf aan het woord
Op 20 december 2016 heb ik een ongeval gehad op mijn werk. Ik heb een
meerpaal van hardhout op mijn hiel gehad, en die heeft mijn voet in mekaar
gedrukt. Daarbij heeft het mijn gewricht van lisfranc verbrijzeld. Het heeft
me heel veel pijn gedaan. Het zetten van mijn voet op de gipskamer wil ik
niemand toe wensen want die pijn was niet te verdragen ondanks dat ik
een hele hoop pijnstilling toegediend had gekregen. Ik kreeg te horen dat ik
nooit meer kon lopen en dat alles wat uiteindelijk positiever uit zou pakken
meer hoop zou geven voor mijn toekomst.
Ik zou eigenlijk na 2 dagen geopereerd worden als de zwelling minder zou
zijn geworden, maar dat werd hij niet omdat me voet dusdanig uit zijn verband was dat de zwelling alleen maar erger zou worden. Op 21 december
2016 ben ik uiteindelijk geopereerd met succes. De chirurgen waren zo
tevreden dat een 2de ingreep niet nodig bleek te zijn. Door middel van
3 k-draden (3 ijzeren pennen) in mijn voet bleef alles bij elkaar zitten. De
prognose was dat ik mijn voet 12 weken onbelast en omhoog zou moeten
houden.

Hierna heeft patiënt nog 2 weken onbelast
met been omhoog moeten zitten.
Eind maart 2017 heeft patiënt een loopgips
(walker) gekregen en revalideert inmiddels
met behulp van fysiotherapie.

Elke week bracht ik een bezoek aan de gipskamer om mijn gips aan te passen,
me wonden schoon te maken en eventueel röntgenfoto’s te laten maken.
Elke keer als ik op de gipskamer kwam was de orthopeed er ook om te kijken
hoe mijn genezing van mijn voet vorderde. Nadat de 6 weken onbelast erop
zaten zouden de k-draden verwijderd worden. Maar toen bleek op de foto
dat me bot nog niet volgroeid was en de k-draden er langer in moesten blijven.
Zolang me lichaam het toe liet en het dus niet af ging stoten zouden ze er nog
in moeten blijven zitten. Uiteindelijk hebben de k-draden er 12 weken in
gezeten en zijn ze er na die 12 weken operatief uitgehaald. Na de operatie
heb ik nog 2 weken onbelast met me been omhoog moeten zitten. Daar mee
opgeteld heb ik dus 14 weken niet kunnen en mogen lopen. Op donderdag
30 maart 2017 heb ik een afspraak op de gipskamer om loopgips te krijgen
en daar 4 tot 6 weken mee te doen. Daarna is het kijken of ik daadwerkelijk
me voet weer kan gebruiken met behulp van fysiotherapie.
De foto`s en dit verhaal is met toestemming van de patiënt tot stand gekomen.
Namens de Gipsverbandmeester Flevoziekenhuis hiervoor dank.
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Van de ITT-voorzitter
Meza Rijsdijk
Met veel bewondering heb ik naar de lezing
over e-health van de bevlogen SEH-arts
Michiel Tebbes geluisterd gedurende het
middagprogramma van onze voorjaars
ALV.
Daarbij voelt het alsof onze ITT-commissie nog helemaal in de kinderschoenen
staat. Tegelijkertijd ben ik ook blij dat wij
als VGN een ITT-commissie hebben en ons
op deze zaken richten. Zijn enthousiasme
raakte mij en versterkt mijn motivatie om
dit onderwerp verder uit te bouwen.
Wat vond ik zo boeiend? De onbevangen
visie, soms nog fantasie van hoe de dingen
kunnen ontwikkelen met al hun mogelijkheden. Met de nadruk op mogelijkheden!
Pas daarna komen al de overwegingen en
bezwaren die de praktische uitvoer kunnen
vertragen of uitstellen, om niet te spreken
over alle nieuwe systemen die ontwikkeld
moeten worden om de visie tot realiteit te
maken. Maar die energie van de mogelijkheid vind ik aanstekelijk.
De lezing ging als een trein door het landschap van de e-health. Eerst een stukje
geschiedenis en een fantasie uit 1983 over
een telefoon die je op de fiets zou kunnen
gebruiken.
Daarna was er de e-communicatie. Digitale consulten met zowel patiënten als collega’s via videoverbindingen. Digitale informatie vergaring en verstrekking van en
aan collega’s en patiënten. Het uitleggen
van aandoeningen en letsels aan patiënten met behulp van apps en websites op
telefoons en i-pads. De informatie die
meegegeven kan worden d.m.v. het downloaden van de apps en de mogelijkheid
het op die manier thuis nogmaals te bekijken en na te lezen. Op dezelfde manier
kan je met collega’s informatie delen en
verzamelen. Als zorgverlener hoef je niet
meer alles te weten, je moet vooral weten
waar je de informatie kan vinden of wie je
kan raadplegen. Het nieuwe functioneren in het digitale tijdperk.
En dan was er de wereld van de apps. Tientallen apps en niet alleen die voor en door
de medische wereld, maar vooral ook alle
apps die voor andere gebieden worden
ontwikkeld. Lateraal denken! We kijken
dan opeens naar alle apps voor de sportwereld waar van alles gemonitord kan worden. Bijna onze hele fysiologie kan al in

Verkeer dat digitaal gecoördineerd wordt
waardoor de verkeersbewegingen op een
kruispunt tenenkrommend eng lijkt te zijn,
hersenen die met elkaar verbonden zijn en
elkaars kunde kunnen gebruiken, energienetwerken die als web functioneren door
en voor iedereen gemaakt. Het stemmetje
met de ethische en praktische vragen wordt
daar wel echt sterk. Maar als wij terugkijken dan konden wij in de jaren tachtig ons
ook niet voorstellen hoe wij nu allemaal
digitaal verbonden zijn, dat wij allemaal
met een telefoon op de fiets zitten en dit
heel normaal vinden. En vinden wij dit eng?
Wel nee, we kunnen het leven zonder al
bijna niet meer voorstellen...
beeld gebracht worden. En dan zijn er alle
apps voor de gezondheidswereld. En dan
bedoel ik niet de gezondheidszorg, maar
de wereld waarin mensen proberen gezond
te blijven of te worden. Allerlei apps voor
medische checks. En dan zijn er natuurlijk
ook nog gadgets uit de medische wereld
die van alles in de thuissituatie kunnen
meten.
Ook de diagnostiek wordt niet met rust
gelaten. Met behulp van foto’s en sites
kunnen we al heel veel diagnostiek zelf
bedrijven. Dit doet mij opeens denken
aan het programma ‘dokters versus computer’, waarbij twee groepen, 3 huisartsen
zonder computer en 3 leken met computer
op basis van symptomen een diagnose moeten stellen. De twee groepen
blijken totaal aan elkaar gewaagd te zijn.
Dit even terzijde. Nog even en dan doet de
computer de diagnose en vertelt ons wat
we moeten doen en wanneer, waar
en welke hulp we moeten gaan halen.
En dan zijn er de ‘wearables’. Sierraden,
horloges, brillen, buttons, plakkers en
pleisters, banden en T-shirts die van alles
kunnen meten, bijhouden en via apps en
sites kunnen verwerken tot nuttige data.
Sociale media, gebruik het wijs! Alles wat
je erop zet is er weer moeilijk af te halen,
maar bij slim gebruik kan het ook veel
opleveren. Onder andere veel gedeelde
en verzamelde ervaring.
En dan is er nog het ‘Internet of things’.
Hier komt het futuristische beeld pas echt
naar boven. Hier begint het gevoel van
‘beetje eng’ toch ook wel mee te spelen.
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De dia’s uit deze presentatie zijn te vinden
via je web-brouwser op tebb.es/slide.
Om dit artikel te eindigen wil ik nogmaals
een oproep doen voor collega’s die ons in
het ITT-team willen versterken. Het is
niet veel werk, het enige wat wij vragen is
enthousiasme over een onderwerp dat
binnen het kader Innovatie, Trends en
Toekomst valt. Wij vragen jouw subgroep
dit onderwerp te volgen en naar de beroepsgroep te rapporteren wat er zoal gebeurt.
Zelf presenteren mag maar hoeft niet.
Reizen hoef je ook niet want vergaderen
doen wij via Skype. Hoe makkelijk kan
het zijn? Het onderwerp Robotica is op
zoek naar volgers maar een eigen onderwerp is ook prima.
Dus MELD JE AAN!!! itt@vgned.nl.
Site van Michiel Tebbes www.meddr.nl.
Meza Rijsdijk
Voorzitter ITT

ALV 1 april 2017
Astrid Kik - de Vries
Er was een geweldige opkomst tijdens de ALV van 1 april 2017 te
Apeldoorn. Een aantal van 184 gipsverbandmeesters en gipsverbandmeesters in opleiding hebben deze dag bezocht.
Wim Walet gaf aan zijn functie als bestuurslid opleidingen neer te leggen. Voorts werden er vier
nieuwe bestuursleden gekozen, geweldig!!!
Van harte welkom in het bestuur:
Barbara Roberti, bestuurslid redactie, Mark Breukel, bestuurslid
secretariaat, Mirella Geers,
bestuurslid accreditatie en
Karin den Hertog, bestuurslid opleidingen.

De tweede spreker was Dr. Van Jonbergen, orthopeed in het Deventer ziekenhuis. Dr. van Jonbergen gaat dieper in op de conservatieve en operatieve behandelingen van MPFL. Een MPFL of
Mediaal Patellofemoraal Ligament is een gewrichtsband
aan de binnenzijde van de knie en loopt van de knieschijf naar de binnenzijde van het bovenbeen.
Dit ligament zorgt ervoor dat de knieschijf
mooi op zijn plaats blijft in het midden
van de knie in de daarvoor bestemde groeve en niet uit zijn groeve
‘springt’ of luxeert. Als de patella
regelmatig uit de groeve schiet
of luxeert kan men operatief
het MPFL repareren, de keuze
voor opereren is vnl. bij jonge
mensen. Dr. Van Jonbergen
gebruikt hiervoor minimaal
invasieve chirurgie d.m.v.
Arthrex schroeven. Er werd
uitgelegd hoe deze operatie
in zijn werk gaat.

Er zijn tussen de ALV van
het najaar en deze ALV
drie Gipsverbandmeesters gediplomeerd, Trea
van Dijk uit UMCG Tessa
van de Abeele uit Zorgsaam
Terneuzen en Jeanet Kruizinga-Klomp uit Deventer
ziekenhuis. Van harte gefeliciteerd allen!!

De derde en laatste spreker was
drs. Tebbes, hij is SEH-arts in het
Deventer ziekenhuis. Dr. Tebbes
houdt zich veel bezig met alle innovaties op eHealth gebied. Hij hield een onderhoudend praatje over een breed scala aan toekomstgerichte innovatieve medische gadgets, handelingen en mogelijkheden. Link naar zijn website:
http://www.meddr.nl/ U vindt hier ook zijn presentatie.
Volgende vergadering is 4 november in Dordrecht, nadere
informatie volgt.
De dag is mede mogelijk gemaakt door Lomed, Sprofit, Ortho
Europe BV, van Straten, Stockx, Lohmann en Rauscher, BSNmedical, Molnlyke, MediNederland, Medeco, Genimedical.

Het middagprogramma was goed
gevuld met drie interessante sprekers.
Het Deventer ziekenhuis had deze middag
georganiseerd. Bedankt voor de organisatie!!!
De eerste spreker was Drs. Van den Brand, werkzaam in het UMCG.
Zij is over 6 maanden klaar met haar opleiding als traumachirurg.
Drs. Van den Brand heeft een onderzoek gedaan naar het behandelen van patella luxaties met kinesiotape, zij heeft deze behandeling vergeleken met de gangbare behandelingen als koker en
brace. Dit met een positieve uitkomst. Een leuk en vooruitstrevend onderzoek.

Astrid Kik- de Vries, Ledenactiviteiten
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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.

Reilen en zeilen
Op maandagmiddag is elke week om drie uur een traumabespreking, waarbij de chirurgen en orthopeden hun diagnoses en operaties en de trauma’s die er in het weekend geweest zijn bespreken. Wij krijgen dan meestal ook te horen
welk beleid wordt afgesproken, maar dat is niet altijd zo.
Verder hebben we zo allebei onze commissies waar we naar
toe gaan, die zijn meestal om de week en we hebben de taken
daarin een beetje verdeeld. Lunchpauzes hebben we niet,
we eten wanneer het kan. Wel proberen we koffiepauzes te
nemen, alhoewel die er vaak bij inschieten.

Deze keer een beetje informatie over hoe een gemiddelde week/
dag er uitziet op de gipskamer op Aruba. De openingstijden
van de gipskamer zijn van zeven tot vijf, dat betekent dat een
van ons van zeven tot drie uur werkt en de ander van negen
tot vijf. Dat wisselen we onderling een beetje af. De werktijden
zijn nogal eens veranderd, doordat we een en ander hebben
uitgeprobeerd, maar op het moment doen we het al ruim een
jaar zo en dat bevalt wel goed.
De dag begint bij ons eigenlijk altijd met een röntgenbespreking. Iedere morgen worden tussen zeven en acht uur alle
röntgenfoto’s van de vorige dag besproken. De co-assistenten
zijn hier ook bij, zo hebben ze meteen onderwijs. Om acht uur
zit dan de eerste patiënt meestal al te wachten, zeker rond het
weekend is het erg druk omdat we in het weekend in principe
niet werken. Bij uitzondering kunnen we gebeld worden als
ze er op de spoedeisende hulp niet uitkomen, maar we draaien
geen dienst of zo.

Verder ziet een dag er bij ons net zo uit als bij jullie in Nederland denk ik, alleen moet je wat vaker bellen naar de afdeling
als iemand naar beneden moet komen en de patiënten krijgen
een afspraak, maar ja op tijd komen is nou eenmaal moeilijk
voor de meeste Arubanen en Antillianen.
Wat ik wel enorm mis is een secretaresse of telefoniste. We
hebben de hele dag door telefoon, van mensen met vragen,
maar ook van artsen of voor afspraken. En aan het eind van
de dag een stapel papierwerk, wat op zich niet heel erg veel
is als je het goed bijhoudt, maar door drukte stapelt dat zich
nog wel eens op….

Alle patiënten die in het weekend zijn geholpen door de spoedeisende hulp komen in principe na twee dagen terug naar de
gipskamer voor een gipscontrole. Indien het gips niet sufficiënt is kunnen we het aanpassen of opnieuw aanleggen, en
we gebruiken deze tijd om een en ander nog beter uit te leggen.
Vaak hebben patiënten bij het eerste bezoek zo veel informatie gekregen, dat ze niet meer weten wat ze wanneer moeten
doen. We proberen de spoedeisende hulp-verpleegkundigen
in een schrift in het algemeen te vertellen wat we van het gips
vonden dat ze hebben aangelegd. Daarnaast zijn er natuurlijk de geplande patiënten en ook de mensen die eigenlijk in
het weekend al wilden komen, maar toch hebben gewacht
tot maandag, et cetera.

En als je me vraagt wat zie je nou vooral op de gipskamer, dan
denk ik dat ik net zo veel armen als benen zie, maar opvallend
veel boxers fracturen. Daarna volgen toch wel de vele handletsels en/of zaag verwondingen en vingerfracturen/ crushletsels. Nu zien wij natuurlijk wel álle gipskamerpatiënten,
omdat ze niet naar een andere gipskamer kunnen. Hierdoor
zien we ze allemaal en lijkt het misschien veel, maar valt het
in verhouding mee? Ik weet het niet, misschien een leuk onderwerp voor een onderzoekje?
Groetjes Ageeth Kok
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Neusfracturen en Topsport
Jan Cees Reijnders
Neusfracturen en Topsport zijn geen goede combinatie; de hypersensibiliteit van de gefractureerde neus veroorzaakt onzekerheid bij de eigenaar. Dit heeft weer gevolgen voor de prestaties
op het veld.

De hechte samenwerking, die ons ziekenhuis heeft met AJAX,
bracht het medisch team met de vraag om voor Navajo Bakboord,
speler uit A1, ook een Protectie Masker te maken.

Protectie maskers zijn zeker niet nieuw in ons vakgebied; de materialen innoveren, zo ook wij gipsverbandmeesters.
Lana Kalse, tophockeyster van het Nederlands A-veld- en zaalelftal (onder 18) en MA1 van hockeyclub Amsterdam, meldde
zich ook bij de afdeling KNO van het VUmc. Op dit niveau is
continuïteit van spelen topprioriteit en derhalve consulteerde
Rico Rinkel, stafarts van de KNO, ons om tot een oplossing te
komen.

Inmiddels hebben zich al diverse topsporters uit het hele land
zich bij ons gemeld.
Hun feedback heeft ook geleid tot innovatie van deze applicatie,
zoals andere schokdemping.

In het achterhoofd de diverse soorten maskers leidde tot de ontwikkeling van een lichtgewicht masker. Deze maken wij van 1 mm
Woodcast®. Ter hoogte van de neus wordt deze vervolgens 2 mm,
waardoor maximale protectie ontstaat. De neuskap steunt op de
driehoek os frontale - zygoma links - zygoma rechts. Bevestiging
is door middel van een brede elastische neopreen band. Uiteraard
is het van het grootste belang, dat de visus niet belemmerd wordt.

De KNVB, UEFA en KNHB hebben hun goedkeuring gegeven
voor deze applicatie van dit materiaal.
Deze samenwerking tussen gipsverbandmeesters en KNO artsen opent voor beide beroepsgroepen verbreding van therapie
mogelijkheden.
Dank aan Lana Kalse en Navajo Bakboord voor de toestemming
voor gebruik van de foto’s.
Jan Cees Reijnders
Teammanager &
Sr. Gipsverbandmeester
Gipskamers
VUmc – Amsterdam
jc.reijnders@vumc.nl
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Verslag van Polen
Barbara Roberti
productinformatie lang niet altijd goed
lees, zou ik toch meer moeten doen (dat
terzijde).
Na deze uitleg krijgen we een rondleiding
in het skills-lab waar alle uitvindingen die
door dit bedrijf zijn gedaan worden gepresenteerd. Water waar je droog bij blijft (ongelofelijk!), geluidsdemping, slim schuurpapier, coatings, wondverbandmateriaal,
autoprotectie enz. enz. Het is duidelijk dat
hier niet de hele wereld om gips draait.

Wroclaw is de stad waar de reis heenging.
Nooitgedacht dat ik ooit naar Polen zou
afreizen om een grote fabriek te aanschouwen. Maar eind maart was het zo ver. Met
een delegatie van 10 man vertrokken we
richting Düsseldorf. Voor degene die nooit
in Wroclaw zijn geweest. Dit is het oude
Breslau van Duitsland, voor de tweede
wereldoorlog dus nog de op 4 na grootste
stad van Duitsland. En vorig jaar de culturele hoofdstad van Europa. Een stad die
geregeld wisselde van macht ook Polen
heeft hier geregeerd en nu dus weer.
Mooie stad, de binnenstad is kleurrijk,
met allerlei kleine gietijzeren kabouters.
Water loopt langs de kathedraal, gevels
zijn sierlijk, restaurants zijn voortreffelijk en ook s ’nachts op de fiets is de stad
wonderschoon. Ik dacht echt; Wat zoeken
Poolse mensen in Nederland als ze zelf
zulke mooie steden hebben. Er wordt beweerd dat er al bijna 100.000 studenten
studeren bij de befaamde universiteit van
Wroclaw. Nobelprijswinnaars komen er
vandaan, dus niet gek dat de industrie
hier ook haar weg vindt. Naast de technische hoogstandjes ook nog lage lonen!
In de presentatie die we kregen werd duidelijk dat innoveren de drijfveer is van
dit bedrijf. We hebben uitleg gekregen
over het proces van het creëren van een
nieuwe polyester softcast. Met al zijn
facetten over kunsthars menging, con-

trole testen voor de veiligheid van de consument (lees ook gipsverbandmeester), en
het vinden van de juiste draad voor het gaas
wat later geïmpregneerd gaat worden.

Hierna hebben we nog tijd om over het vak
te praten. Waar gaat de toekomst heen?
Wat willen de meeste gipsverbandmeesters? Er volgt een verhitte discussie.
Eigenlijk ziet een gedeelte van de groep
dat het vak meer richting nurse- practitioner gaan, een ander gedeelte van de
groep wil niet zo ver gaan. De discussie
hierover zou voortgezet moeten worden
mijns inziens.
Vervolgens dalen we af naar de fabriek.
Daar bekruipt mij het diepe respect voor
het werk wat andere mensen verrichten
om mijn rolletje gips te maken met gigantische machines in soms ruimtes met een
luchtvochtigheid van 3%. Vanaf nu zeg ik
bij elk rolletje (in gedachte) dank u wel.
Uiteraard hartelijk dank voor de hele
goede organisatie rondom deze reis!
Barbara Roberti,
Gipsverbandmeester OLVG

Ik ben nu beter geïnformeerd over de stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Er zit geen stof meer in die in de
alveoli kan gaan zitten, geen zware metalen zoals Kobalt en Cadmium of andere
stoffen zoals sulfide of elastan. De producten van dit bedrijf zijn dus geen gevaar
voor de gezondheid van de gipsverbandmeester en zijn patiënt en dat vind ik toch
knap. Ik moet eerlijk toegeven dat ik de
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Interview met JoséFreitas
de Baptista
Jan van Doorn
Afgelopen november nam Jose afscheid
van het AMC waar hij sinds mensenheugenis werkzaam was. In de jaren ’70 arriveerde hij als vluchteling uit het toenmalige dictatoriale Portugal, op vlucht voor
de dienstplicht. Portugal was toen in nare
koloniale oorlogen verwikkeld en José
had geen zin daarin verwikkeld te raken.

Een aantal malen hebben we in In dit Verband een interview gehad met markante
gipsverbandmeesters. José schaart zich
moeiteloos in dit rijtje. Bij het afnemen
van een interview was er een complicerende factor: José woont sinds zijn afscheid weer op zijn geboortegrond, het
eiland Madeira.
Hiervoor heb ik hem, als oud leerling, een
vragenlijstje toegestuurd met de vraag of
hij dat zou willen beantwoorden. Per kerende mail kreeg ik antwoord, waarvoor dank.
Ik vroeg hem wat hij het meest zou missen
aan zijn vak. Hij vertelde dat hij het contact
met collega’s en patiënten wel het meest
zou missen. Ook de steun van de medische
staf die hij heeft ervaren was altijd erg
prettig.
Vervolgens : ‘wat is er veranderd aan het
vak van gipsverbandmeester door de jaren
heen’? Vooral de mondigheid van ons is
toegenomen volgens José, en uiteraard
het gebruik van andere materialen en gereedschap. De afzuiging deed zijn intrede
en de kunststof gipsen.

Ook de attitude van onze beroepsgroep
is veranderd. We waren verpleegkundigen
die de dokter hielpen, en zijn “verzelfstandigd” en hebben ons een eigenplaats verworven. Dit kon ook gebeuren door een
actieve beroepsvereniging en een verbeterde opleiding en scholing. De onderlinge kruisbestuiving van kennis is aanzienlijk verbeterd, bijvoorbeeld door onze
congressen.
Wat betreft de spalken voor de plastische
chirurgie (waarin volgens velen die in het
AMC stage hebben gelopen José een autoriteit was) is er veel veranderd. Zo heeft
José honderden Kleinertspalken gemaakt.
Nu blijkt achteraf via evidence practice dat
die eigenlijk niet voldeden.
Wat vroeger dynamisch moest, gaat nu
direct naar de fysiotherapie. Andere dynamische oplossingen van vroeger gaan nu
weer statisch. Verandering van inzichten
volgens José. De rol van de artsen hierin
is natuurlijk cruciaal, uiteindelijk volgen
zij nóg meer de wetenschappelijke congressen en literatuur en zijn uiteindelijk
eindverantwoordelijk.

Voorts vroeg ik hem of hij, als hij het “over”
zou mogen doen, opnieuw gipsverbandmeester zou worden. Hierop antwoordde
hij hartgrondig ja, maar wel gewapend
met meer theoretische kennis van de
orthopedie en traumatologie. Dit impliceert volgens mij dat José bedoelt dat we
ons nog beter moeten scholen!
Ten slotte was mijn vraag waar hij zijn
nu zijn tijd meevult. Huis en tuin vragen
veel van zijn aandacht. Bovendien - maar
dat was hij hier in Amsterdam al- doet hij
aan voetreflexologie en is hij ook pedicure.
Wellicht opent hij op Madeira nog een praktijk. Bovendien geeft José nog reanimatiecursussen.
Af en toe zal hij nog in Nederland zijn, zijn
zoon en kleinkinderen wonen hier.

De rol van de gipsverbandmeester zal volgens José wellicht ook veranderen. Mensen moeten weer veel eerder aan het werk
(“economische drijfveer”) en veel meer
poliklinische ingrepen waarbij onze rol
ook anders zou kunnen worden. Naar zijn
mening moeten we “open minded” blijven,
óók wat betreft ontwikkelingen als 3D
technologie.
Ook ziet José het belang in van zelf onderzoek verrichten binnen ons vakgebied, en
bijvoorbeeld bij pijnbestrijding een grotere
rol spelen.
Op mijn vraag hoeveel gipsverbandmeesters hij wel niet heeft opgeleidmoet hij het
antwoord schuldig blijven. Er lopen er
nog heel wat rond, met name in het westen van Nederland. Verder - want zó oud
is hij al! - werkte hij mee aan de introductie van de modernere materialen, waarvan een aantal verdwenen is maar nog
maar eens aan de vergetelheid ontrukt
moeten worden: Baycast en Hexalite bijvoorbeeld.
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Voor wie nog van Nederlandse literatuur
houdt: Jose speelt nog een rol in een verhalenbundel van Anna Enquist, De Kwetsuur. In het gelijknamige verhaal wordt
Jose opgevoerd als Spanjaard, maar wist
Anna Enquist veel? In elk geval is het voor
kenners duidelijk dat het de gipskamer in
het AMC betreft en de “Spanjaard” toch ook
Jose is. Het is meteen voor gipsverbandmeesters een mooi verhaal.
Jan van Doorn

Een vechtpartij in Spanje
Martien van Stoel
Deze man was bij een vechtpartij in Spanje betrokken en had de
verdenking scaphoid fractuur. Ik ben eerder van mening dat hij
deelnam aan een Flintstone revival festijn. Hier met zijn knots
het onderspit dolf en dan maar ging schreeuwen “hij is gebroken ik doe niet meer mee!” Hij had helemaal niks gebroken. Een beetje
gekneusd.
Martien van Stoel,
gipsverbandmeester (Haga-Ziekenhuis)
Tasvanstoel@gmail.com

Rubriek Vraag en Aanbod
Hiervoor ben ik op zoek naar een gratis gipszaag,
die misschien ergens overbodig is, maar nog goed werkt.
De gipszaag mag een afzuiging hebben, maar dit is niet
noodzakelijk. Ik hoop op een positieve reactie.
Dank voor uw hulp.

Als (oud)gipsverbandmeester ben ik al een aantal
jaren actief als vrijwilliger bij gratis operatieprojecten
voor de armlastige bevolking in Indonesië. Indien u
dit wilt, kunt u daarvoor ook de website van Stichting
Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA) bekijken.

Tim Notenboom.
timjet1@hotmail.com

Tel: 0412-622121.
Mobiel: 06-40 58 70 36.
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Feyenoord is Ajax heeft ook
landkampioen zijn best gedaan
voor de UEFA

Feyenoord is landkampioen en dat is uitbundig gevierd
in Rotterdam, ik wil jullie even laten zien hoe we hiermee
omgaan in het Erasmus MC. Met vriendelijke groet.

Ajax heeft zijn best gedaan voor de UEFA. Ze zijn ver
gekomen! OLVG maakte gips-applicaties voor de wedstrijd. We haalde zelfs de krant, waaronder Het Parool.

Laura de Hoop
Gipsverbandmeester
Erasmus MC Centrumlocatie
Rotterdam

Lenny Keylard,
Kay Ruiter,
gipsverbandmeesters OLVG
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Wat zou u doen?
Luxatie van onderste spronggewricht
Patiënt is +/- 1 m van een trappetje gevallen, en kwam hierbij terecht op de rechter enkel.
Hierna afwijkende stand en veel pijn

Repositie op SEH; echter hield geen stand in het gips. Daarna op OK;
Repositie door plantair flexie en lengtetractie. Controle onder doorlichting: goede stand.

Conclusie CTscan: Comminutieve talusfractuur,
ventro-lateraal met interpositie van een klein botfragment talofibulair,
opgelet: tevens subcapitaal metatarsale 5 fractuur.
Wat zou u doen?
Stuur uw reactie naar: l.r.keylard@gmail.com
Lenny Ryan Keijlard
Gipsverbandmeester OLVG West
Tel: 8028/6775
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In dit Verband
S. Tambach-Bunt
De Sint Pieter 10
1509 ZK Zaandam

a.u.b.
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postzegel
plakken

Karin den Hertog - Raspoort
gipsverbandmeester
ccdenhertog@alrijne.nl

Verband

BLING BLING
gips

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-de Vries,
bestuurslid met portefeuille
Ledenaktiviteiten
ledenactiviteiten@vgned.nl

Dhr. M. Breukel,
secretaris
(dagelijks en algemeen bestuur),
secretariaat@vgned.nl

Mw. B. Roberti,
bestuurslid met portefeuille
Redactie “In dit Verband”
redactie@vgned.nl

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

Mevr. M. Rijsdijk,
bestuurslid met de portefeuille
Innovatie, Trends en Toekomst
itt@vgned.nl

Mw. M. Geers,
bestuurslid met portefeuille
Registratie & Accreditatie
registratiecommissie@vgned.nl

Mevr. E. Buter-Kanis,
Notuliste
notulist@vgned.nl

Mw. K. den Hertog,
bestuurslid met portefeuille
Opleidingszaken
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
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

• Femke Becker gipsverbandmeester luxemburg
• 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
• Dr. Egbert-Jan M.M verleisdonk, traumachirurg,
Diakonessenhuis, Utrecht
• Renske van Wingerden, gipsverbandmeester, Franciscus Gasthuis

Illustraties (figuren/tabellen)

Vormgeving en grafische productie

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.

• Lines & Letters bv, Soest

Advertenties / abonnementen

• Sonja Tambach-Bunt, gipsverbandmeester ZMC Zaandam,
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.

Eindredacteur

• Vacature
e-mail: idv@vgned.nl

Hoofdredacteur

• Barbara Roberti, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
e-mail: redactie@vgned.nl

Abonnement

Literatuur

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

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

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

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

Reproductie

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

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