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Van de redactie
De decembermaand is de maand van feest
en overdenking. Een aantal zaken vielen
mij dit jaar op. De discussie omtrent het
placebo-effect. Eerst een rapport van de
Europese overkoepelende wetenschapsraad EASAC, die in heel Europa homeopathische middelen aan banden wil leggen versus placebo-effect is
wetenschappelijk bewezen.
Wat moet je daar nou mee?
Persoonlijk ben ik van
mening dat je dan toch
het beste uit bent als je
beide gebruikt, de wetenschappelijke en de niet wetenschappelijke inzichten (die mogelijk in de toekomst wel worden bewezen). Er gebeurt
nog veel onverklaarbaars en we gebruiken nog lang niet alle mogelijkheden die
al voorhanden zijn. De wetenschappelijke
bewijsvoering loopt vaak achter de vernieuwing aan. Zo ook bijvoorbeeld een
mogelijkheid om bacteriofagen in te zetten bij multi-resistentie bacterie voor
antibiotica (zie programma dokters van
morgen van 24 okt 2017 21:20. Het delen
van kennis is essentieel en de database
wereldwijd wordt steeds groter. De eigen
kennis wordt daarbij relatief, maar toch
leuk als je ergens veel van afweet. Jammer
als je deze kennis niet deelt want het is
vaak maar tijdelijk in je beheer. Deel het
op tijd ook al is het niet wetenschappelijk
bewezen voor je het weet ben je het vergeten of kan je het niet meer delen. Gipsverbandmeesters weten veel door gewoon
praktijkervaring. De klinische blik is van
belang en die krijg je door informatie die
je te verwerken krijgt ieder dag. Als hoofdredacteur kan ik u enkel aanmoedigen deze
kennis te delen. Ik hoop dat u het belang
ervan inziet, en dat u weer veel mooie artikelen zult opsturen.
Dit nummer is een samenstelling van
artikelen.

Allereerst het artikel over de nazorg van
enkeldistorsie. Leuk artikel met een vernieuwde kijk op de behandeling van enkeldistorsie wetenschappelijk onderzocht
door Dr. Kasper Janssen, sportarts, afdeling Topsportgeneeskunde, Ziekenhuis
Gelderse Vallei, Ede.

Fijne feestdagen en
een mooi 2018!
Daarna een artikel over de vraag of Tcellen een rol spelen bij het steriele ontstekingsproces bij CRPS geschreven door
K.D. Bharwani vanuit het centrum voor
pijngeneeskunde, Erasmus MC te Rotterdam.
Een mooi artikel komt geschreven over
een zeldzaam letsel, de Seymour fractuur,
van U.E.M. van Exsel, ANIOS plastische
chirurgie OLVG Oost te Amsterdam.
De CAT- studie over duim of geen duim
bij naviculaire-gips en hoe er landelijk
mee om wordt gegaan is goed opgezet.
De Cat studie is gedaan door van Tessa
van den Abeele, Madelon Breurkens,
Suzanne Cramer, Barbera van der Jong,
Judith Smits, Pieter Pols allen in opleiding tot gipsverbandmeester.

Verder zijn er nog veel leuke foto’s die opgestuurd onder andere door Willie van der
Sanden gipsverbandmeester, ST. Annaziekenhuis te Geldrop met mais in gips.
Taartje van Jan Bongaerts, Afrikaans
gipsen van Dhr. M. van der Klift gipsverbandmeester van het Erasmus MC.
Zwemmesrgips van Lody
Muskita vanuit OLVG-oost.
Michiel Hulshof Gipsverbandmeester i.o Maasstad
Ziekenhuis Rotterdam heeft
een mooi verslag van een
leerling geschreven.
Het interview met Antionette past hier
naadloos op aan. Antoinette Brandenburg verteld over de leerweg GVM aan
de Erasmus-MC Academie.
Afsluitend een artikel over skelet in beeld
van Lenny Keylard.
Zoals u ziet weer veel leesplezier voor de
donkere dagen.
Wij wensen u namens de redactie en het
bestuur hele fijne feestdagen toe en een
verfrissend mooi 2018!!
Vriendelijke groet,
Barbara Roberti (hoofdredacteur) en
Commissie van “In dit Verband”.

Vanuit Aruba een uitgebreid verslag van
Ageeth Kok & Lysbeth Mutgeert, een artikel over amputatiegips-commissie.
In het Noorden was een goede refereeravond die zeer interessant moet zijn geweest. Leest u hierover een samenvatting
van Tineke Bouma Gipsverbandmeester
Medisch Centrum Leeuwarden.
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Enkelbrace superieur over balanstraining
in de preventie van zelf gerapporteerde
recidieven van enkelbandletsel; een RCT.
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afdeling Topsportgeneeskunde, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.
Tegelijkertijd aangeboden en geaccepteerd voor publicatie door Fysiopraxis, in dit Verband en de Orthobode.
coauteurs originele publicatie BJSM: Evert Verhagen* en Willem van Mechelen*
*Amsterdam Public Health research institute, Department of Public and Occupational Health,
VU University Medical Center Amsterdam, van der Boechorststraat 7, NL-1081 BT Amsterdam

INTRODUCTIE
In Nederland lopen sporters jaarlijks
680.000 enkelblessures op, ongeveer
15% van het aantal sportblessures. Het
merendeel van de enkelblessures ontstaat
plotseling. Bij de meeste enkelblessures
gaat het om een verstuiking (enkelbandletsel). Bijna één derde van de sporters
heeft last van een oude enkelblessure.1-4
Uit eerder onderzoek van EMGO+ Instituut VUmc bleek dat per verstuiking de
gemiddelde totale kosten ongeveer 360
euro zijn.5,6 Dit betekent dat in Nederland
jaarlijks meer dan 24 miljoen euro besteed
wordt aan sport-gerelateerde verstuikingen. Afgezien van de maatschappelijke
lasten als gevolg van de kosten, mag de
impact van deze blessure op individuele
sporters niet worden verwaarloosd.
Het risico op herhaling voor een enkelverstuiking is hoog. Het risico op een
volgende verstuiking is dubbel zo hoog
gedurende ten minste 1 jaar na het indexenkelbandletsel.7-10 Recidiverende verstuikingen kunnen anterior enkel-impingement, peroneuspeespathologie, chronische enkelinstabiliteit en uiteindelijk
artrose veroorzaken, waardoor langdurige medische zorg nodig is.11,12 Het verhoogde risico op een recidief letsel bestaat
zelfs na beëindiging van de medische behandeling.7,13 Daarom worden, na de gebruikelijke zorg, secundaire preventieve
maatregelen aanbevolen die een belangrijke impact op de gezondheid en de lichamelijke activiteit van een patiënt kunnen
hebben.
Een recente systematische evaluatie toonde aan dat het gebruik van een enkelbrace
en neuromusculaire (NM) training effectief zijn voor de secundaire preventie van
enkelverstuikingen.15 Beide maatregelen
zijn gerelateerd aan een vermindering van

de kans op herhaling van ongeveer 50%.
Echter, welke van de twee in de praktijk
het meest effectief is blijft onduidelijk.15
Volgens Verhagen en Bay15 zou in theorie
een combinatie van een enkelbrace tijdens
sport gecombineerd met NM-training de
beste resultaten geven, met minimale belasting voor de sporter. De onlangs gepubliceerde evidence-based klinische richtlijn14 adviseert zowel het gebruik van een
brace als NM training om een recidief te
voorkomen. Er is tot op heden echter geen
directe prospectieve vergelijking gedaan
naar de kosteneffectiviteit van deze interventies.
Het doel van de drie-armige gerandomiseerde, gecontroleerde trial (RCT) was om
de kosteneffectiviteit van gecombineerd
gebruik van een brace en NM-training,
alleen brace-gebruik en alleen NM-training met elkaar te vergelijken, na beëindiging van gebruikelijke zorg.

METHODEN
Ontwerp

Deze studie betrof een drie-armige RCT,
met een follow-up van 12 maanden. Een
gedetailleerde beschrijving van het studieprotocol is eerder gepubliceerd.17

Deelnemers
De deelnemers werden gerekruteerd van
april 2010 tot juni 2011 door middel van
niet-medische kanalen; dat wil zeggen via
internetadvertenties (voornamelijk via
Sportzorg.nl) en via mailings van Nederlandse sportbonden. Om voor deelname
aan de studie in aanmerking te komen
moesten de deelnemers voldoen aan de
volgende criteria: (1) een lateraal enkelbandletsel < 2 maanden voor inclusie;
(2) leeftijd tussen de 18 en 70 jaar; en (3)
actieve deelname aan sport gedurende ten
minste één uur per week. Voor inclusie
vond een telefonische evaluatie van het
6

gerapporteerde enkelletsel plaats door
een sportarts om de geschiktheid voor
deelname te bevestigen. Voor dit doel
werd een blessureregistratieformulier
gebruikt zoals toegepast in vergelijkbare
studies.13,18 Het formulier omvatte registratie van de diagnose, de oorzaak, en de
ontstaanswijze van het zelf-gerapporteerde enkelbandletsel. Voorts werden behandeling en type behandelaar geregistreerd.
Alle primaire behandelopties waren toegestaan, dat wil zeggen geen behandeling,
zelfbehandeling of (para-) medische behandeling. Potentiële deelnemers werden
uitgesloten bij: (1) onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; (2) een voorgeschiedenis van vestibulaire klachten;
of (3) een verdenking op een andere blessure dan een enkelbandletsel o.b.v. het
telefonisch interview.

Steekproefomvang
De poweranalyse voor deze kosteneffectiviteit studie is uitgevoerd vanuit het perspectief van de interventiekosten, omdat er
geen wetenschappelijk bewijs is voor het
gecombineerde effect van het gebruik van
een brace en NM-training.17 Op basis van
een verwacht verschil van 50 euro in de
interventiekosten, dat wil zeggen het verschil in kostprijs tussen de gebruikelijke
zorg (bracegebruik + NM-training) en NMtraining alleen, was per groep een totaal
van 99 deelnemers nodig. Rekening houdend met een uitvalpercentage van 20%
betekent dit dat een totale steekproef van
356 deelnemers nodig was bij aanvang.17

Randomisatie
Na ontvangst van de baselinevragenlijst
en het toestemmingsformulier werden de
deelnemers willekeurig toegewezen aan één
van drie interventiegroepen. De randomisatie werd gestratificeerd voor het type ontvangen zorg (dat wil zeggen (para-)medische versus niet (para-)medische zorg).

Toewijzing van de deelnemers aan de interventiegroepen werd geblindeerd door toepassing van deelnemernummers. Pas nadat de deelnemers de baselinevragenlijst
hadden ingevuld en na ontvangst van het
toestemmingsformulier werd een deelnemer nummer toegewezen. Een geblindeerde onderzoeksassistente wees de deelnemer
toe aan één van de drie interventies met
behulp van een willekeurige getallentabel.

Interventies
Deelnemers in de NM-trainingsgroep
(Training) kregen een acht weken durend
thuis-trainingsprogramma. Middels dit
programma werd reeds een vermindering
van 35% in enkelletsel recidiefrisico aangetoond.18 Het programma omvatte drie
trainingen per week, met een maximale
duur van 30 minuten per trainingssessie.
Oefeningen namen geleidelijk aan toe in
moeilijkheid en belasting gedurende de
duur van het trainingsprogramma (acht
weken). Een volledige beschrijving van het
programma is elders gepubliceerd.17,18,19
De interventie bestond uit het verstrekken van een balans-board (Avanco AB,
Zweden), een geprint oefenschema en een
instructie-DVD met alle oefeningen.
Deelnemers in de enkelbracegroep (Brace)
kregen een semi-rigide enkelbrace (Aircast A60 Ankle Support, DJO Europe), te
dragen tijdens alle sportieve activiteiten
voor de duur van de volledige 12 maanden
follow-up.
Deelnemers in de combinatiegroep (Combi)
kregen zowel de acht weken durende NMtrainingsmaterialen als de brace verstrekt.
De deelnemers in deze groep werden geïnstrueerd om de enkelbrace te dragen tijdens alle sportieve activiteiten gedurende
de acht weken durende periode waarin ook
de NM-training was voorgeschreven. Hiervoor werd gekozen vanuit de hypothese
dat de NM-training na 8 weken een vermindering van het risico op een recidief
geeft en dus de brace dan niet meer nodig
is.15,18

Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat was de incidentie van recidief lateraal enkelbandletsel,
gemeten volgens de methodologie beschreven door Hupperets et al.18 In de maandelijkse follow-up vragenlijst werd de deelnemers gevraagd of ze een recidief enkelbandletsel hadden opgelopen in de voorafgaande maand. Secundaire uitkomsten
waren de ernst van het recidief enkelbandletsel en de gemaakte kosten die gepaard
gingen met het recidief letsel. Er werd onderscheid gemaakt tussen zelf-gerapporteerd enkelbandletsel, enkelbandletsel

met tijdverlies en enkelbandletsel leidend
tot kosten. Een recidief werd gecategoriseerd als ieder letsel met tijdsverlies indien
de deelnemer de sportbeoefening moest
staken, of niet (volledig) kon deelnemen
aan de volgende geplande sportactiviteit.
Recidieven die resulteerde in zelfzorgkosten, of waarbij de deelnemer niet in
staat was om naar werk of school te gaan,
of waarbij medische behandeling noodzakelijk was, werden gecategoriseerd als
blessures leidend tot kosten.

Vragenlijsten
Met een baselinevragenlijst werd informatie verzameld over elke deelnemer met
betrekking tot demografische variabelen,
fysieke kenmerken, sport en voorgeschiedenis van enkelbandletsel, het gebruik van
preventieve maatregelen, details van het
letselmechanisme van het huidige enkelletsel, en de daaropvolgende behandeling
en/of revalidatie. Follow-up metingen
begonnen na randomisatie, één keer per
maand, gedurende een totale periode van
12 maanden. De maandelijkse web-based
vragenlijst verzamelde informatie over
sportparticipatie, het gebruik van preventieve maatregelen en recidief enkelbandletsel opgelopen in de voorafgaande maand.
De maandelijkse vragenlijst bevatte ook
vragen over de naleving van de toegewezen interventie. De deelnemers in elke
groep werd gevraagd in hoeverre zij in de
voorafgaande maand de toegewezen interventie hadden uitgevoerd voor de duur van
de betreffende interventies. Antwoordcategorieën waren: altijd (meer dan 75%);
meestal (meer dan 50%); enkele malen
(ongeveer 25%) of; vrijwel nooit (0%).
Afgezien van de naleving van de voorgeschreven interventie werd ook het gebruik
van andere interventies bevraagd volgens
dezelfde methodiek.

Letselregistratie
Herhaald enkelbandletsel werd geregistreerd door middel van de maandelijkse
follow-up vragenlijst. Zodra een blessure
werd geregistreerd ontving de deelnemer
een blessureregistratieformulier. Dit formulier bevatte gedetailleerde vragen over
de oorzaak, omstandigheden, diagnose en
behandeling van het letsel. Misclassificatie van een letsel als recidief werd geminimaliseerd door verificatie door een sportarts van de diagnose op basis van de blessureregistratieformulieren. Deze zelfde
sportarts was geblindeerd voor de toegewezen interventie. In geval van twijfel over
een recidief enkelbandletsel, werd een meer
specifieke diagnose gesteld door middel
van een telefonisch interview van de deelnemer met dezelfde sportarts. In dit geval
werd de blindering verbroken.
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Deze methode van letselregistratie komt
overeen met de methode die werd gebruikt
in een eerdere RCT over hetzelfde onderwerp.18

Statistische analyse
Incidentie van recidief enkelbandletsel
werd gedefinieerd als het aantal recidieven per 1000 uren sportbeoefening, met
inbegrip van een 95% betrouwbaarheidsinterval (BI), met correctie voor de verstreken tijd tot het recidief. Ontbrekende
gegevens over de blootstelling aan sport
werden geïmputeerd o.b.v. ‘laatste waarneming’. Alle analyses werden uitgevoerd
volgens het intention-to-treat principe
voor de data van deelnemers die de interventie ontvangen hadden (figuur 1). Coxregressiesurvivalanalyse (SPSS V.20)
werd toegepast om de groepen te vergelijken wat betreft risico op recidief letsel,
met de Trainingsgroep als de referentiegroep. Er werd gecontroleerd op confounding en effectmodificatie voor de variabelen: leeftijd (jaar); opleidingsniveau
(hoog/laag); hoogrisico sport (ja/nee);
eerder enkelbandletsel (ja/nee); ernst van
het index-enkelbandletsel (graad 1 of 2/3);
ervaring met NM-training (> 3 sessies per
week, gedurende ten minste 1 maand);
ervaring met het gebruik van een brace/
tape (=bracegebruik of tapegebruik tijdens
sport, gedurende ten minste 1 maand) en
chronische enkelinstabiliteit (> 3 verstuikingen in de laatste 5 jaar). De kosteneffectiviteitsanalyse was erg bewerkelijk,
vandaar dat deze in een apart artikel is
gepubliceerd.26

RESULTATEN
Werving
Tussen april 2010 en juni 2011 werden 384
deelnemers geworven en gerandomiseerd
naar één van de drie interventiegroepen
(figuur 1). Vierenveertig deelnemers bleken
hun pakket met de interventie niet te hebben ontvangen, grotendeels vanwege een
staking van Post Nl. Daarom werden 340
deelnemers opgenomen in de analyses.
Ondanks stratificatie was er een lager percentage (para-)medisch behandelde deelnemers voor de Bracegroep ((para-)medisch
behandeld: training 69%; brace 58% en
combi 68%). De groepen waren vergelijkbaar wat betreft de overige baselinevariabelen (tabel 1). De uitval was vergelijkbaar tussen de groepen (figuur 1).

Sportdeelname en letselkenmerken
Het totaal aantal uren sportdeelname tijdens de follow-up periode van 12 maanden
was niet significant verschillend tussen de
drie interventiegroepen: 11 566 uur in de
Trainingsgroep, 12 679 uur in de Bracegroep en 12 931 uur in de Combigroep. >>

Figuur 1

Tijdens de 12 maanden follow-up rapporteerden 69 deelnemers (20%) een recidief
enkelbandletsel; 29 (27%) in de Trainingsgroep, 17 (15%) in de Bracegroep en 23 (19%)
in de Combigroep. De totale incidentie van
recidief enkelbandletsel per 1000 uren
sport was 2,51 (95% BI 1,51-3,42) in de
Trainingsgroep, 1,34 (95% BI 0,7-1,98) in
de Bracegroep en 1,78 (95% BI 1,05-2,51)
in de Combigroep.

Tabel 1

Number of females
Mean (SD) age (years)
Mean (SD) weight (kg)
Mean (SD) height (cm)
Mean (SD) experience (years)
Mean (SD) sports exposure (h)
Highly educated
Medically treated
Severity of inclusion sprain
Grade 1
Grade 2-3
History of index ankle sprain
Yes
No
>3 sprains within last 5 years
Main sport is contact sport
Experience preventive measures
Brace
Tape
Neuromuscular training

Effectiviteit van de interventies
Cox-regressieanalyse toonde aan dat het
risico op een zelf-gerapporteerd recidief
enkelbandletsel significant lager was voor
de Brace- versus de Trainingsgroep (Relatief Risico [RR] 0,53; 95% BI 0,29-0,97)
en ook lager, maar niet significant verschillend voor de Combi groep versus de Trainingsgroep (RR 0,71; 95% BI 0,41-1,23).
De relatieve risico’s voor recidieven leidend tot tijdverlies en kosten waren ook
lager voor de Brace- en de Combigroep
versus de Trainingsgroep, maar niet significant (tabel 2).
Geen significante verschillen werden gevonden tussen (para-)medisch behandelde
versus niet (para-) medisch behandelde
subgroepen (tabel 2).
8

Tabel 2

Therapietrouw
Volledige naleving van de interventie varieerde van 50 deelnemers (45%) in de Trainingsgroep, tijdens de voorgeschreven 2
maanden NM-training, tot 27 deelnemers
(23%) in de Bracegroep, gemeten tijdens
de 12 maanden van voorgeschreven bracegebruik tijdens sport. Binnen de Combigroep voerden 40 deelnemers (33%) de
voorgeschreven NM-training steeds uit
en droegen 46 deelnemers (38%) steeds
de brace tijdens sport, tijdens de 2 maanden durende gecombineerde interventie.
Dit resulteerde in een volledige naleving
van 34 deelnemers (28%) in de Combigroep. Er was ook sprake van contaminatie; met andere woorden het gebruik van
een brace door deelnemers in de Trainingsgroep of het doen van balanstraining door
de deelnemers in de Bracegroep. Een totaal
van 16 deelnemers (15%) in de Trainingsgroep droeg een brace in de eerste 2 maanden tijdens de trainingen en wedstrijden;
17 deelnemers (15%) in de Bracegroep voerden consequent NM-training uit, gedefinieerd als meer dan 3 sessies per week,
in de eerste 2 maanden.

DISCUSSIE
In deze studie vonden we dat het verstrekken van een brace superieur was vergeleken met het voorschrijven van NM-training als secundair preventieve maatregel
ter preventie van recidief enkelbandletsel:

een halvering van het recidiefrisico werd
waargenomen voor brace-gebruik versus
NM-training wat betreft zelfgerapporteerde
recidieven. Deze RCT was gericht op de
preventie van recidief enkelbandletsel,
maar niet op klinische uitkomsten, zoals
pijn en chronische mechanische instabiliteit. We vonden geen significante verschillen tussen de drie groepen met betrekking
tot enkelbandletsel leidend tot tijdverlies
en kosten. Voor de combigroep suggereerde
een puntschatting 77% minder recidieven
versus de NM-groep wat betreft niet (para-)
medisch behandelde atleten. Echter, deze
bevinding was niet significant (RR 0,23;
95% CI 0,04-1,25). Men zou kunnen stellen dat gecombineerd voorschrijven van
een brace en NM-training mogelijk meer
recidieven voorkomt die leiden tot kosten.14

Vergelijking met eerdere literatuur
Recente studies hebben vermindering van
het aantal recidieven gevonden voor bracegebruik en NM-training wanneer ze afzonderlijk worden gebruikt als secundair preventieve maatregel,20,21 Schroter et al.22
onderzochten brace-gebruik en balanstraining bij recreatieve basketballers tijdens één seizoen. In deze RCT, waarbij
48% van de deelnemers een voorgeschiedenis van enkelbandletsel had, werden
brace-gebruik en balanstraining vergeleken als primair en secundair preventieve
maatregelen, ten opzichte van een contro9

legroep. De vergelijkbaarheid met deze
studie is beperkt, omdat verschillende
soorten braces werden gebruikt en het
neuromusculaire trainingsprogramma
niet thuis werd uitgevoerd, maar ingebed
was in de reguliere training. Echter, de
gerapporteerde incidentie van enkelletsel
zijn vergelijkbaar met onze resultaten;
1,97 verstuikingen/ 1000 uren sportdeelname voor neuromusculaire training; 1,0/
1000 uren voor brace-gebruik; en 3,26/
1000 uren voor de controlegroep.

Methodologische overwegingen
Werving van deelnemers voor deze studie
vond plaats via het internet. Deelnemende
behandelaars en verenigingen, evenals gerelateerde sportnieuwswebsites, plaatsten
een hyperlink naar onze oproep tot deelname op hun website. Sporters die op zoek
waren naar medische informatie met betrekking tot enkelbandletsel werden via
één van deze websites geïnformeerd over
onze studie. Deze wervingsmethode resulteerde in een groep deelnemers uit een
breed spectrum van verschillende sporten en leeftijden. In 2011 had 94% van de
Nederlanders toegang tot het internet, en
dus werd selectieve rekrutering minimaal
geacht. Evenwel kan er sprake zijn geweest
van selectiebias doordat individuen die
medische informatie op het internet zoeken waarschijnlijk de populatie met een
actievere coping-strategie vertegenwoor-
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digen. Deze aanname wordt ondersteund
door het feit dat 56% van de deelnemende
sporters hoogopgeleid was. Daarom gaan
we ervan uit dat onze studie het deel van
de bevolking met een hogere motivatie
voor zelfbehandeling vertegenwoordigt,
wat kan leiden tot een overschatting of
onderschatting van de gevonden verschillen tussen de interventies.
Onze definitie van een herhaalde verstuiking was een zelfgerapporteerd recidief
van een inversietrauma aan de enkel. Deze
definitie omvatte een aantal kleinere
verstuikingen en meer ernstige enkelbandletsels, die leidden tot tijdverlies of
zelfs kosten. De sportarts, die onderzocht
of betrokkene daadwerkelijk een herhaalde verstuiking had opgelopen, was geblindeerd voor de toewijzing van de groep; dus
de kans op detectiebias was laag. Bias door
selectieve uitval was beperkt. De uitval
gedurende de follow-up was slechts 6%.
De uitval om onbekende redenen was vergelijkbaar tussen de groepen (Training 5,
Brace 8 en Combi 6). Twee deelnemers
waren lost to follow-up als gevolg van een
ernstiger letsel van een andere aard dan
enkelbandletsel. Eén patiënt in de Bracegroep besloot deelname aan de studie te
beëindigen vanwege persoonlijke redenen.
Er waren enkele andere beperkingen die
verband hielden met het studie-design.
Aanvankelijk bevatte het design een vierde
‘niet-behandelen’ controlearm. De medischethische commissie voerde echter aan dat
het onethisch zou zijn om de controlegroep
de ieder voor zich goed bestudeerde effectieve interventies (brace en NM-training)
te onthouden. Hoewel het jammer is dat
hierdoor geen direct effect van de interventies versus controle-conditie beschreven
kan worden, behouden de huidige resultaten hun waarde. Immers, de effecten van
de preventieve maatregelen zijn reeds goed
beschreven in de literatuur.15,18,19,20 In de
eerste plaats werd de huidige studie dus
uitgevoerd om de verschillende maatregelen met elkaar te vergelijken. Door gebruik
van een eenvoudige random number generator was de stratificatie in twee groepen,
(para-)medisch behandeld versus niet
(para-)medisch behandeld, niet gelijk verdeeld. Tot slot is er geen significant verschil voor (para-)medisch behandelde
versus niet (para-)medisch behandelde
subgroepen gevonden (tabel 2); waarschijnlijk is dit het gevolg van het verlies van
onderscheidend vermogen (type 2 fout).

Co-interventie
Consument en Veiligheid (VeiligheidNL)
implementeerde het thuistrainingsprogramma zoals uitgevoerd in de training-

groep als een Smartphone App (iPhone/
Android) in de loop van de studie. [23]
Hoewel de App in een laat stadium van
de studie werd uitgebracht, meer dan 75%
van de deelnemers had hun interventie al
ontvangen, kan dit tot prestatiebias hebben geleid. Uit een secundaire analyse
bleek dat 15% van de deelnemers in de
Trainingsgroep een brace droeg tijdens
het sporten gedurende minstens 2 maanden, en 15% van de deelnemers in de Bracegroep regelmatig NM-training deed (> 3
sessies / week) in de eerste 2 maanden.
Deze contaminatie kan het verschil in
effect tussen de interventie groepen hebben verdund.

Therapietrouw
De mate van therapietrouw varieerde aanzienlijk tussen de interventiegroepen. Het
relatief hoge percentage volledig therapietrouwe deelnemers in de Trainingsgroep
(45%) is mogelijk een teken dat NM-training momenteel een meer geaccepteerde
secundair preventieve maatregel is in
Nederland dan een paar jaar geleden. De
vergelijkbare studie van Hupperets et al18
uit 2009 meldde namelijk slechts 23% van
de deelnemers aan NM-training als volledig therapietrouw. In het beoordelen van
de therapietrouw in de huidige studie moet
rekening worden gehouden met de verschillen in de duur van de interventies. De therapietrouw in de Trainings- en Combigroep
(volledig therapietrouw 28%) werd gemeten over een interventieduur van 2 maanden, terwijl de Bracegroep (volledig therapietrouw 23%) werd gemeten over een interventieduur van 1 jaar. Bovendien was
het percentage volledig therapietrouwe
deelnemers na 2 maanden follow-up in
de bracegroep nog steeds hoog, namelijk
48%, langzaam dalend tot 44% na 3 maanden follow-up. Daarom zou men kunnen
stellen dat brace-gebruik de best geaccepteerde interventie is in de huidige studie.
Dit is een mogelijke verklaring voor de
superioriteit van brace-gebruik boven NMtraining in de preventie van zelfgerapporteerde recidieven.
De vergelijking van therapietrouw tussen
interventies die verschillen in duur geeft
een interessant probleem qua studiedesign.
Uit de literatuur is bekend dat de mate van
therapietrouw een significant effect heeft
op de uitkomst van de interventie.24 Langdurig voorschrijven van een interventie
kan leiden tot een lagere therapietrouw,
met een verdunning van het effect van de
interventie tot gevolg. In de huidige studie
betrof het echter een doelmatigheidsvraag,
waarbij een afname in therapietrouw over
de tijd ten goede komt aan de externe validiteit van de gerapporteerde resultaten.
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Kosten
Het hoofddoel van de huidige studie was
het bepalen van de doelmatigheid van NMtraining versus brace-gebruik versus de
combinatie van NM-training en bracegebruik. De onderlinge evaluatie van de
kosteneffectiviteit van deze interventies
is beschreven in een aparte publicatie.25
Dit betrof een economische evaluatie,
parallel lopend aan de hier beschreven
RCT. In geval van een zelf-gerapporteerd
recidief werd een kostendagboek aan de
deelnemer gestuurd. Door 67 van de 69
geblesseerden werd een volledig kostendagboek geretourneerd. Met behulp van
de data uit de kostendagboeken werd een
‘incremental cost-effectiveness ratio’ (ICER)
berekend tussen de verschillende interventies met de combi-groep als referentie. Op
deze wijze geeft de ICER de extra kosten
weer van NM-training of brace-gebruik om
één zelf-gerapporteerd recidief te voorkomen, in vergelijking met de combi-groep.
Voor een uitgebreidere toelichting, zie de
publicatie in American Journal of Sport
Medicine.25 Uit deze analyse bleek bracegebruik eveneens superieur vergeleken met
NM-training en de combinatie. Hierbij past
een waarschuwing: de bevinding dat bracegebruik dominant is vergeleken met NMtraining of de combinatie, leidt niet perse
tot de conclusie dat brace-gebruik de beste
preventieve optie is voor elke individuele
sporter. Het wil wel zeggen dat op populatieniveau brace-gebruik meer recidieven
voorkomt, tegen lagere kosten, dan NMtraining of een combinatie van NM-training en brace-gebruik.

Implicaties
Artsen, fysiotherapeuten en ander paramedici vertrouwen op evidence-based
richtlijnen voor behandeling, maar ook
voor preventie van enkelbandletsel. Terwijl in het afgelopen decennium verschillende studies de effectiviteit van NM-training en brace-gebruik als secundair preventieve maatregel inzake enkelbandletsel hebben bevestigd, zijn de klinische
richtlijnen soms nog onduidelijk over de
toepassing. In de huidige studie was bracegebruik superieur aan NM-training in het
terugdringen van het aantal, maar niet de
ernst van, zelfgerapporteerde recidieven.
Inmiddels heeft een vervolgstudie door
onze groep aangetoond dat verschillende
bracetypen anders worden gewaardeerd
in verschillende sporten.26 Wij moedigen
behandelaars aan deze resultaten te gebruiken voor een meer sportspecifiek preventief brace advies. Tevens is er een infographic ‘Tijdlijn behandeling & preventie
enkelverstuiking’ beschikbaar voor uitleg

aan de sporter.27 Tijdens behandeling van
enkelbandletsel blijkt de sporter namelijk
het meest open te staan voor uw preventieve adviezen, doe er uw voordeel mee!
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Verhoogde activiteit van T-cellen
meetbaar in bloed van CRPS patiënten
K.D. Bharwani, Dr. M. Dirckx, Dr. D.L. Stronks, Dr. W.A. Dik, Dr. M.W.J. Schreurs,
Prof. Dr. F.J.P.M. Huygen
Samenvatting
Een (steriele) ontsteking lijkt een belangrijke rol te spelen in de pathofysiologie van Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS).
Echter, er is niet veel bekend over de rol van het immuunsysteem en daarbij specifiek van T-cellen bij het ontstaan en in stand
houden van CRPS. Om de activiteit van T-cellen bij CRPS te meten werd het gehalte van de soluble-interleukine-2 receptor (sIL-2R)
bepaald in bloed van CRPS patiënten en gezonde controles. Er bleek sprake te zijn van een verhoogde activiteit van T-cellen bij CRPS
patiënten. Dit kan wijzen op een T-cel gemedieerde bijdrage aan het ontstekingsproces bij CRPS.

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)
is een aandoening die meestal ontstaat na
een trauma, zoals een fractuur of operatie.
Het wordt gekenmerkt door continue, hehevige pijn die samen kan gaan met krachten sensibiliteitsstoornissen, temperatuurverschillen, zwelling en veranderde haar- en
nagelgroei van de aangedane ledemaat (1).

De incidentie van
CRPS wordt geschat
op ongeveer
4000 patiënten

Een manier om de activiteit van T-cellen
te meten is door het gehalte van de soluble
interleukine-2 receptor (sIL-2R) in bloed
te bepalen (4, 5). Eerder onderzoek naar
ziektebeelden waarbij T-cellen een belangrijke rol spelen, zoals sarcoïdose en reumatoïde artritis, laat zien dat de hoogte van
de sIL-2R correleert met klinische tekenen
van ziekteactiviteit (5-8).
In onze studie is onderzocht of er sprake
is van een verhoogde T-cel activatie bij
CRPS patiënten, door het bepalen van het
gehalte van sIL-2R in het bloed van CRPS
patiënten en dit te vergelijken met het
sIL-2R gehalte van gezonde controles (9).
De sIL-2R bleek bij CRPS patiënten significant verhoogd ten opzichte van de gezonde controles (Figuur 1) (9). Dit duidt
op verhoogde activiteit van T-cellen bij
CRPS.

Daarnaast blijkt de sIL-2R goed onderscheid te kunnen maken tussen CRPS
patiënten en gezonde controles met een
sensitiviteit van 90% en een specificiteit
van 89.5% (9).
De bevindingen van deze studie zijn belangrijk, ten eerste omdat de bevindingen
kunnen wijzen op een T-cel gemedieerde
bijdrage aan het ontstekingsproces bij
CRPS. Dit zou in de toekomst behandeld
kunnen worden met therapieën gericht
op T-cellen. Ten tweede omdat de sIL-2R
gebruikt zou kunnen worden als marker
voor ziekteactiviteit in CRPS. Onze onderzoeksgroep gaat hier verder onderzoek
naar doen.
Het artikel is te vinden op: https://www.
hindawi.com/journals/mi/2017/2764261

Figuur 1. Boxplot van het gehalte van sIL-2R per groep.

De incidentie van CRPS wordt geschat op
26.2 per 100.000 persoonjaren (ongeveer
4000 patiënten per jaar in Nederland) (2).
Lang is onduidelijk geweest waardoor dit
ziektebeeld ontstaat. Het lijkt er steeds meer
op dat een (steriele) ontsteking en daarmee
dus het immuunsysteem een belangrijke
rol speelt in het ontstaan en in het in stand
houden van CRPS.
Onze onderzoeksgroep heeft eerder onderzoek gedaan naar autoantistoffen bij CRPS,
wij konden echter onvoldoende aanwijzingen vinden voor CRPS als een antistof
gemedieerde auto-immuun ziekte(3). Op
basis van onze bevindingen concludeerden wij dat CRPS mogelijk een auto-inflammatoire ziekte is in plaats van een
auto-immuun ziekte (3). Naar aanleiding
van deze resultaten zijn wij ons gaan richten op de rol van T-cellen bij CRPS.
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Maïskorrel onder het gips
Voorheen hadden we een ballen bak om in te spelen
nu zijn er maiskorrel bakken, echter niet zonder
gevaar als deze achter het gips blijven zitten i.v.m.
drukplekken.
Dan mag je nog van geluk spreken dat ze niet in de
tráchea terecht komen tijdens het spelen.
Willie van der Sanden
Gipsverbandmeester
ST. Annaziekenhuis
Geldrop

Resultaten van maïskorrel in gips
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Een Seymour fractuur of Mallet finger?
U.E.M. van Exsel, C.S. Geluk, J. van Lieshout, E. Moerman
Introductie
De Seymour fractuur werd voor het eerst beschreven door Seymour in 1966. Het betreft een gedisloceerde extra-articulaire epifysaire
fractuur, Salter-Harris type I of II, of een metafysaire fractuur 1-2 mm distaal van de epifysairschijf aan de basis van de distale falanx
(1,2). De Seymour fractuur wordt bij kinderen gezien als gevolg van plotselinge hyperflexie en gaat bijna altijd samen met een transversale
laceratie van het nagelbed en proximale luxatie van de nagel boven het eponychium.
Door flexiestand van de distale falanx kan een Seymour fractuur op het eerste gezicht lijken op een Mallet finger (3). Het is echter een
ander soort letsel, aangezien de Seymour fractuur geen dorsaal intra-articulair avulsiefragment of ruptuur van de extensorpees betreft,
zoals bij respectievelijk een ossale of tendinogene Mallet finger.
Casusbeschrijving
Een 12-jarige patiënt presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp
met topletsel van zijn rechter ringvinger. De oorzaak van het
letsel was een plotselinge geforceerde buiging van zijn gestrekte
vinger tijdens een stoeipartij. De vinger was direct pijnlijk en het
topje stond gebogen. Tevens was er sprake van een open wond
aan de basis van de nagel.
Bij lichamelijk onderzoek werd een Mallet stand van de distale
falanx gezien. Ter plaatse van het dorsum van het distale interfalangeale gewricht (DIP-4) bevond zich een open wond met
luxatie van het proximale deel van de distale falanx en de nagel
(figuur 1). De patiënt kon zijn ringvinger niet meer strekken in
het DIP gewricht.

Figuur 2: Röntgenfoto’s rechter ringvinger net na het trauma AP (A), driekwart
(B) en lateraal (C). Er is sprake van een gedisloceerde (open) fractuur ter hoogte
van epifysairschijf van de distale falanx, Salter-Harris type II.

De röntgenfoto’s toonden een flexiestand van de distale falanx
door een gedisloceerde extra-articulaire fractuur ter plaatse van
de epifysairschijf, Salter-Harris type II, met luxatie van de nagel
(figuur 2). De epifyse stond daarbij nog in anatomische positie.
Concluderend: een open Seymour fractuur.

Intermezzo
Bij een Seymour fractuur ontstaat er een flexiestand van de
distale falanx en het onvermogen tot extenderen door een
anatomische disbalans tussen de flexor- en extensorpees.
De extensorpees insereert proximaal van de epifysairschijf,
aan de epifyse van de distale falanx. De flexor digitorum
profundus hecht daarentegen distaal van de epifysairschijf,
op de metafyse van de distale falanx, aan (6). Hierdoor wordt
bij een Seymour fractuur het distale botfragment door de
flexorpees in flexiestand getrokken en kan het DIP gewricht
niet extenderen (afbeelding 1).
De Seymour fractuur kan worden gezien bij kinderen of jongadolescenten tot 16 jaar, voordat de epifysairschijf van de distale falanx gesloten is (6). In de literatuur wordt de fractuur
ook bij volwassenen beschreven als ‘Seymour-type fractuur’.
Er is dan sprake van een fractuur 1-2 mm distaal van de insertie
van de extensorpees (7).

Figuur 1: Klinische foto’s: lateraal (A) en dorsaal aanzicht (B) van de rechter
ringvinger. Er is een Mallet stand te zien met een open wond aan de basis van
de nagel en een luxatie van de nagel.
Afbeelding 1:
Illustratie van de
Seymour fractuur.

Een ruptuur van de extensorpees, zoals bij een Mallet finger,
komt niet vaak voor bij kinderen. De pees is namelijk in de
meeste gevallen sterker dan de epifysairschijf (2). Het trauma
mechanisme van de Seymour fractuur betreft vaak een zwaar
voorwerp dat de gestrekte vinger raakt of beknelling tussen
de deur, waardoor geforceerde hyperflexie ontstaat.
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Behandeling
Na oberst anesthesie en uitgebreid spoelen van de wond, werd
het distale deel van de Seymour fractuur gereponeerd in anatomische stand. De nagel werd onder het deel van het eponychium
dat nog aanwezig was, gefixeerd met hechtingen (figuur 3). Bij
de repositie werd erop gelet dat er geen interpositie van weke delen
was. De patiënt kreeg een gipsspalk met het DIP gewricht in neutrale stand waarbij de middelvinger en pink werden meegegipst.
Om de stand te controleren, vond 4 dagen later gipswissel plaats
en werden opnieuw röntgenopnamen gemaakt. Bij het verwijderen van het gips viel direct weer een flexiestand en een radiaire
deviatie van de distale falanx op. De röntgenfoto’s bevestigden
het verlies van de repositie (figuur 4). Daarom werd besloten de
Seymour fractuur operatief opnieuw te reponeren en te fixeren
middels een K-draad. Tevens werd gepoogd het nagelbed te herstellen en te hechten. Dit bleek echter niet mogelijk omdat het
zeer beschadigd was.

Figuur 5: Controle röntgenfoto’s rechter ringvinger AP (A), driekwart (B) en
laterale opname (C), direct na K-draad fixatie door distale en midfalanx.

Röntgenfoto’s direct postoperatief (figuur 5) en na 6 weken
(figuur 6) toonden een blijvend goede stand. Het DIP gewricht
werd gedurende 6 weken geïmmobiliseerd met een thermoplast
spalk, waarna de K-draad verwijderd werd. Hierna werd gestart
met handtherapie. Op deze manier herstelde de patiënt uiteindelijk ongecompliceerd van de Seymour fractuur.

Figuur 3: Repositie en fixatie van de Seymour fractuur en de geluxeerde nagel
op de Spoedeisende Hulp.

Figuur 6: Controle röntgenfoto’s van de rechter ringvinger AP (A), driekwart (B)
en laterale opname (C), 6 weken na K-draad fixatie laten een goede stand zien.
Om de fractuur diagnosticeren zijn röntgenfoto’s nodig. Op een
goede laterale opname kan duidelijk gedifferentieerd worden
tussen een Seymour fractuur, een Mallet finger en bijvoorbeeld
ook een DIP luxatie. Het onderscheid kan nog lastiger zijn wanneer het geen open, maar gesloten fractuur betreft. Op de röntgenfoto’s kan bovendien het type Seymour fractuur bepaald
worden.
Een Seymour fractuur kan op de Spoedeisende Hulp direct gereponeerd en gefixeerd worden onder oberst anesthesie. Bij een
open fractuur is het belangrijk de wond goed schoon te spoelen.
Tevens moet men voorkomen dat er zich na de repositie weke
delen tussen de fractuurfragmenten bevinden, zoals de nagelmatrix of het nagelbed. Bij interpositie is de kans groter dat de
fractuur instabiel is en minder goed herstelt. Als het mogelijk
is, moet ook het nagelbed hersteld worden.

Figuur 4: Controle röntgenfoto’s rechter ringvinger AP (A) en driekwart (B), 4 dagen
na repositie op SEH. Angulatie van het distale fragment naar radiair en volair.
Beschouwing
Bij kinderen met een posttraumatische flexiestand van de distale falanx moet gedacht worden aan een Seymour fractuur en
klinisch goed gekeken worden naar aanwijzingen voor letsel van
de nagel of het nagelbed. Bloed onder de nagel kan bijvoorbeeld
een aanwijzing zijn voor een Seymour fractuur (4).

Indien de fractuur na zorgvuldige repositie toch instabiel blijkt
zal fixatie middels een K-draad noodzakelijk zijn om een goede
stand te verkrijgen (4,5).

>>
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De Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling informeert en
ondersteunt iedereen die te maken krijgt met heupdysplasie
en heupluxatie, de ziekte van Perthes, epifysiolyse en andere
heupaandoeningen.
In onze besloten Facebookgroepen kan men terecht om
ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.
Meer informatie is te vinden op www.heupafwijkingen.nl.
Ook kunt u daar gratis folders bestellen die u kunt meegeven aan (ouders van) patiënten.

Opleidingszaken
Voortgang opleiding aan de HU
Eind oktober heeft er een overleg plaatsgevonden waarin door alle betrokken partijen is aangegeven dat het tijd wordt voor
een definitief besluit m.b.t. de opleiding.
Er is heel veel energie gestoken in het
opzetten van de opleiding aan de Hogeschool Utrecht en het verkrijgen van de
CZO erkenning. Helaas blijven we tegen
het CZO oplopen als we vast blijven houden aan het huidige plan.
Het bestuur heeft besloten om het traject
met de HU in zijn huidige vorm niet langer
door te zetten maar te onderzoeken of er
een andere samenwerkingsvorm mogelijk
is. Dit betekent dat de opleiding tot Gipsverbandmeester op dit moment alleen te
volgen is via de Erasmus academie.
Naast de mogelijkheden die we met de HU
hebben onderzocht voor een opleiding tot
Gipsverbandmeester was er ook de vraag
naar een kenniscentrum, een plek waar
vanuit scholing en nascholing georganiseerd en uitgevoerd kan worden. De HU

heeft hiervoor de mogelijkheden en heeft
aangeboden dit verder met ons vorm te
willen geven
Wij kijken ernaar uit om samen met de HU
dit kenniscentrum op te zetten waar gediplomeerde gipsverbandmeesters hun kennis tegen betaling kunnen verrijken. Wij
zijn nog bezig met invulling hiervan, dit
kan variëren van klinisch redeneren tot
vakinhoudelijke verdieping. Jullie zijn
van harte uitgenodigd om hierin mee te
denken.

Voortgang opleiding Erasmus
De opleiding tot Gipsverbandmeester aan
het Erasmus heeft de afgelopen jaren een
aantal veranderingen ondergaan. Dit zijn
veranderingen om beter binnen het huidige
opleidingslandschap te passen, maar ook
om beter aan te sluiten bij de praktijksituatie van de gipsverbandmeester. Het Erasmus staat open voor evaluatie en eventuele aanpassingen.
Er is regelmatig overleg met het Erasmus
over de huidige opzet van de opleiding.
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Het Erasmus en de opleidingscommissie
van de VGN staan open voor vragen en
suggesties. Deze kun je mailen naar:
opleidingscommissie@vgned.nl.
Iedereen is tweemaal per jaar welkom op
de bijeenkomst van de kwaliteitscommissie op het Erasmus om mee te praten over
de kwaliteit van de opleiding.
Alle tips en tops zullen in de overlegsituaties tussen de opleidingscommissie en de
Erasmus academie besproken worden en
teruggekoppeld worden naar de leden in
het vakblad of per mail of nieuwsbrief.
Karin Den Hartog
en bestuur VGN

Duim of geen duim, dat is de vraag
De conservatieve behandeling van een scaphoidfractuur

Tessa van den Abeele, Madelon Breurkens, Suzanne Cramer, Barbera van der Jong,
Judith Smits, Pieter Pols
Aanleiding
In onze groep van zeven studenten in opleiding tot gipsverbandmeester uit verschillende ziekenhuizen in het land, blijken er
bij de behandeling van scaphoïdfracturen

van een volwassen patiënt twee verschillende methoden van gipsen te zijn. Wat
zijn de voor- en nadelen van de verschillende gipsbehandelingen? Zijn er consequenties op korte en lange termijn?

Dataverzameling

Vraagstelling
Hebben volwassen patiënten met een
bewezen scaphoïdfractuur, minder pijn
met een onderarmgips met inclusie van
de duim dan met een onderarmgips zonder inclusie van de duim?
Hebben volwassen patiënten met een
bewezen scaphoïdfractuur, een betere
genezingskans met een onderarmgips
met inclusie van de duim dan met een
onderarmgips zonder inclusie van de
duim?
Hebben volwassen patiënten met een
bewezen scaphoïdfractuur, een langere
revalidatie nodig of langer stijfheidsklachten met een onderarmgips met
inclusie van de duim dan met een onderarmgips zonder inclusie van de duim?

Evaluatie kwaliteit
Weergave resultaten aanvullende
bronnen
Er is een grote variatie tussen de Nederlandse ziekenhuizen in de diagnostiek en
behandeling van patiënten met het vermoeden op een scaphoïdfractuur. Daarnaast
is het beleid in de meeste ziekenhuizen niet
volgens de meest recente aanbevelingen.
Er is behoefte aan een evidence-based
richtlijn zodat over diagnostiek en onnodige immobilisatie beperkt kunnen worden.

Conclusie en vertaalslag beroepspraktijk
Uit de literatuur blijkt er zowel in consolidatie als pijnbeleving geen significant
verschil te zijn tussen behandeling van
een scaphoidfractuur met een gips met
duim of zonder duim. Bij een onderzoek
met vrijwilligers blijkt het mee in gipsen
van de duim dat er beperkingen zijn in de
functionaliteit van de hand. Bij een ander
onderzoek zie je dat er na het verwijderen
van het gips hier weer geen verschillen zijn.
Uit ons onderzoek in de literatuur zijn
er geen bewijzen te vinden voor de meerwaarde van het mee gipsen van de duim
bij een scaphoidfractuur. Niet wat betreft
consolidatie, pijnbeleving en ook niet wat
betreft revalidatie. Desondanks blijkt bij
een rondgang bij diverse ziekenhuizen dat
slechts een enkele instelling de duim niet
mee gipst.

>>
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We kunnen dus concluderen dat er geen
duidelijke up to date richtlijn is voor de
conservatieve behandeling van een scaphoidfractuur met gips. Het lijkt erop dat
het mee gipsen van de duim geen meerwaarde heeft voor de genezing. Verder
onder onderzoek zou nodig zijn om te bewijzen dat behandeling met een voor de
patiënt minder belastende gipsimmobilisatie ook veilig en effectief is.
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Tessa van den Abeele, Madelon Breurkens,
Suzanne Cramer, Barbera van der Jong,
Judith Smits, Pieter Pols, allen in opleiding
tot gipsverbandmeester. Deze CAT-studie is
dan ook in het kader van de opleiding tot
gipsverbandmeester tot stand gekomen.
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vervolg weergave wetenschappelijke artikelen

Taalfouten
Onlangs ontving de redactie van
ons prachtblad een commentaar
op een aantal spel- en taalfouten
in het kwartaal-nummer 2.
De auteur in kwestie - uit een
beroepsgroep die het zelf bepaald
niet al te nauw neemt als het gaat
om de spelling en grammatica had een punt. Onderstaande fout
komt wel heel vaak voor.
Zo had een onzer auteurs het lef
gehad het vaak abusievelijk gebruikte woord communitief te
gebruiken i.p.v. comminutief,
daar waar het gaat om een fractuur met meerdere brokken.
Denk aan het volgende: een
minuut een onderdeel van een
uur. Dan schrijf je het nooit meer
fout.
Ook vaak fout gaat “antebrachii”, of is het “antebrachium”?
Een traumachirurg tipte ons
over een artikel “Behandeling
der fractura antibrachii met
spijkerrekverband.1 Wat is het
nou? Ik zou niet graag de mensen uit de “fracturenbusiness”
de kost geven die dit “antebrachium” etc. fout schrijven, of het
nu om specialisten, arts-assistenten of gipsverbandmeesters
gaat.
Uiteraard gaan we ervan uit dat
auteurs hun stukken grondig
voorbereiden. Vervolgens lezen
wij ze ook nog eens door. Toch
gaat het dan nog fout. Uiteraard
betreuren wij dat zeer.
Toch wil ik iedereen aanmoedigen ons te blijven tippen, dit ook
om de kwaliteit van het geschrevene op te vijzelen! Doe er meteen een goed artikel bij dat betrekking heeft op ons beroep!
Jan van Doorn
(redactielid)
1. S.M. Kropveld: ‘Behandeling
der fractura antebrachii met
spijkerrekverband’. Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde,
18 februari 1923, p. 783
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Amputatie commissie in actie
op Aruba
Ageeth Kok, Lysbeth Mutgeert
Inleiding
Lange tijd werden op Aruba patiënten met
een onderbeenamputatie direct na de operatie verder behandeld met een zwachtel.
Afhankelijk van de patiënt zijn/haar conditie werd de behandeling voortgezet ter
voorbereiding op een prothese of voor het
optimaliseren van transfers en behoud van
functies. Tijden en inzichten veranderen
zo ook op de Caribbean. Nieuwe artsen,
paramedici en verpleegkundigen hebben
weer andere ideeën en zo werd het idee van
een commissie voor amputatie patiënten
geboren. Vooral het initiatief van een van
de chirurgen heeft een grote rol gespeeld
bij de opzet. Daarnaast was hij van groot
belang voor het invoeren van het gipsen na
een amputatie.
In eerste instantie werd er door menigeen
best kritisch aangekeken tegen deze ‘nieuwe’
manier van nabehandelen. Vooral het niet
direct kunnen beoordelen van de wond had
enige overtuiging nodig. Maar zoals bij veel
veranderingen had ook deze verandering
tijd nodig. Om toch een vinger aan de pols
te houden is er wel besloten om de patiënt
twee keer per week een nieuw gips te geven.
Deze ‘extra’ controle was een goed compromis om de overgang van de zwachtel naar
het gips soepel te laten verlopen. Inmiddels
kan deze frequentie in veel gevallen al worden aangepast. Echter blijkt dat het bij sommige patiënten het ook erg zinvol of zelfs
noodzakelijk is ze twee keer per week een
bezoek aan de gipskamer te laten brengen.
Bijvoorbeeld bij snelle afname van zwelling
of extra controle van de wond.

Aruba en diabetes
De grootste onderliggende problematiek
van de amputaties is diabetes. Volgens de
cijfers van de international diabetes federation North America and Carribean1
waren er in 2015 10.700 geregistreerde
diabetespatiënten. Zie ook onderstaande
cijfers en tabellen;

Bovenstaande grafiek geeft aan welke relatie bestaat tussen leeftijd en de prevalentie
van diabetes. De gestippelde lijn geeft de
wereldwijde cijfers weer. De zwarte lijn
illustreert de aantallen van de regio waar
Aruba bij behoort, dat wil zeggen NoordAmerika en de Caribbean. De bovenste
rode lijn geeft de cijfers van Aruba weer.
Aruba is het kleinste van de drie ABC-eilanden en is 180 vierkante kilometer groot.
Hiermee is het ongeveer 10% groter dan
Texel. Aruba heeft ongeveer 110.000 inwoners.
Ondanks veel goede initiatieven van de
overheid en andere instanties blijft diabetes een groeiend probleem. Zo wordt er via

Diabetes in Aruba - 2015
Total adult population (1000s)
(20-79 years)		
75.2
Number of deaths in adults due to diabetes Prevalence of diabetes in adults
(20-79 years) (%)
14.3
Cost per person with diabetes (USD)		
Total cases of adults (20-79 years) with diabetes (1000s)
10.7
Number of cases of diabetes in adults that are undiagnosed (1000s)
3.0
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verschillende kanalen pogingen gedaan
mensen te informeren zoals, televisie, radio
en kranten. Maar ook door het organiseren
van evenementen als een funwalk of projecten zoals het bloedprikken bij de apotheek
of een bezoek aan de ‘healthbus’. Ondanks
al deze goede initiatieven is er nog een lange
weg te gaan. Het lijkt soms lastig de populatie goed te bereiken en de mensen bewust
te maken van de risico’s.

Commissie
De amputatie commissie heeft, zoals veel
commissies, het doel om de zorg rondom
de patiënt te optimaliseren. Iedere 2 weken vindt er een multidisciplinair overleg
plaats waarbij revalidatiearts, chirurg,
fysiotherapeuten, diëtist, ergotherapeut,
maatschappelijk werker, orthopedisch
instrumentmaker (tevens schoenmaker)
en gipsmeester aanwezig zijn. In het overleg worden zowel klinische als poliklinische amputatie patiënten besproken. Ook
de patiënten die op korte termijn mogelijk
een amputatie zullen ondergaan komen
aan bod.

Deze manier van multidisciplinair overleg
is in de meeste Nederlandse ziekenhuizen
al vanzelfsprekend. Op Aruba zijn er steeds
meer commissies nu volop in ontwikkeling.
Binnenkort start er een vergelijkbare commissie voor de patiënten met diabetische
voeten. Uit de amputatiecommissie blijkt
dat deze vorm van overleg, zeker in een klein
ziekenhuis zoals het hospitaal op Aruba, zeer
waardevol is. Door de grootte van het eiland
en het ziekenhuis zijn contacten gemakkelijk
te leggen en kan er daardoor in veel gevallen
ook snel actie worden ondernomen. Uiteraard brengt deze kleinschaligheid soms ook
nadelen met zich mee. Zoals beperkte middelen en mogelijkheden. Hierdoor moet er
soms naar creatieve oplossingen worden
gezocht. In sommige gevallen moeten patiënten toch van het eiland af om elders verder te worden behandeld. Bij amputatie
patiënten is dit eigenlijk alleen het geval
als er hyperbare therapie wordt toegepast.
Patiënten gaan in deze gevallen meestal
naar Curaçao of Columbia.

Bezoek gouverneur
Als commissie hebben wij ook een aandeel
in de bewustwording, voorlichting en het
informeren van de patiëntenpopulatie. De
voorzitter van de commissie heeft daarom
het initiatief genomen om de gouverneur
van eiland uit te nodigen met als doel aandacht te trekken voor de behandelmethodes
en therapieën die het ziekenhuis aanbiedt.
Tijdens dit bezoek wilden we de patiënt
centraal stellen en alle betrokken disciplines ook aan het woord laten. Als status
aparte heeft het eiland een gouverneur die
vertegenwoordiger is van het Nederlandse
staatshoofd. De gouverneur heeft de taak
om de belangen van het koninkrijk te vertegenwoordigen en hij staat aan het hoofd
van de Arubaanse regering. Het maakt
echter, net als onze koning, geen deel uit
van het Arubaanse kabinet. Het bezoek van
de gouverneur was een uitgelezen kans om
onze werkzaamheden rondom de amputatiepatiënt extra aandacht te geven. We vonden het daarbij van belang dat het behandelingstraject van het begin tot het einde
werd toegelicht.

Tijdens het bezoek heeft het gezelschap
samen met de patiënt alle betrokken afdelingen doorlopen. Waaronder wondenpoli,
revalidatie en de gipskamer. Door de nodige
demonstraties van het aanleggen van een
amputatiegips tot de behandeling van een
ulcus liep het geplande kwartiertje op de
gipskamer al snel uit. Echter hebben we
hierdoor wel het belang van de gipskamer
goed onder de aandacht weten te brengen.

Waar de gouverneur een bezoek brengt is
automatisch ook filmende en schrijvende
pers aanwezig wat uiteraard weer voor
goede verspreiding van het nieuws zorgt.
Hierbij hebben we uiteindelijk natuurlijk
de hoop dat we meer mensen bereiken en
dat zij misschien zelfs wel besluiten om iets
meer te gaan bewegen/afvallen of op een
andere manier gezonder te gaan leven…

Literatuur
1. http://www.idf.org/membership/nac/aruba

Ageeth Kok & Lysbeth Mutgeert,
Gipsverbandmeesters,
Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal,
P.O. Box 569, Oranjestad, Aruba,
A.klaster@arubahospital.com
L.mutgeert@arubahospital.com
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Refereeravond van regio
Noord-Nederland door MCL
Tineke Bouma
Op woensdag 18 oktober was er voor de gipsverbandmeesters van regio Noord-Nederland een refereeravond in het Medisch Centrum
Leeuwarden (MCL). Twee keer per jaar wordt er in deze regio een refereeravond georganiseerd en deze wordt altijd goed bezocht door
gemiddeld 25 gipsverbandmeesters uit het noorden des lands. Zo ook deze keer.
Het MCL had deze keer de taak van organiseren en had een gevarieerd programma opgezet. Wij willen u allen, onze landelijke collega’s
dit mooie programma niet onthouden en daarom een kleine samenvatting in ons vakblad.
Onze eerste spreker was dr. H.P.A.M (Jeroen) Poos, traumachirurg binnen het MCL. Dr. Poos heeft van 2014 tot heden onderzoek gedaan naar fietsongevallen en dan met name gericht op de
‘gewone fiets’ en de veel gebruikte E-bikes. Fietsongevallen gebeuren dagelijks en de letsels variëren van een schaafwond tot
multitrauma en zelf tot de dood.

Het onderzoek van dr. Poos gaat door zodat er in de toekomst een
uitgebreidere analyse gemaakt kan worden.
Vraag is wat een oplossing zou zijn voor de zwaardere letsels…
een fietshelm, fietslessen, meer gebruik van het concept Shared
Space* in het verkeer, etc. ? Aan hoofdletsel houdt men vaak langdurig klachten over, voor verschillende sporten incl. het wielrennen is een helm al normaal, maar moeten we een helm op de fiets
voor ons woon-werk verkeer adviseren? De fietsersbond is van
mening dat een helm een slechte invloed zal hebben op de volksgezondheid omdat mensen dan minder gaan fietsen, maar ja is dat
zo? Er is al wel aangetoond dat het dragen van een helm de ernst
van hoofdletsels met 50% vermindert. Wat is dan beter voor de
volksgezondheid? Verkeersituaties met Shared Space zorgt voor
een onveiliger gevoel bij de weggebruikers en zorgt er mede daardoor voor dat mensen oplettender zijn. Kortom dr. Poos zijn presentatie zorgde voor veel stof tot nadenken, het was interessant en
voor ons gipsverbandmeester onderdeel van ons dagelijks werk.
Het gehele artikel is na te lezen in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde 2017;161:D1520.

De afgelopen 50 jaar is het totale
aantal verkeersdoden afgenomen
De afgelopen 50 jaar is het totale aantal verkeersdoden afgenomen, maar als we kijken naar het aantal doden bij fietsongevallen wordt dit niet veel minder de afgelopen jaren.
Maar waar ligt dan aan? Op de fiets ben je natuurlijk kwetsbaarder, maar er is ook een grote toename in het aantal ouderen op
de fiets. Mensen blijven langer actief en er zijn natuurlijk ook
steeds meer ouderen als we naar de totale bevolking kijken.
Daarnaast neemt ook het aantal elektrische fietsen toe, deze zijn
prachtig, maar ook gevaarlijk. De afgelopen jaren is het aantal
verkochte E-bikes enorm gestegen, er zijn ondertussen zo’n 2 miljoen E-bikes verkocht in Nederland.

Van voor de schermen naar achter de schermen van de gipskamer.
Een patiënt met een fietsongeval zien we regelmatig op gipskamer,
maar worden alle verrichtingen wel goed geregistreerd en gedeclareerd? Daar gaat onze tweede presentatie over. Nelly Bulthuis
is Adviseur zorgadministratie bij het MCL en is samen met de
gipskamer bezig om het registreren van al onze verrichtingen
goed te stroomlijnen.

Maar wat is een E-bike? In het onderzoek richt dr. Poos zich op de
zogenaamde Pedelec (trapondersteuning tot 25km/h). Een E-bike
lijkt een groter gevaar te vormen dan de gewone fiets. Dit komt
doordat ze zwaarder zijn (50% zwaarder dan gewone fietsen) en
tegelijkertijd kunnen ze ook sneller. Deze hogere snelheid is voor
de bestuurder en andere weggebruikers soms moeilijk in te schatten.

Is een E-bike echt gevaarlijker
dan een gewone fiets?
Is een E-bike nu ook echt gevaarlijker dan een gewone fiets?
Dit is een vraag waar dr. Poos zich met het onderzoek op richt.
Gedurende het onderzoek zijn alle binnengekomen fietsongevallen in een database gestopt. Het betrof zowel gewone fietsen
als E-bikes (exclusief speed E-bikes en racefietsen), in totaal waren
er zo’n 475 mensen bij de ongevallen betrokken.

Een behandelend arts opent bij binnenkomst van een patiënt in
het ziekenhuis een DBC, maar wie gaat deze DBC vullen en wat
wordt het uiteindelijke bedrag wat gedeclareerd wordt bij de zorgverzekering? Wie is hier verantwoordelijk voor? De behandelend
arts, de zorgadministratie of iedere behandelaar? Het blijkt nu
regelmatig voor te komen dat er geld blijft liggen, omdat niet iedere
behandelaar zijn verrichtingen voldoende registreert. Registratie
heeft niet alleen een financieel belang, het is ook belangrijk omdat
een zorgverzekering steeds vaker bewijs wil hebben of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk geleverd is.

Conclusie van het onderzoek is dat bij E-bike ongevallen met name
ouderen betrokken zijn. Deze ongevallen resulteren vaker in polytrauma, ernstiger hoofdletsel en een langere opnameduur. Op de
SEH moet de eerste opvang extra alert blijven op dit type ongevallen, een E-bike ongeval is een fietsongeval, maar met de snelheid
die een E-bike kan halen is de impact groter, wees dus bedacht
op zwaarder letsel.

Kortom registratie moet aan de bron (= de behandelaar) plaatsvinden en deze registratie moet volledig, juist en tijdig zijn. Wij
als gipsverbandmeesters zijn een onderdeel hiervan, wij doen een
deel van de uiteindelijke behandeling en het is dus ook voor ons
van belang om goed te registreren. De verrichtingen van de gipskamer zijn onderdeel van de totale DBC. Voor deze verrichtingen
wordt bijvoorbeeld een kostprijs met de zorgverzekering afgespro22

ken tijdens de onderhandelingen, niet ingevulde verrichtingen
zorgen dan voor een onjuist onderhandelde kostprijs. Daarnaast
kunnen verrichtingen er ook voor zorgen dat op basis hiervan
uiteindelijk een ander product gedeclareerd moet worden.

fracturen, anatomie, theorie van gips en het aanleggen van de
verschillende spalken. Aan de theoretisch module hangt geen
toets vast, maar er zijn wel regelmatig vragen te beantwoorden
om je eigen kennis te toetsen en te prikkelen.

Registratie gebeurt nu met verschillende coderingen, namelijk
33 codes, 80 codes, 68 codes, eigen telcodes, kortom een brij van
codes, het wordt er niet duidelijker op. Als we naar onze eigen
werkplek kijken, worden vaak de verrichtingen wel gedeclareerd,
maar voor het materiaal is dit nog maar de vraag. Daarbij lijkt het
aanleggen van een gips op de gipskamer vergeleken met het aanleggen van een gips op een OK goedkoper. Tijd is geld dus speelt
een locatie ook mee in de berekening? Om over bovenstaande
meer duidelijkheid te krijgen, wordt er momenteel vanuit een
werkgroep van de VGN samen met de DHD een verrichtingen
thesaurus (https://youtu.be/iM1mEf0b_QA) ontwikkeld gericht
op de gipskamer. Het project zit nu in de afrondend fase, de conceptlijst is bijna klaar en daarna zal de werkgroep dit inbrengen
bij de DHD. Als deze klaar is kan een ziekenhuis ervoor kiezen
om de thesaurus in te bouwen in hun eigen systeem. Deze heeft
als doel de registratie van alle verrichtingen te vergemakkelijken.
Naast registratie voor de financiële administratie, kan het ziekenhuis hier ook gegevens t.b.v. bijv. de CZO (aantal handelingen),
patiëntenadministratie, etc. uithalen.

Kortom een leuke manier om het toetsen van het gipsen naar een
hoger niveau te brengen. Nu geïmplementeerd voor de eerdergenoemde collega’s van de SEH en OK, maar misschien ook een
uitdaging om de specialisten hier in de toekomst enthousiast voor
te maken. Wellicht ook goed voor ons gipsverbandmeesters om
onszelf te blijven toetsen, elkaar scherp te houden en mede daardoor onszelf te blijven ontwikkelen?! Kortom nog veel om over
na te denken en te discussiëren binnen de gipswereld.

Als afsluiting deze avond nog een presentatie door twee van mijn
directe collega gipsverbandmeesters, te weten Jolanda Schuilingde Jong en Annet van Warners. Zij zijn binnen het MCL verantwoordelijk voor de scholing aan SEH-verpleegkundigen, OKassistenten en arts-assistenten. Tegenwoordig wordt veel van
de theorielessen binnen het MCL aangeboden via een E-learning
module, dus kunnen wij als gipsverbandmeesters natuurlijk niet
achterblijven. Samen met Martha Jorna (opleidingsfunctionaris
MCL en tevens werkzaam voor Prof Portaal Zorg) hebben zij een
E-learning module ontwikkeld.

* Shared space: is een in Nederland ontwikkeld verkeersconcept dat de multifunctionaliteit, en daarmee de relatie tussen
verkeersveiligheid en de omgeving, van de openbare ruimte
centraal stelt. Belangrijk uitgangspunt is dat als verkeersruimtes zijn ingericht als verblijfsruimte, ze niet in de eerste
plaats geïnterpreteerd zullen worden als verkeersruimte.
Daartoe zijn richtinggevende kenmerken als verkeersborden,
verkeerslichten en stoepranden zoveel als mogelijk afwezig.[1]
Verkeersremmende obstakels als fietsklemmen, zitbanken en
bloembakken zijn wel in ruime mate geplaatst. Zo ontstaat in
een verblijfsruimte waarin ook het verkeer van voetgangers,
fietsen, scooters en auto’s dient te worden afgewikkeld. Iedere
verkeersdeelnemer wordt ter plekke aangesproken op eigen
verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht omdat aanwijzingen
en ge- en verboden ontbreken. (bron Wikipedia).

De basis van deze module is ontwikkeld door Peter van Engelen
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het Jeroen Bosch ziekenhuis
en het MCL zijn mede-oprichters van Prof Portaal Zorg. Het doel
van Prof Portaal Zorg is het opbouwen van een bibliotheek vol
leerobjecten voor MBO, HBO en bij- en nascholingen. Op deze
manier hoeft niet ieder ziekenhuis opnieuw het wiel uit te vinden.
Een ziekenhuis kan lid worden van Pof Portaal Zorg en hier modules kopen en aanpassen aan zijn eigen wensen en beroepspraktijk.
In het MCL hebben Jolanda, Annet en Martha de module verder
ontwikkeld en aangepast naar onze beroepspraktijk. De E-learning is een onderdeel van een algehele scholing. Zodra de Elearning module is afgerond, kan men zich inschrijven voor praktijklessen en tot slot voor een casustoets welke de gehele module
afrondt. E zijn in totaal 3 casustoetsen af te ronden: BE,OE en
aanleggen tractie. De inhoud van de module is zeer divers en
behandeld alle verschillende aspecten van ons beroep, zoals:

Tineke Bouma
Gipsverbandmeester
Medisch Centrum Leeuwarden
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De toepassing van Pterocarpus
soyauxii Taubert op de gipskamer
M. van der Klift
Tot voor kort gebruikten wij op de gipskamer in het Erasmus MC vuren houten
blokjes om bij het wiggen de wig open te
sperren. Gewoon niet moeilijk doen: op
zijn Rotterdams.
We haalden bij de bouwmarkt vierkante
vuren latjes, doorsnede 1 x 1 cm en zaagden daar zelf blokjes van. Met een oude
handzaag van wie niemand meer weet wie
die ooit meegenomen heeft.
Toen Sjoerd, de zoon van collega Rene,
uitgespeeld was met zijn Lego, hebben we
een tijdje zijn legoblokjes gebruikt voor
het wiggen. Dat werkt ook prima! De blokjes zijn sterk en bleken redelijk röntgen
doorlatend. De patiënten vonden dit meestal wel grappig, kleurige legoblokjes in hun
gips!
Onlangs hebben we een patiënt met een
mediale tibiaplateau fractuur rechts op de
gipskamer gehad. De stand van de fractuur was goed en de traumatologen kozen
ervoor de breuk conservatief te behandelen met een bovenbeengips. Op de AP foto
gemaakt na het gipsen bleek de gewrichtsspleet mediaal smaller te zijn de lateraal.
Daarop kwam de vraag van de arts het om
het gips te wiggen en zo de fractuur wat
te ontlasten. Dat is toen door ons gedaan
en een controle foto werd gemaakt. De
zaagsnede bleek wat hoog te zitten, maar
de artsen waren in eerste instantie tevreden over het resultaat. De volgende dag
wilde een andere traumatoloog toch graag
nog iets meer correctie van de stand hebben, waarna we een tweede wig poging
gedaan hebben. Daarna vond gelukkig
iederéén dat de stand verbeterd was!
Bij de eerste poging hebben we een legoblokje gebruikt, bij de tweede poging een
vurenhouten blokje: de lego was op! (Zie
afbeelding 1.)
De patiënt bekeek dit alles geamuseerd.
Hij kon de techniek wel waarderen en vooral de creativiteit met de blokjes vond hij
grappig. Hij vertelde dat hij ons wel kon
helpen aan houten blokjes!? De patiënt
bleek een eigen bedrijf te hebben waarin
hij keukens ontwerpt en bouwt voor particulieren. Niet zomaar keukens, professionele keukens! Hij komt bij je thuis, meet
de ruimte op en gaat aan de slag. Na verloop van tijd komt hij terug om de keuken

te plaatsen. De keuken zelf is voor de klant
een verassing. Je weet als klant wel dat alles
zelf ontworpen is en dat het gemaakt is van
de beste materialen!

Voorlopig hebben we nu zat padoek om te
wiggen: de vraag is nu of iemand misschien
nog een oude zaag nodig heeft! Gratis op te
halen bij het Erasmus MC te Rotterdam!

Twee weken later werd er door een collega
van de patiënt vier zakjes afgeleverd met
blokjes van een rode houtsoort. Blokjes
met een doorsnede van 6, 8, 10 en 12 mm.
Later vertelde de patiënt dat het de houtsoort Padoek betreft, latijnse naam: Pterocarpus soyauxii Taubert.. Padoek is een
van de meest duurzame houtsoorten die er
bestaan. Het wordt door het bedrijf geïmporteerd als boomstammen uit Afrika, opgeslagen onder klimatologische omstandigheden tot het is uitgewerkt en vervolgens
wordt het verwerkt.

M. van der Klift
m.vanderklift@erasmusmc.nl

De laterale foto, waarbij zowel het legoblokje
(boven) als het vurenhouten blokje zichtbaar zijn.

Padoek!

Zwemmersgips, dan kan je
lekker zwemmen toch?
Zwemmen lukt wel maar hou
wel rekening met het strand...
of doe een sok om je gips.
Afbeelding van voet na het
verwijderen van zwemmersgips
na een vakantie in Indonesië.
Er zaten veel ministeentjes
in het gips. Het deed ook wel
een beetje pijn.
Lody Muskita,
OLVG-oost
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“Stukje van een leerling”
Michiel Hulshof
Ik weet nog goed toen ik vertelde dat
ik op de gipskamer ging werken dat er
door mijn collega’s van mijn oude afdeling werd gevraagd of dat een opleiding
was, en zo ja hoe lang? Ik vertelde dat
de opleiding 18 maanden duurt exclusief het voorwerken. Verbaasde gezichten alom. Het is kenmerkend om te zien
dat de vervolgopleiding gipsverbandmeester niet op het logische pad ligt
als bijvoorbeeld SEH of IC opleiding.
Hoe kan dit...?! Maar goed;
Velen van ons zijn bijna alweer meer
dan een jaar werkzaam op de gipskamer. Menig collega-student zal beamen
dat de tijd enorm snel gaat en dat je in
deze korte periode ontzettend veel hebt
geleerd in deze niche van de gezondheidszorg. Waar je als verpleegkundige
of fysiotherapeut vaak breed bent opgeleid is deze opleiding een behoorlijke
verdieping in de behandeling van letsels aan het steun- en bewegingsapparaat. In de praktijk wordt hier met
regelmaat een beroep opgedaan door
specialisten, arts-assistenten en in mijn
geval ook het brandwondencentrum.
Hierdoor maak je een verscheidenheid
aan applicaties.
‘Reflectie’, ‘competenties’ zijn woorden die om de haverklap om je oren
worden geslingerd en die je over een
klein jaar (als het goed is) niet meer
kunt horen. Niet getreurd, we hebben
nog tijd om van deze prachtige begrippen te genieten en ons verder onder te
dompelen in de wereld van het gipsverbandmeesterschap en onze werkbegeleiders leeg te trekken van alle
kennis en vakbekwaamheid die zij de
afgelopen jaren hebben opgebouwd.
Op deze manier en door de voorgeschotelde én zelf vergaarde theoretische kennis wordt er tegemoetgekomen aan de ambitie om een goede
gipsverbandmeester te worden. Om
dit te bereiken wordt er in het kader
van de opleiding veel tijd geïnvesteerd
in het maken van reflectieverslagen,
casus-analyes, vaardigheidslijsten
(laten tekenen) en niet te vergeten
toetsen!

Waar ik in het begin duizelig werd van
alle mogelijkheden en materialen die
beschikbaar zijn om een bepaald probleem de baas te kunnen, met de hieraan gerelateerde favoriete uitdrukking
in de gipswereld; “er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden” begin ik mijn
eigen weg te vinden door probleemoplossend en soms ook ‘out of the box’ te
denken. Dit maakt het vak in mijn ogen
blijvend interessant.

Thermoplast spalkje bij het verleggen van extensor
digiti minimi. Flexie DIP en PIP mogelijk.

Voor nu zijn er nog genoeg zaken te verkennen en te ontdekken in de bewegende (of misschien wel fixerende) wereld
op de gipskamer. Jezelf ontwikkelen in
de 7 competenties zal nooit stoppen,
maar voor nu is het begin zeker al gemaakt en zijn we op de goede weg. Ik
zie alweer een reflectieverslag aankomen. Veel succes iedereen!
Michiel Hulshof
Gipsverbandmeester i.o
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Feyenoord gips

Lucerne cast post-operatief na dwarse fractuur MC 3.
Patiënt kan hierdoor flecteren, terwijl extensie beperkt
wordt zodat ze snel kunnen beginnen met oefenen.
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Cock-up spalk bij nervus radius uitval na humerusschacht fractuur, waarbij de vingers kunnen rusten
in het steunbandje.

Interview met Antoinette Brandenburg
over de leerweg GVM aan de ErasmusMC Academie
Barbara Roberti, Sonja Tambach-Bunt
Voor het interview hebben we eerst nog een voordracht aan de studenten gegeven over de activiteiten van het bestuur van de
gipsverbandmeesters en de activiteiten van het blad “In Dit Verband”. Daarna een interview van bijna 2 uur met een enthousiaste
Antoinette Brandenburg.
student leermaterialen, dat is bijvoorbeeld: anatomieboek, richtlijn, video, Internetsite en een diagnostische toets. Bij een aantal leereenheden krijgt de student een kennistoets voorafgaand
aan de les. Deze kennistoets is gebaseerd op de leerstof die de
student thuis al heeft bestudeerd. Het idee hierachter is dat de
student beter voorbereid in de les verschijnt en vragen kan stellen over de leerstof die hij niet begrijpt en vervolgens leert deze
kennis toe te passen op casuïstiek. Op deze manier is het leer- en
lesrendement hoger en maakt de student de transfer van kennis
naar het toepassen hiervan in de beroepspraktijk makkelijker.
Volgens de vakdocenten is dit goed te merken in de lessen. Na het
volgen van de leereenheid maken de studenten nog een toets, namelijk een casustoets.
Tijdens de leerweg GVM is er ook aandacht voor Evidence Based
Practice. Via een CAT (Critical Appraised Topic) leert de student
aan de hand van een aantal stappen evidence te verzamelen en
te beoordelen ten aanzien van een relevant onderwerp.

Antoinette Brandenburg

De student die instroomt in september wordt aangeraden een
CAT aan het begin van de leerweg te maken en de student die
instroomt in januari aan het einde van de leerweg.

Hoe gaat het met jou?
“Fijn dat je vraagt”, is de eerste reactie van Antoinette en “met
mij gaat het goed”. Ik werk met veel plezier voor de leerweg Gipsverbandmeester (GVM). Antoinette is begonnen als opleider bij
de LOG in 1997 en heeft samen met enthousiaste vakdocenten
gewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van de opleiding. Van
2011 tot 2014 heeft zij gewerkt als opleider in de unit Intensieve
Acute Zorg, aan andere vervolgopleidingen voor verpleegkundigen.
In 2013 heeft zij haar collega ondersteund bij de gipsopleiding en
vanaf 2014 heeft zij de opleiding weer overgenomen. Op 9 september 2014 is aan Antoinette gevraagd een nieuwe leerweg te schrijven op grond van het bijgestelde beroepsdeelprofiel en de nieuwe
ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Dit heeft zij gedaan en
inmiddels is deze nieuwe leerweg GVM (gipsverbandmeester)
erkend door het CZO. Al met al werkt Antoinette heel wat jaren
voor deze beroepsgroep en heeft zij aan een paar honderd studenten het diploma mogen overhandigen. Zij zegt hier zelf over
“het voelt alsof ik gipsverbandmeester ben met dat verschil dat
ik niet kan gipsen. En omdat ik niet kan gipsen vind ik het belangrijk de inhoud van de leerweg te bespreken met deskundigen uit
de beroepspraktijk en mijzelf te richten op het onderwijskundige
deel van de opleiding”.

Aan het einde van de leerweg maakt de student een beleidsplan
voor de gipskamer, misschien leuk om een student te vragen deze
aan te bieden voor publicatie in het vakblad.

De bieb EMC

Wat is er precies veranderd?
Antoinette geeft ons uitleg over deze nieuwe leerweg. Via een
digitale leeromgeving, It’s-learning wordt de leerstof aan de student aangeboden. De leerstof is opgebouwd uit een aantal leereenheden (voorheen modules). In deze leereenheden vindt de
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Hoe kijk jij tegen het vak gipsverbandmeesters aan?
Antoinette vindt het een mooi vak waarbij kennis en kunde samenkomen. Daarnaast maakt zij zich ook zorgen over het verlies van
een aantal deskundigheidsgebieden die lijken te verdwijnen van
de gipskamers. Hiermee bedoelt zij onder andere de handorthesiologie (handtherapeuten) en het tapen en bandageren (eerstelijns) en welke rol de gipsverbandmeester speelt in de ketenzorg.
Zij vraagt zich af; “wat blijft er over” en “wat moet er in de opleiding geleerd worden” als er géén gipsverbandmeesters zijn die les
kunnen geven omdat “het” in de gipskamer niet of nauwelijks meer
voorkomt? En vraagt zij zich ook af of hier een taak ligt voor de
beroepsvereniging; bijvoorbeeld onderzoeken wat er nodig is om
de positie van de gipsverbandmeester te versterken.
Hoe kijk jij naar het MBO/HBO-aspect als toelatingseis?
De verpleegkundige vervolgopleidingen zijn specialisaties in een
deel van het vakgebied van verpleegkundigen; binnen deze vervolgopleidingen wordt niet gewerkt aan niveau verhoging. Met
betrekking tot de resultaten ziet zij weinig verschil tussen de MBO
en de HBO student.

Erasmus tentamenzaal
Praktijkopleiding
Iedere “gipskamer “ die een student in opleiding heeft kan één
It ‘s-learning account aanvragen via iaz@erasmusmc.nl. Dit is
handig omdat via dit accountinformatie gegeven wordt aan de
werkbegeleider over bijvoorbeeld de kwaliteitscommissie en de
werkbegeleider hier de gespreks- en beoordelingsformulieren
kan downloaden. Deze formulieren zijn een format voor de gesprekken en helpen de gesprekspunten goed vast te leggen. De
werkbegeleider en praktijkopleider schrijven de beoordeling en
de student een reflectieverslag. In its-learning zijn ook de minimale eisen voor het portfolio te vinden voor de theorie- en de
praktijkopleiding. De praktijkopleider schrijft een praktijkleerplan en vraagt een erkenning aan bij het CZO. Het CZO kan op
grond van dit plan extra eisen stellen die meegenomen moeten
worden in de praktijk. Eén van de CZO-eisen is, aandacht voor
het leren aanleggen van (gips-)applicaties in de beroepspraktijk.
Hierin is een verschuiving van theorie- naar praktijkleren zichtbaar. Het wil niet zeggen dat er géén praktijkonderwijs wordt
gegeven aan de Erasmus MC Academie want, dat is wel zo, maar
minder uren. Een deel van de uren wordt besteed aan nieuwe
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld aandacht voor ketenzorg/
zorgpaden en de rol van de gipsverbandmeester.

In de toekomst gaat de basisopleiding tot verpleegkundige veranderen en dat zal dan ook zichtbaar worden in de vervolgopleidingen. Maar daar is nu nog niet veel over te melden.
Hoe zie jij de toekomst van de leerweg GVM?
Als een dynamisch proces met een vakinhoudelijke bijdrage van
de deskundigen uit de beroepspraktijk. De evaluatiegegevens van
de student en de vakdocent helpen bij het fine tunen van de leerweg. Antoinette werkt samen Chris Schipper; hij is stafassistent
onderwijs en onder andere verantwoordelijk voor de administratieve en logistieke zaken rondom de leerweg GVM. Samen met
Chris streeft zij ernaar, vanuit de Erasmus MC Academie, een
goede opleiding neer te kunnen blijven zetten en op die manier
een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van de
gipsverbandmeester.
Antoinette geeft aan dat zij graag samen met de redactie van
“In dit Verband” regelmatig een informatief stukje wil schrijven
over opleidingszaken.

Bij de start van een nieuwe groep worden de werkbegeleiders/
praktijkopleiders uitgenodigd voor een informatiemiddag aan
de Erasmus MC Academie. Tijdens deze informatiemiddag wordt
It’s-learning uitgelegd en de leerweg GVM gepresenteerd.

Antoinette nodigt de gipsverbandmeesters en de betrokken praktijkopleiders uit voor de kwaliteitscommissie. Deze commissie
komt tweemaal per jaar bij elkaar en tijdens deze bijeenkomsten
wordt de logistiek en de inhoud van de verschillende leerwegen
besproken, besluiten genomen en informatie uitgewisseld tussen
de verschillende praktijkopleiders. Op de website van de VGN
wordt de nieuwe datum van de kwaliteitscommissie gezet en via
iaz@erasmusmc.nl kunnen de gipsverbandmeesters en praktijkopleiders zich aanmelden.

Ingang via sofia kinderziekenhuis

Antoinette bedankt Barbara Roberti en Sonja Tambach-Bunt voor
het interview en het leuke gesprek en wenst hen succes met het
vakblad “In dit Verband”.
Barbara Roberti en
Sonja Tambach-Bunt
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Het Skelet in Beeld Wat betekent het fleck sign?
Lenny Keylard
Het fleck sign is een subtiel teken die voor
kan komen bij de vaak moeilijk te diagnosticerende Lisfranc Luxatie fractuur. Om
goed te begrijpen hoe het fleck sign bestaat
eerst even de anatomie over de Lisfranc lijn
en het Lisfranc Ligament. Het fleck sign is
namelijk 1 van de mogelijke tekenen die
duiden op een Lisfranc luxatie fractuur.

Vaak is er dan een operatie nodig dit te
herstellen, er is nog geen consensus of
K-draden voldoende stabiliteit geven.
Hierdoor worden vaak nog plaatosteosynthese materiaal gebruikt in combinatie met schroeven.
Het Fleck sign is slechts 1 subtiel teken
die een Lisfranc luxatie fractuur weergeeft. (2) Ook kun je op andere röntgenfoto’s/CT-scan verschillen zien in de uitlijning van de botten, hier ga ik in dit artikel niet verder op in.

Hieronder de lijn van Lisfranc nummer 2,
en de lijn van Chopart nummer 1 (afbeelding1). Ook het Lisfranc ligament in afbeelding 2 is belangrijk, deze veroorzaakt
namelijk de fleck sign tijdens het trauma
mechanisme.

Trauma Mechanisme

Afbeelding 3 (Fleck Sign)
Als het Lisfranc ligament een avulsie heeft
gecreëerd of is geruptureerd (afbeelding
4) zonder avulsie dan is de metatarsale 2
instabiel in plantaire flexie en longitudinale
kracht. (Afbeelding 5) (3)

Vaak hoogenergetisch trauma zoals, een
val van grote hoogte, motorfiets/brommer ongeval. Afhankelijk van de stand
van de voet komt het ook voor bij relatief
laag energetisch trauma zoals rugby etc.
Door een combinatie van axiale kracht met
plantaire flexie, dorsoflexie, abductie en
of adductie. (5)

Klinische presentatie
Fors gezwollen voorvoet met haematoom,
Haematoom plantaire rond metatarsalia,
het niet kunnen staan op de voet en onvermogen om te staan op de tenen, drukpijn
rond de Tarso- Metatarsale, pijn bij supinatie/pronatie van voorvoet in spits met
mogelijke instabiliteit. (2)

Afbeelding 1 (lijn van Lisfranc 2 en Chopart 1)

Bronnen
1. https://radiopaedia.org/articles/fleck-signfoot

Afbeelding 4 (geruptureerd Lisfranc ligament)

2. http://www.aafp.org/afp/1998/0701/p118.
html
3. http://www.radiologymasterclass.co.uk/
gallery/trauma/x-ray_leg_2/fractures_7
4. https://www2.aofoundation.org/wps/
portal/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKN_A0M3D2DDbz9_UMMDRyDXQ3dw9wMDAwCTYEKIvEocDQnTr8BDuBoQEh_QW5oKABaevup/dl5/d5/
L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzJPMDBHSVMwS09PVDEwQVNFMUdWRjAwMFE1/?bon
e=Foot&segment=Midfoot&showPage=diag
nosis
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

Afbeelding 2 (Lisfranc ligament)

PMC5344858/

Maar wat is het Fleck sign nou precies?
Het zijn kleine subtiele bot fragmentjes
in de Lisfranc ruimte tussen de basis van
metatarsale 1 en 2, die gepaard gaat met
een avulsie van het Lisfranc ligament. (1)
(Zie afbeelding 3)

Lenny Keylard
OLVG-West
l.keylard@olvg.nl

Afbeelding 5 (dislocatie metatarsale 2)
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Bestelkaart / adreswijziging
Naam : _________________________________________
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Thema-uitgave
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Ludiek

Hoe was het ook alweer een lordoserend corset bij wervelfracturen.
Hierbij nog even mooi oud beeldmateriaal. Toch wel een beetje gemeen korset.
Men was er toen van overtuigd dat het de beste behandeling was...
Mensen gaan nu vrijwel direct naar huis met een afneembare Jewett-brace bij
stabiele wervelfracturen.
Dus laten we nu ook niet te stellig zijn met al onze overtuigingen, wie weet
bedenken we over 10 jaar dat het weer heel anders kan.
						
Toen: Patiënt
						
werd onder
narcose gebracht
						
voor de gipsklus.
						

						

Nu: Jewettbrace

						
						
						

Barbara Roberti
OLVG-oost
Amsterdam
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Dit komt te staan onder de summary.
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aan waar de figuren/tabellen moeten
komen. Voorbeeld: (figuur 1), (tabel 1).
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Illustraties, wij onderscheiden figuren en
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e-mail: secretariaatIDV@vgned.nl
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die van de literatuur lijst.
De volgorde in de literatuurlijst is: naam,
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of the proximal tibiofibular joint. Injury 1981;
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Voor geïnteresseerden buiten de doelgroep:
Abonnementsprijs €17,50 per jaar excl. BTW.
Losse nummers €4,50 excl. porto.
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