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Van de redactie
De wetenschap staat nooit stil, vooral
niet in de medische wereld. Dat merk je
als je gangbare protocollen tegen het licht
houdt en de laatste literatuur ernaast legt.
Vaak lopen protocollen achter op nieuwe
inzichten en dringen daardoor vaak maar
langzaam door tot de werkvloer.

Deze term geeft al meer vrijheid in de interpretatie van het aangegeven probleem en
stimuleert de mogelijkheid voor het zelfstandig nemen van een standpunt in de
overvloed aan literatuur en de informatie
die de patiënt zelf verschaft.

Verder weer veel foto’s van aparte gipsen,
afwijkende röntgenfoto’s, grappige foutjes
in röntgenverslagen.
Een handige tip om een sling te bevestigen
van Leon Brouwer.
En een interview met Reggis Logghe, een
actief VGN lid die nu met pensioen is gegaan.
En ten slotte natuurlijk aandacht voor Tom Dubois die
9 november 2017 is overleden.

Wetenschap staat nooit stil,
vooral niet
in de medische wereld

Wat opvallend is, is dat er
gretig gebruik wordt gemaakt
van protocollen door medische studenten in opleiding.
Zij kunnen dan meer zelfstandig werken zonder continue te hoeven overleggen
met hun supervisor. Ook de opkomende
nieuwe vakgroepen maken er veel gebruik
van zoals physician assistants en SEHartsen. Niets mis mee als de protocollen
maar vaak gereviewd worden. Daar zit
een probleem, want welke richtlijn gaat
gevolgd worden? Dit kan leiden tot een
discussie. Diegene die de doorslag kan
geven, heeft het vaak te druk.

Ook is de vraag hoe de protocollen dienen
te worden geïnterpreteerd als de patiënt
afwijkt van de standaard. Deze tekst hoorde ik van een orthopeed: “protocollen zijn
voor dummies”. Zucht...wat heb je aan dit
soort uitspraken als je een moment later
een supervisor tegen zijn nieuwe student
hoort zeggen dat de poli goed moet worden
voorbereid aan de hand van de gangbare
ziekenhuisprotocollen. Sterker, regelmatig worden hele stukken vanuit de protocollen gekopieerd in de status van patiënten en later een beetje bijgewerkt. Er blijft
dus veel werk aan de winkel om deze protocollen goed up-to-date te houden.
Als de protocollen echt “alleen voor dummies” zijn, kost het up-to-date houden
mogelijk te veel werk voor de makers en
de supervisors die goedkeuring moeten
geven? Het zou een idee kunnen zijn om
ze maar af te schaffen indien ze niet voldoen aan de huidige snel veranderende
inzichten. Wellicht kan de term protocollen worden veranderd in “richtlijnen”.

Dit blad is weer door vele enthousiaste
mensen samengesteld. Hun bijdrage
leverde zowel wetenschappelijk- als nietwetenschappelijke artikelen op. Te beginnen met de vraag of een brace nog wel
nodig is bij wervelfracturen (AO Type 3
burstfracturen) door Peter van Schie. In
het vorige tijdschrift kon je lezen en zien
hoe de Durchhang vroeger werd vervaardigd. Daarna kwam Jewitt brace. Nu dus
de vraag of een Jewitt brace wel nodig is.
Als deze brace niet meer strikt noodzakelijk is zou je in overleg met de patiënt de
meest comfortabele manier kunnen zoeken om de fractuur te laten genezen.

Ik hoop dat u weer geniet van
dit nummer en dat u zich voor
het volgende nummer weer
zal laten inspireren om ook
mooie, leuke, interessante artikelen en
foto’s naar ons toe zal sturen.
Vriendelijke groet,
Barbara Roberti (hoofdredacteur)
en de redactie van “In dit Verband”.

Ageeth en Liesbeth hebben vanuit Aruba
hebben een mooi artikel geschreven over
Illizarov; leuk om te lezen hoe de techniek
is ontstaan.
Aries Oldenhuis heeft een primeur ontwikkeld om het reponeren van collesfracturen te oefenen. Dit is een fantastische
ontwikkeling en goed om aan te schaffen
voor opleiding en scholing van medische
studenten en gipsverbandmeesters.
Laura de Hoop laat zien hoe ons werk fysiek
belastend is waardoor blessures op de loer
liggen. Lees het door en voorkom blessures.
Ageeth heeft nog een verslag van het reilen
en zeilen op de gipskamer in Aruba.
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PICO: Brace versus geen brace bij thoracolumbale wervelfracturen (AO type A)
zonder neurologische verschijnselen
Peter van Schie, Wouter Bakker
Achtergrond
Voor het correct beschrijven van wervelfracturen wordt in de huidige praktijk
gebruik gemaakt van de AO-classificatie.
In deze classificatie wordt onderscheid
gemaakt tussen 3 types fracturen, de
zogenaamde A, B en C fracturen. In dit
artikel zal de behandeling van type A
fracturen behandeld worden. Type A
fracturen zijn corpus fracturen waarbij
door compressieletsel ontstaat. Het posterieure ligamentair complex blijft hierbij
intact.

De zogenaamde burst
fracturen zijn de meest
complexe letsels
De zogenaamde burst fracturen (AO type
A3 en A4) zijn in deze categorie de meest
complexe letsels waarbij zowel de voor- als
achterwand van het corpus gefractureerd
is, met daarbij de dek en/of sluitplaat. Dit
eventueel met een verticale lamina fractuur (fig. 1.). Type B en C fracturen worden
als instabiel beschouwd. Dislocaties, posterieur ligament complex letsels en hyperextensieletsels kunnen aan de instabiliteit
ten grondslag liggen. In een deel van de gevallen gaan ze gepaard met neurologisch
letsel. De incidentie van neurologisch letsel
is afhankelijk van het type fractuur; 22%
in type A, 28% in type B en 51% in type C.
Instabiele fracturen en/of fracturen met
neurologische uitval worden vrijwel altijd
operatief gestabiliseerd.1
Fracturen in de dek- of sluitplaat, processus spinosus of processus transversus zijn
stabiel van aard en veelal zonder neurologische verschijnselen. Chirurgische interventies worden hierbij zelden overwogen.
Het beleid omtrent burstfracturen zonder
neurologische verschijnselen is echter controversieel. De behandeluitkomsten laten
op het gebied van pijn, functieherstel en
mogelijkheid tot hervatting van werkzaamheden geen verschil zien tussen een operatief en conservatief beleid.2,3 Een conservatief beleid levert echter mogelijk wel
een forse kostenbesparing op ($49.063
versus $11.264 in 2003).4 De conservatieve

behandeling van type A wervelfracturen
is de laatste decennia aan verandering
onderhevig. In het verleden bestond deze
behandeling uit zes tot twaalf weken bedrust in het ziekenhuis, terwijl patiënten
vandaag de dag direct mogen mobiliseren,
eventueel met ondersteuning van een thoracolumbale brace.5-12 De functie van een
brace is het verminderen van kracht op het
anterieure deel van de wervelkolom en het
beperken van flexie, met als doel de pijn
te verminderen en het genezingsproces te
bevorderen. Ook kan gekozen worden voor
een gipskorset. Niet alle patiënten komen
in aanmerking voor een conservatief beleid
vanwege een door pijn beperkte mobilisatie.
Deze patiëntengroep blijkt significant meer
kyfose van de wervelkolom en stenose van
het spinale kanaal te hebben in vergelijking
met een patiëntengroep waarbij conservatief beleid wel uitkomst biedt.13 Operatieve
behandeling wordt daarom overwogen bij
>30˚ kyfose, >50% hoogteverlies van het
corpus, >50% retropulsie in the spinale
kanaal of indien drie aansluitende wervels
betrokken zijn.14
De verschuiving van een voor de patiënt
zeer beperkende behandeling, bestaande
uit meerdere weken bedrust naar een veel
minder beperkende behandeling, waarbij
direct gemobiliseerd mag worden met ondersteuning van een brace, is een aanwijzing dat burstfracturen stabiel zijn. Bovengenoemde ontwikkeling geeft aanleiding
om te onderzoeken of burst fracturen ook
zonder brace behandeld kunnen worden.
Patiënt
Patiënt met een thoracolumbale wervelfracturen (AO type A) zonder neurologische verschijnselen
Interventie
Brace
Vergelijking
Geen brace
Uitkomsten
Pijn, functieherstel en/ of toename kyfose
van de wervelkolom
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Beschrijving van relevante literatuur
De uitkomsten van de behandeling van een
patiënt met een brace versus behandeling
zonder brace werd onderzocht in een prospectieve gerandomiseerde multicenter
trial.15 In deze studie werden 96 patiënten
gerandomiseerd. Inclusiecriteria waren:
(i) AO type A3 fractuur tussen T-10 en L-3;
(ii) leeftijd van zestien tot zestig jaar; (iii)
presentatie binnen drie dagen na ongeval;
(iv) Kyfotische vervorming <35˚; en (v)
geen neurologische schade. Zevenenveertig patiënten werden behandeld met een
TLSO. Deze patiëntengroep kreeg bedrust
voorgeschreven totdat de TLSO was aangebracht. De brace moest voor minimaal
tien weken gedragen worden. Negenenveertig patiënten werden zonder brace
behandeld. Deze patiëntengroep kreeg
buig- en rotatierestricties gedurende acht
weken voorgeschreven. Beide patiëntengroepen werden terug gezien na respectievelijk twee weken, zes weken, drie maanden, zes maanden, een jaar en twee jaar.
Bij zes patiënten werd in tweede instantie
een chirurgische ingreep verricht vanwege radiculaire symptomen (twee patiënten), ernstige mechanische pijn (drie
patiënten) of osteotomie (één patiënt).
Na drie maanden was de uitkomst van de
Roland Morris Disability Questionaire
(RMSQ) niet significant; 6.8 in de TLSO
groep en 7.7 in de functionele groep. Er
werd een verbetering gezien tot zes maanden na het trauma in beide groepen. Op
geen enkel tijdstip werd een significant
verschil gezien tussen de twee groepen.
De Short Form-36 (SF-36), Visual Analoge Scale (VAS) en tevredenheidsscore
lieten eveneens geen significant verschil
zien op de verschillende meetmomenten.
De radiologisch gemeten kyfose was gelijk
bij zowel opname, ontslag, na zes weken
alsook bij alle overige meetmomenten.
Het gemiddeld aantal dagen ziekenhuisopname was eveneens gelijk (2.5 dagen bij
patiënten met een TLSO versus 2.6 dagen
bij patiënten zonder brace). De patiënten
die in tweede instantie geopereerd werden
zijn hierbij niet meegenomen, zij werden
gemiddeld zestien dagen opgenomen.

De lange termijn resultaten van bovengenoemde studie werden in 2017 gepubliceerd.15,16 De follow-up duur was tussen
de vijf en tien jaar (gemiddeld 7.9 jaar).
Het aantal inclusies in de onderzoeksgroepen was afgenomen tot zestien patiënten in de TLSO groep en twintig patiënten
in de functionele groep. De RMDQ is op de
lange termijn verder gedaald tot; 3.6 in de
TLSO groep en 4.8 in de functionele groep
(niet significant). De gemeten kyfose was
gelijk; 18.3˚ in de TLSO groep en 18.6˚ in
de functionele groep. Wanneer het gemiddelde behandeleffect werd afgezet tegen de
tijd werden er geen verschillen gevonden
voor zowel RMDQ, Mental and Physical
Component Summary (MCS and PCS)
scores and VAS.
In een andere gerandomiseerde prospectieve studie17 werden de volgende inclusiecriteria gehanteerd: (i) enkelvoudig AO
type A3 fractuur tussen T-10 en L-4; (ii)
leeftijd vanaf achttien jaar; en (iii) geen
neurologische schade. Patiënten kregen
een behandeling met een TLSO of een
behandeling zonder brace. De follow-up
bedroeg zes maanden. Drieëntwintig
patiënten werden geïncludeerd (TLSO:

n=12; zonder brace: n=11). Tussen de patiëntengroepen werd geen verschil in hoogteverlies van het anterieure deel van de
wervel gemeten. De kyfotische progressie, SF-36 en VAS waren eveneens niet
significant verschillend. De opnameduur
van de patiëntengroep zonder brace was
gemiddeld korter in vergelijking met de
patiëntengroep met TLSO (2.8 versus 6.3
dagen).
In een systematisch review18 werden relevante studies tot 2009 bekeken. De inclusiecriteria voor deze studies waren:
(i) Thoracolumbale fractuur tussen T-10
en L5;
(ii) leeftijd vanaf achttien jaar;
(iii) behandeling met brace versus zonder brace werd vergeleken; en
(iv) een van de volgende uitkomsten moest
beschreven worden: lichaamsfuncties (pijn,
huiddefecten, spierkracht of wervelkolomdeformiteiten), activiteiten (transfers, hulpmiddelen, loopafstand of ADL) of participatie (angst, hervatting van werk of aantal
dagen opname in ziekenhuis). Zes retrospectieve studies en een observationele
studie voldeden aan deze criteria. In een
studie werd uitsluitend gekeken naar radio-
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logische uitkomsten, in twee studies naar
klinische uitkomsten en in vier studies naar
beide uitkomsten. Geen van deze studies
liet een significante verbetering zien bij de
behandeling met een brace.
In een andere retrospectieve studie 19
waarbij niet direct de vergelijking werd
onderzocht tussen behandeling van patiënten met brace en zonder brace werden
60 patiënten met een burstfractuur op thoracolumbaal niveau zonder neurologische
schade geïncludeerd. De patiënten werden
enkel behandeld met vroegtijdig mobiliseren. Geen van de patiënten droeg langdurig een brace tijdens het hersteltraject.

Er werd een
gemiddelde kyfotische
toename gezien
van 2.1˚
Er werd een gemiddelde kyfotische toename gezien van 2.1˚ bij de laatste radiologische beoordeling (drie maanden na
het trauma). Iedere patiënt keerde terug
naar zijn oorspronkelijke beroepsniveau.

>>
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De resultaten van bovenstaande studies
tonen aan dat de behandelingsuitkomsten
van neurologisch intacte patiënten met
thoracolumbale burst fracturen (AO type
A3) welke patiënten behandeld werden met
een brace gelijk zijn aan de behandelingsuitkomsten van de patiënten die behandeld
werden zonder brace. De maximale followup bij de studies was vijf tot tien jaar. De
volgende parameters lieten in de besproken studies geen verschil zien tussen de
gekozen behandeling: RMSQ, SF-36, MCS,
PCS, VAS, kyfotische progressie en aantal dagen ziekenhuisopname. Hierbij
moet opgemerkt worden dat conclusies
opgemaakt worden uit twee RCT’s (level
1), waarbij de powercalculatie ter discussie gesteld kan worden en observationele
en retrospectieve studies (level 3-4). Uit
de resultaten kan niet zonder meer geconcludeerd worden dat een behandeling met
een brace geen nut heeft bij het stabiliseren van een wervelfractuur, echter kan wel
geconcludeerd worden dat burstfracturen in het overgrote deel van de gevallen
stabiel zijn en bij toenemend bewijs een
bracebehandeling niet noodzakelijk is.
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Figuur 1: AO classificatie voor wervelfracturen
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Het gebruik van de Ilizarov
methode op Aruba
A. Kok-Klaster, L. Mutgeert, I.N. Tromp, F. de Windt
Inleiding
Op Aruba komen er regelmatig ernstige letsels van de onderste extremiteit voor door onder andere het hoge aantal verkeersongevallen.
Deze letsels bestaan meestal uit ernstige en gecompliceerde fracturen. Sinds 1988 wordt er intensief gebruik gemaakt van de externe
fixateur van Ilizarov voor de behandeling van deze letsels.
Als gipskamer zijn wij vaak betrokken bij deze behandeling. Het betreft meestal begeleiding van de patiënt tijdens de behandeling
met de fixateur of in sommige gevallen nabehandeling met gips.
Het leek ons interessant om ons meer te verdiepen in deze materie aangezien de behandelfrequentie met de fixateur van Ilizarov
veel toegepast lijkt te worden op Aruba. We hebben daarvoor met de hulp van coassistent Isabel Tromp en orthopedisch chirurg
Dr. Francis de Windt, een aantal cijfers verzameld en in kaart gebracht.
Geschiedenis

In 1951 ontwierp Dr. Ilizarov de eerste fixatie techniek bij fracturen die later onder
zijn eigen naam bekend werd. In samenwerking met de plaatselijke fabriek (waar
bus onderdelen werden vervaardigd) werd
een ontwerp gemaakt met twee metalen
ringen met gaatjes. Dr. Ilizarov bracht vervolgens draden aan door het bot zowel
boven als onder de fractuur. Deze draden
werden aan de ringen bevestigd en waren
gemaakt van fietsspaken. Door de ringen te
manipuleren wist hij de stand te verbeteren
en uiteindelijk ook de fractuur te genezen.

De Ilizarov techniek kent een bijzondere
geschiedenis. Wellicht is deze bij een aantal van de lezers al bekend. Echter is hij
dusdanig interessant dat wij hem graag
nog eens beschrijven.
Gavriel A. Ilizarov werd in 1921 geboren
in Dagestan (Sovjet-Unie) gelegen in het
Kaukasisch gebergte. Zijn ouders behoorden tot een bevolkingsgroep die ‘Tats’ worden genoemd. De Tats bestaan uit een kleine joodse bevolkingsgroep die in de kleine
bergdorpjes van de Kaukasus wonen.
In 1943 weet Dr. Ilizarov zijn geneeskunde
studie af te ronden in het Russsiche Kzylorda. Onderwijs is in de Sovjet-Unie in
deze periode nog gratis. Daar staat echter
wel tegenover dat alle afgestudeerde geneeskunde studenten voor een periode van in
ieder geval 3 jaar worden uitgezonden naar
een gebied waar een tekort is aan artsen.
Zo komt Dr. Ilizarov in een dorp (Dolgovka)
in de streek Kurgan van west Siberië terecht.
Uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie is
bekend dat er veel vroeg revolutionairen
naar deze streek werden verbannen. Een
groot deel van de bevolking van Kurgan
heeft dan ook een relatie met deze geschiedenis. De bewoners in deze regio leven zeer
geïsoleerd van de rest van de wereld door
onder andere beperkte infrastructuur.

Daar kwam nog bovenop dat er zich na de
tweede wereld oorlog duizenden gewonde
veteranen in de Sovjet Unie bevonden. In
de primitieve omstandigheden was het een
grote uitdaging om deze patiënten met uiteenlopende complicaties, zoals osteomyelitis en schotverwondingen, te behandelen.
Deze omstandigheden hebben mogelijk het
talent en de vindingrijkheid van Dr. Ilizarov
gestimuleerd.

De jonge Dr. Ilizarov was de enige dokter
in een regio die in oppervlakte ongeveer
vergelijkbaar met Nederland. Hij moest
werken onder zeer primitieve omstandigheden waarbij een groot tekort was aan
medicijnen en hulpmiddelen.
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In 1958 werd zijn uitvinding voor het eerst
gepresenteerd aan de hoogstaande orthopeden van het land. Echter namen deze de
uitvinding van een beginnend arts uit een
kleine provincie niet serieus. Dr. Ilizarov
was tegen verwachting hierdoor niet uit het
veld geslagen en bleef volhouden dat zijn
techniek vele patiënten met gecompliceerde
fracturen verder zou kunnen helpen. Ondertussen hadden wanhopige patiënten uit het
land al wel gehoord van de ‘wonderdokter‘
uit Kurgan. Velen kwamen naar zijn kliniek
en werden succesvol behandeld.
In het communistische milieu was echter
geen plaats voor hoogvliegers en mede daardoor werd er weinig aandacht besteed aan
de populaire dokter. Dit gaf hem wel de tijd
om zijn techniek verder te verfijnen. Hierdoor ontdekte hij ook dat tractie in plaats
van compressie bevorderlijk was voor het
stimuleren van de botaanmaak. Op een
dag ging Dr. Ilizarov op vakantie en vergat daarbij een van zijn patiënten. Na zijn
vakantie zat deze patiënt, die elke dag braaf
zijn fixateur een millimeter per dag had
verlengd, op de arts te wachten.
>>

Toen er een röntgenfoto werd gemaakt
bleek er geen sprake te zijn van een botonderbreking maar had het bot zich in een
periode van vier weken verlengd. Tussen
de oude fractuurdelen was nieuw botweefsel gevormd. Tractie zorgde dus niet alleen
voor nieuw botweefsel maar was ook een
manier om het bot te verlengen.
Door deze nieuwe ontdekking kwamen er
steeds meer patiënten naar Kurgan. Ook
in Moskou kreeg men lucht van deze nieuwe
ontwikkelingen. Er werd daar echter al snel
geconcludeerd dat dit vast een nieuwe truck
was van de dokter. Toch werd er iemand
naar Kurgan gestuurd die maar eens polshoogte moest gaan nemen. Deze arts, van
een vooraanstaand orthopedisch instituut
(CITO = Centraal Institute of Traumatology and Orthopedics) werd de opdracht
gegeven om vooral zelf metingen te doen
en de verhalen van Dr. Ilizarov niet te
serieus te nemen.
Ondanks dat deze arts met verassende resultaten terugkeerde naar Moskou kwam
er geen tot weinig respons van andere orthopeden in het land.
In 1967 kreeg een bekende Russische Olympische hoogspringer (Valery Brumel) een
ernstig motorongeluk waarbij hij meerdere
fracturen in zijn been opliep. Na vele onsuccesvolle behandelingen leek het erop
dat zijn been geamputeerd moest worden.
Dr. Ilizarov slaagde er met zijn behandeling
in om zijn been te genezen. Brumel kon
daarna ook weer sporten op hoog niveau.
Deze succesvolle behandeling gaf Dr. Ilizarov eindelijk de erkenning waar hij zo lang
op gehoopt had. Daarnaast kon het kleine

ziekenhuis in Kurgan zich verder uitbreiden en moderniseren. Pas in de jaren 80
werd zijn techniek bekend in Europa, Canada en de Verenigde Staten.1

De Ilizarov methode
De Ilizarov methode voor het corrigeren
van de stand van het bot, als ook het verlengen ervan is gebaseerd op zowel onderzoek met dieren als klinisch onderzoek.
Bij de techniek wordt door distractie zowel
nieuw botweefsel als weefsel van de weke
delen gevormd. Uit onderzoek blijkt dat
door distractie trabeculair bot kan worden
gevormd.
Door een non-union te comprimeren en
vervolgens distractie toe te passen kan er
voor gezorgd worden dat dit nieuwe bot
gevormd wordt. Een andere meer toegepaste manier is het toepassen van gecontroleerde distractie na een corticotomie.
Het bot maakt eerst een soort ‘pseudogroeischijf’ waarin osteoblasten nieuw trabeculair bot vormen met vascularisatie.
Daarnaast vindt er ook dermatogenesis
(huid), myogenesis (spieren), vascogenesis (vaten) en axongenesis (zenuwen) plaats.
Doordat het lichaam door deze techniek
gestimuleerd wordt nieuw weefsel te vormen kan het voor verschillende indicaties
worden toegepast, zoals;
Pseudoartrose (al dan niet geïnfecteerd)
Defecten in het bot
Rotatie of angulatie misvormingen van
het bot
Osteomyelitis
Verlening van het bot
Gecompliceerde open of gesloten
fracturen

•
•
•
•
•
•

Bij behandeling van defecten blijft de methode en de fixatie eigenlijk altijd min of
meer hetzelfde. Zo bestaat de fixatie in de
basis altijd uit een aantal ringen, staven en
k- draden. Het aantal ringen is de belangrijkste factor voor de stabiliteit van het
frame. Hoe meer ringen, hoe stabieler het
frame. Introductie van Kirschner-draden
(K-draden) door de te fixeren botgedeeltes
is een belangrijke techniek voor het gebruik
van de Ilizarov. De K-draden bepalen zowel
de positie als de stabiliteit van de ringen.
De K-draden worden door het zachte weefsel, en het bot geboord, meestal 2 op hetzelfde niveau en loodrecht ten opzichte van
elkaar. De K-draden (1,5 mm en 1,8 mm
in diameter) worden vastgemaakt aan de
ringen. De draden worden op een spanning
gebracht van 50 tot 130 kg met een speciaal apparaat.2,3,4 (zie afbeelding 4). Het
wordt afgeraden om de draden te buigen
omdat dit de kracht op het bot kan verstoren.
Opvallend bij de Ilizarov is dat ondanks de
buig en rotatiekrachten op het systeem de
fixatie rigide is. De Ilizarov is axiaal wel
minder rigide wat van grote invloed is op
de neogenesis en osteogenesis. Dit leidt
echter niet tot minder toegestane belasting. Indien de constructie van de ringen
en K-draden op de juiste manier en met de
juiste spanning zijn aangebracht kan de
llizarov tenminste het volledige lichaamsgewicht dragen. Zelfs bij grote onderbreking van het bot. Een aantal voordelen
van deze techniek zijn dat er dus volledig
belast kan worden en dat beweging van
de gewrichten mogelijk blijft. Grote spieratrofie kan hierdoor voorkomen worden.

Figure 1. The phases of distraction osteogenesis: A latency, B distratction, and C consolidation
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Afbeelding 4

• Hoog energetische trauma;
- Val van hoogte (n=6)		

10%

- Direct trauma van zwaar
object (n=1)		

2%

- Schietverwonding (n=1)

2%

- Verkeersongeval
✓ Motor (n=12)		

20%

✓ Auto (n=5)		

8%

✓ Persoon (n=2)		

3%

• Anders
- Congenitale anomalie (n=3)

6%

- Ziekte van Blount (n=5)		

8%

- Val (n=8)		

13%

In 17 casussen was de oorzaak
van het trauma niet bekend
Bijkomend voordeel is dat de operatietechniek weinig invasief is en dat de fixateur na het aanbrengen nog kan worden
bijgesteld. Nadelen van de fixateur zijn
dat hij vaak vrij groot is en dat er kans is
op pengatinfectie.

Het gebruik van de Ilizarov op Aruba
Onder andere door het hoge aantal verkeersongevallen op Aruba komen er relatief veel fracturen voor die in aanmerking
komen voor behandeling met een Ilizarovframe. Aruba kent een gemiddelde van 23
ongelukken per dag en zeventien dodelijke
ongelukken per jaar, waarbij de meeste
slachtoffers tussen de 15 en 44 jaar oud
zijn. Sterven aan een verkeersongeval staat
hiermee op de zevende plaats als belangrijkste doodsoorzaak. Ook wereldwijd staat
Aruba op de zevende plaats.5
In samenwerking met een coassistent van
de orthopedie zijn de volgende gegevens
verzameld en in kaart gebracht.
In totaal zijn er in het HOH (Dr. Horacio
E. Oduber Hospital) de periode van 19942017 59 patiënten behandeld met Ilizarov
externe fixateur. Dit leverde de volgende
resultaten op;
In de dossiers van het hospitaal op
Aruba zijn 60 patiënten gevonden bij
een snelle zoektocht met het kernwoord
‘Ilizarov’
Er werden 18 vrouwen (30%) met een
Ilizarov behandeld en 42 mannen (70%)
De gemiddelde leeftijd van de patiënten
was 46 jaar. De jongste patiënt was 10 jaar
oud. De oudste patiënt 93 jaar.
De gemiddelde behandelduur met de
Ilizarov was 15 weken, en varieerde van
4 tot 78 weken.

•
•
•
•

Er was sprake van verschillende trauma
mechanismen. Getallen over de 60 patiënten zijn hierboven weergegeven;

28%

Op basis van de vermelde cijfers kan geen
uitspraak worden gedaan over het uiteindelijk functioneren van de behandelde
patiënten.

In 48 van de 60 gevallen is de Ilizarov
gebruikt voor behandeling/fractuur
management. In de onderstaande tabel
wordt een indeling weergegeven van het
type fractuur.

		
		
Femur
Tibia
				

Tibia + fibula
(cruris)

Humerus

Geïsoleerde fractur

4

1

3		

0

Communitieve fracturen

6

3

16		

0

Open + communitieve
3
1
10		
fractuur				

1

Totaal

1

13

5

29		

In bovenstaande tabel was er bij 10 patiënten sprake van osteomyelitis en was er
in 9 gevallen sprake van pseudartrose.
In 4 gevallen was er sprake van een nonunion.

Literatuur

Conclusie

3 The Evolution of the Illizarov Technique Part

1 Bulletin of the Hospital for Joint Diseases Orthopaedic Institute. New York: Volume 48, No1, 1988
2 Textbook of Illizarov Surgical Techniques:
Bone Correction and lengthening. Vladimir
Golyakhovsky, Victor H. Frankel. Jaypee, 2010.

Uit de verzamelde gegevens kan de conclusie worden getrokken dat voornamelijk
mannen ( 70%) in de periode van 19942017 zijn behandeld met een Ilizarov. De
gemiddelde leeftijd van deze groep was
46 jaar. De meeste trauma’s (32%) zijn
ontstaan door een verkeersongeval. In de
meeste gevallen (n=29) was er sprake van
een cruris fractuur. Waarvan de meerderheid (n=16) een communitieve fractuur.
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2: The Principles of Distraction Osteosythesis.
Goldstein et al. Bulletin of the Hospital for
Joint Diseases 2013; 71(1): 96-103
4 Operatieve manual of Illizarov techniques.
Vladimir Golyakhovsky, Victor H. Frankel.
Mosby, 1993.
5 Amigoe, Aruba, 2015

A. Kok-Klaster, L. Mutgeert,
I.N. Tromp, F. de Windt

Collesfractuur Oefenmodel
Aries Oldenhuis
Aries Oldenhuis ontwikkelde een nieuw oefenmodel voor het reponeren van de pols.
Zaterdag 2 dec 2017 werd het “Collesfractuur oefenmodel” geïntroduceerd. Op de voorpagina van “In dit Verband” van maart 2016
werd het eerste model getoond. Sinds 2015 heb ik samen met de firma “ Ateliers MTW “ gewerkt aan verbetering van dit model en
we zijn nu al gekomen tot een verbeterd model, dat in productie kan. Dit model biedt verbazingwekkende mogelijkheden.
Reponeren kan op elke wijze die je maar wilt: traditioneel zonder
tractie, traditioneel met verticale tractie of ‘modern’ met horizontale tractie. Het model kan via twee gewone klittenbandjes voorzien worden van tractie (maximaal 3 kg). “Chinese vingers”
passen uiteraard ook op dit model, want het is een levensechte
kopie van mijn eigen arm.

Je voelt nu hoeveel kracht je nodig hebt, je voelt zelfs de “tanden”
van de fractuur knarsen en je hoort het zelfs…kortom, levensecht!
De arts met veel ervaring kan nu voordoen hoe er gereponeerd
moet worden op dit model zodat gipsverbandmeesters, de arts
(-assistenten) op de SEH kunnen oefenen om lastige reposities
te leren, voordat hij of zij naar de patiënt gaat.

Hier het siliconenmodel van de arm, in aluminium gegoten model van radius-met-Collesfracuur. En een ingebouwde veer met kabel verbindt het vertande distale fragment met
het proximale gedeelte.

Het aluminium gedeelte
in de siliconen-arm plaatsen (gebruik hierbij evt.
geringe hoeveelheid olijfolie) en fractureren met
driepuntsdruk. Indien
nodig 2 klittenbandjes
gebruiken als ophanglus, max. 3 kg tractie.

Reponeren oefenen zoals gewenst - met of zonder
Chinese vingers, horizontaal of verticaal.

Contactgegevens:
Ontwerp, info en demonstratie, Aries Oldenhuis, gipsverbandmeester, Martini Ziekenhuis, Groningen, a.oldenhuis@mzh.nl
12

Til je geen breuk!
Fysieke (over)belasting op de gipskamer
Laura de Hoop
Zoals op elke werkvloer kan er ook op een gipskamer sprake zijn van lichamelijke klachten door overbelasting tijdens werkzaamheden.
We hebben een fysiek beroep waarbij we veelvuldig tillen, duwen, reiken, maar ook lang in dezelfde houding bezig zijn. Hierdoor
kun je te maken krijgen met bijvoorbeeld rug-, nek-, schouder-, pols- en handklachten. Iedereen streeft ernaar klachtenvrij zijn
pensioenleeftijd bereiken, maar hoe pak je dit het beste aan?
Praktijk richtlijnen
Wanneer moet je oppassen voor klachten
aan het bewegingsapparaat en hoe kan je
ze voorkomen?
En wanneer spreek je eigenlijk van een
overschrijding van de fysieke belasting?
Om medewerkers in de gezondheidzorg
te beschermen zijn er richtlijnen opgesteld,
de zogenaamde Landelijke Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting Ziekenhuizen¹.
Hierin zijn normen beschreven die precies aangeven hoeveel je zou mogen tillen,
duwen, reiken, etc.
Wil je lichamelijke klachten verminderen
of voorkomen, dan zal je dus rekening moeten houden met hoe je werkt en kan je deze
normen in je achterhoofd houden. Om inzicht te krijgen is er de mogelijkheid om de
betreffende belasting te meten (bijvoorbeeld met een weegschaal of trekveer) en
kan de meting vergeleken worden met de
norm die ervoor staat. Worden de normen
overschreden, dan is er een risico dat je
vroeg of laat klachten gaat ontwikkelen.

• Welke handelingen worden als meest
•
•
•

•

belastend ervaren (zelfs al zijn er geen
klachten)?
Worden er voldoende hulpmiddelen
ingezet op de gipskamer om fysieke
belasting te verlagen?
Zijn er verder acties ondernomen om
fysieke belasting te verlagen op de gipskamer?
Hoe wordt er omgegaan met patiënten
met beperkte mobiliteit en/of zelfstandigheid (bijvoorbeeld rolstoelgebruikers,
patiënten met obesitas, bedlegerige
patiënten)?
Hoe is het beleid in het ziekenhuis ten
aanzien van fysieke belasting? Zijn er
bijvoorbeeld ergocoaches in huis die zich
hiermee bezighouden en die geconsulteerd kunnen worden? Ergocoaches zijn
collega’s die naast hun uitvoerende taken
een extra verantwoordelijkheid op zich
hebben genomen voor de preventie en
vermindering van fysieke belasting. Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar tillen of transfers maar ook naar fysieke
belasting in bredere zin. De naam ’coach’
geeft aan dat het hier gaat om iemand
die collega’s ondersteunt, begeleidt en
de aandacht voor fysieke belasting warm
houdt. Een ergocoach is een aanspreekpunt, aanjager én motivator: samen met
het team kijkt hij of zij hoe bepaalde
handelingen en werkzaamheden minder belastend kunnen worden

Hoe maak ik het lichter?

Fysieke belasting op de gipskamer
Om in te kunnen schatten of je op de
gipskamer risico loopt op blessures kan
je jezelf de volgende vragen stellen:
Spelen er fysieke klachten bij jezelf of
collega’s, mogelijk gerelateerd aan handelingen op de gipskamer?

•

Er zijn veel manieren om fysieke belasting
tijdens onze werkzaamheden te verlagen.
Naast het aanpassen van handelingen als
tillen, duwen en trekken kan het aanpassen
van wat minder voor de hand liggende handelingen veel uitmaken. Denk bijvoorbeeld
aan het regelmatig laten slijpen van scharen, maar ook aan materiaal wat onderhoud
behoeft, bijvoorbeeld het regelmatig vernieuwen van zaagbladen van de gipszaag
of het schoonhouden van wieltjes onder
rijdend meubilair om weerstand tijdens
gebruik te verminderen.
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Gehoorbescherming beschermt het gehoor, maar zorgt er ook voor dat je de
zaag op de hoogste stand kan zetten waardoor je (met een scherp zaagblad) de tijd
kan verkorten dat je in een belastende
houding aan het zagen bent.
Denk ook aan je manier van staan en bewegen tijdens (zware) handelingen en aan
een goede werkhoogte. Dat laatste houdt
in dat je bij aanvang van een handeling
niet gebogen of gedraaid staat in de rug
en niet op je tenen hoeft te staan. Bij een
gipstafel betekent dat meestal dat de tafel
ongeveer ter hoogte van je lies moet staan.
Maak tijdens transfers gebruik van je
lichaamsgewicht in plaats van de kracht
alleen uit je handen en armen te halen.
Ook de plaatsing van je handen, pak je
onderhands of bovenhands vast, kan veel
verschil uitmaken voor de belasting op je
polsen. Onderhands is beter.
Ook tijdens het uitvoeren van de administratie kunnen klachten ontstaan. Verkeerd
opgestelde beeldschermen waardoor je
scheef achter een monitor zit, te hoog of te
laag of met gedraaid bovenlijf of nek kunnen problemen opleveren. Door een betere
opstelling of door het gebruik van zwenkarmen voor het toetsenbord en beeldscherm
kan deze situatie verbeterd worden.
>>

Hieronder volgt een overzicht van veel voorkomende gipskamerhandelingen en de norm die ervoor staat
volgens de Landelijke Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting Ziekenhuizen
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Vervolg
Duwen en trekken
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>>

Tot slot
Het is mensen eigen om pas iets aan een
situatie te veranderen als er klachten zijn.
Het zit meestal niet in ons systeem om
preventief te werken tenzij je ergens last
van hebt. Bovendien kan het lastig zijn
om iets aan je manier van werken te veranderen als er voor je gevoel geen noodzaak is.
Om op termijn fysieke klachten te voorkomen is bewustwording van het effect
van je werkzaamheden op je lichaam
belangrijk zodat je indien nodig aanpassingen kan doen of hulp(middelen) in kan
zetten. Bewustwording komt met het kennen van je lichaam, het serieus nemen
van de signalen en het aanhouden van
grenzen. Vervolgens is het belangrijk
dit te delen met leidinggevende en teamgenoten.

Column

Een positieve cultuur ten opzichte van preventie van fysieke klachten speelt een grote
rol. ‘Even snel’ een patiënt overzetten, ‘even
de schouders eronder zetten’, ‘niet lullen
maar poetsen’, geen tijd nemen om een
handeling voor te bereiden of geen hulp
willen vragen aan een collega werkt niet
bij aan een omgeving waar lichamelijke
klachten voorkomen worden. Het primaire
zorgproces gaat meestal voor en door de
werkdruk wordt veel daaraan ondergeschikt gemaakt. Dit kan nadelig voor jezelf
zijn maar ook voor je werkgever met het
oog op ziekteverzuim. Fysieke overbelasting is vaak de oorzaak van verzuim en
ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg.
Een goed preventiebeleid en aandacht voor
fysieke belasting op de werkvloer dient
daarom aandacht te krijgen. Een goed
onderwerp voor het aankomende teamoverleg dus. Voordat je je een breuk tilt!

Bronnen
-

¹Landelijke Praktijkrichtlijnen Fysieke
Belasting Ziekenhuizen

-

www.carethermometer.nl

-

www.gezondenzeker.nl

-

www.betermetarbo.nl

-

www.goedgebruik.nl

-

Ergonomische normen Werken met
Beeldschermen

-

http://www.dokterhoe.nl/onderwerp/2/
fysieke-belasting

-

www.arbokennisnet.nl

Laura de Hoop
Gipsverbandmeester
Erasmus MC Rotterdam

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.

Van uitstel, geen afstel
En ja hoor, het is zover. Het leek even niet door te gaan, omdat
er een diesel-lek werd geconstateerd op 9 november waarbij
het hele gebouw moest worden ontruimd (nieuw gebouw),
maar dat liep gelukkig goed af en werd er toch besloten om
de verhuizing door te laten gaan, ondanks dat er nog veel
dingen aangepast zouden moeten worden. Maar ja, dat hou
je toch.

Het is begin oktober…. nog steeds op de ‘oude’ werkplek. Wel
wat dozen ingepakt, want op 26 september zouden we zeker
over gaan. Veel dingen nog niet klaar, dus nog niet geschikt
om te verhuizen. De SEH heeft nog niet alle monitoren. De
juiste uitzuigsystemen zijn er nog niet en wat de gipskamer
betreft…er is nog geen goede stroom (220V) voor de gipsbedden aangelegd, het warme water moet nog worden aangesloten en nog wat kleine dingen. Er hangen inmiddels wel
gipsvangers, maar dat zijn net plantespuiten, voorlopig hangen ze er, maar zullen vervangen moeten worden. Helaas zijn
op menige afdeling de verkeerde spullen ontvangen, waardoor
veel teruggestuurd moet worden vanuit Aruba, en eventueel
de goeie spullen weer terug, dat kan dan wel minstens 2 maanden duren. Goed, er is geïnventariseerd wat er moet gebeuren
en de datum is 2 weken uitgesteld, maar daar focussen we
maar niet op. Ik kan alleen maar hopen dat we gaan verhuizen
voor dat Lysbeth met verlof gaat, het zou toch wel het leukst
zijn om dit samen te doen. Maar zelfs dat is, vrees ik, ijdele
hoop.

Op 12 november was ik weer van de partij. Martin heeft alles
naar de nieuwe gipskamer gebracht en nu is het een kwestie
van praktisch indelen. Dat valt nog niet mee. We hebben enorm
veel kasten gekregen, maar het zijn net keukenkastjes, want
weinig diepte. Sommige dozen passen daardoor niet en dus
moet je de inhoud los in de kasten leggen. Ook hebben we te
weinig lades, maar die laten we door de technische dienst bij
maken. Wat kiekjes van de nieuwe gipskamer;
Inmiddels is het december en hebben we onze draai redelijk
gevonden. Helaas is er een lekkage geweest. Martin kreeg letterlijk een douche (maar van wat?) terwijl hij stond te werken,
daardoor moest een van ons tijdelijk in een andere kamer met
het gipsbed, zodat men aan het plafond kon werken. Ook dat
is weer opgelost. Het enige probleem wat we nu nog hebben is
dat eigenlijk de deur de verkeerde kant op open gaat, we hebben al aangevraagd om dit te wijzigen, meer elke wijziging is
nogal een bevalling en moet eerst besproken worden. Het probleem is nu, dat wanneer wij onze deur open doen om patiënten erin - of eruit te laten, je meteen de wachtkamer in kijkt

Inmiddels is het begin november. Er is een datum vastgelegd:
12 november 2017 gaat het gebeuren. Helaas is Lysbeth dan al
met zwangerschapsverlof en ben ik net dat weekend in Curaçao.
Martin is gekomen om voor Lysbeth waar te nemen, dus zal
hij dan de boel naar de andere kant moeten brengen. We zorgen
dat alles klaar staat, dan is hij hopelijk in een paar uurtjes klaar
en doen we het inruimen maandag wel weer. In het begin is
het toch een beetje zoeken.
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Ranselverband met wit gips uit het
buitenland
John van Gaever
gipskamer Noordwest ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
gipskamer@nwz.nl

Deze patiënt vertelde dat het erg stug, pijnlijk en hard was. Ook
heel onhandig tijdens warme dagen. Zouden de onderzoekers dit
ranselverband hebben gebruikt bij onderzoeken over de conservatieve behandeling van clavicula fracturen. (sling versus ranselverband).

waar ook de patiënten voor de eerste hulp wachten. Hierdoor
kan iedereen zien waar we mee bezig zijn, ook al doe je het
gordijn dicht, je zal er toch doorheen moeten. Ook hebben we
een gipskar voor de SEH gemaakt, waardoor ze overal kunnen
gipsen wanneer wij bezet zijn of geen tijd hebben. Het komt
namelijk steeds vaker voor dat de SEH een patiënt heeft die
in het gips moet, maar wij een volle poli hebben en dan loopt
het wel eens vast. Op deze manier hopen we dat probleem op
te vangen. Kortom we gaan het nieuwe jaar in met een nieuwe
uitdaging op de nieuwe gipskamer.
Bedankt voor het lezen van mijn verhalen op de gipskamer
in Aruba, en ik hoop nog veel te vertellen. Als iemand nieuwsgierig is naar één of ander, laat het dan weten, dan kan ik er
over vertellen.
Ik wens jullie allemaal een goed en gezond 2018!
Groetjes Ageeth Kok
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Immobilisatie congres
Wildlands Emmen
2-12-2017
Erna Pronk
Het congres wordt afgetrapt door Chris
van Mares.
Dan het openingswoord door Peter Vermeulen. Gememoreerd werd dat 25 jaar
geleden het 1e congres van de grote castfabrikant uit Minnesota werd gehouden
in Eurodisney! In de zaal is nog een tiental gipsverbandmeesters te vinden die
daarbij aanwezig zijn geweest.
De 1e spreker is Neil Tarn, gipsverbandmeester in Engeland sinds 5 jaar. De titel
van zijn onderwerp is ‘Professional reality
or alternatieve facts’?
Neil houdt een bevlogen voordracht over
het werken met Scotchcast Poly Premium.
Voordelen zijn onder andere: easy application, verwijderen met schaar of zaag is
mogelijk en een snelle laminatie. Bovendien is het goed doorlaatbaar, latex vrij,
low memorystick, cross web stretch, duurzaam. Polyester why? Growing trend from
fiberglas to polyester in Europe. Er wordt
uitleg gegeven over het productieproces
van Softcast Poly Premium. Het wordt
reeds in diverse Europese landen gebruikt.
Piet Finke geeft uitleg over Softcast Poly
Premium. SPP bestaat uit 2 verschillende
soorten polyester filamenten lengte/breedte
en heeft een open structuur. Wat is er anders
aan de SCP? Het bevat geen spandex, geen
rubber, geen zigzag en is ontwikkeld naar
eisen van de gipsverbandmeesters.
Vervolgens tijd voor ‘hands on sessie’! De
groepen worden in tweeën gedeeld. Het
blijkt dat je het gips droog of nat kunt aanleggen. De watertemperatuur moet ongeveer 20 graden zijn.
Het wordt dan duidelijk dat de meningen
verdeeld zijn, sommigen zijn meteen heel
enthousiast en anderen kijken nog even de
kat uit de boom.
Na de heerlijke lunch wisselen de beide
groepen en wordt er een rondleiding verzorgd in Wildlands.
Dan houdt Job Stumpel, bioloog, gespecialiseerd tropische diergeneeskundige, een

voordracht. Hij is de enige arts van Wildlands. Hij vertelt waaruit zijn werkzaamheden o.a. bestaan. Hij werkt preventief,
curatief, onderzoek, dieren chippen, anticonceptie, aanwezig bij transporten,
geboortes, voedingsadviezen, pathologie,
fokprogramma’s.
Job vertelt enthousiast over hoeven bijwerken (overgroeide nagels) bij een oudere
giraf. Dit gebeurt eens in de 2 jaar, en vergt
een enorme voorbereiding. De dag van
tevoren wordt er een afscheiding in de stal
gebouwd van 4 meter hoog stro, hierna
wordt giraf gesedeerd, en valt langzaam
op de grond. Er bestaan extra lange tubes,
en de lange nek wordt extra ondersteund
met opblaasbare kussens. Met 4 personen
wordt er gelijktijdig aan de hoeven gewerkt!
Er wordt momenteel geëxperimenteerd met
staande sedatie.... (handig voor olifanten).
Nog wat voorkomende werkzaamheden:
Hulp bij benauwde pinguïn; inhalatie
medicatie.
Kwijlende leeuw; bleek een wespensteek
in lip te hebben gehad.
Brakende python; had last van gastritis.
Kreupel hert: na x-foto; een hoefbeenbreuk. Dan een blokje onder de hoef met
verband, na 4 weken zelf verwijderd en
liep het hert weer normaal.
Baviaan met gebroken arm, gips wordt
eraf gebeten door de andere bavianen, als
je de baviaan isoleert om te behandelen, is
hij zijn machtspositie kwijt, bij operatieve
ingreep, wil de rest de wond aanraken en
evt. antibiotica inpikken. Kortom: niets
doen is de enige keuze.
Bij een gorilla met hetzelfde probleem is
het gips ingesmeerd met cayennepeper.
(Zie foto)
Bananen zijn heel ongezond voor apen;
deze bevatten veel kalium en suikers.
Het blijkt dat er veel diabetes voorkomt
bij dieren in gevangenschap. Fruit is nu
bijna helemaal uit het menu geschrapt.
Peter Vermeulen en Ronald Hozemans
vertellen over de samenwerking van hun
bedrijven.
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Kennis verbreiden en verbeteren; trainingen en workshop worden verzorgd door
Majella van Montfoort (noorden) en Marcel
de Vries (zuiden)
Vervolgens spreekt Aries Oldenhuis, gipsverbandmeester in het Martini ziekenhuis
Groningen: Reponeren 2.0. Hij start met
een filmpje uit Mexico over reponeren.
Dat reponeren ging zonder verdoving!
Daarna volgden meerdere voorbeelden
over hoe er vroeger werd gereponeerd.
Aries heeft een siliconen oefenmodel
ontwikkeld om te leren reponeren. Hij
is uitgegaan van Sir John Charnley die
beschrijft dat je eerst de fractuur moet
vergroten, voordat je die goed kunt reponeren. Increase the deformity!
Zie You Tube; surgeryassistent.com;
repositie collesfractuur.
Tot slot: Frank van Boekel en Bas Poiesz,
gipsverbandmeesters uit het AMC.
Zij bespreken de hamstringblessure. Er
volgt een uitleg over ontstaan, anatomie
en onderzoek (MRI) van de beenmusculatuur. Dan een uitleg over behandeling:
OK of conservatief. Om overstrekking van
de knie te voorkomen. Live uitvoering.
Patiënt in buikligging en aangedane been
gebogen in gewenste stand.
(Volgens de auteur van dit artikel is deze
voorstelling gefilmd door de organisatie
van deze dag)
Na afloop kregen we allemaal nog een
heerlijk aandenken mee naar huis.
Erna Pronk
gipsverbandmeester
redactielid

In Memoriam

Ton (A.B.C.) Dubois
27 november 1944 – 9 november 2017
Op 10 november hoorden wij van het overlijden van Ton Dubois, of A.B.C. zoals we hem vaak noemden.
Dit nieuws kwam voor ons als een volslagen verrassing.
Onvoorstelbaar, dat zo’n belangrijk persoon uit de gipswereld er niet meer is!
Ton had zich al enige tijd uit het actieve V.G.N.-leven teruggetrokken, maar hij kwam nog vaak in onze gedachten op.
Hij begon zijn gipscarrière in het st. Elisabeth Ziekenhuis in Leiderdorp.
Al snel werd Ton de eerste commerciële gipsverbandmeester.
Hij trad in dienst van de firma Knoll Nederland BV te Almere.
Deze firma verkocht destijds Neofrakt, het gips met de rits. Met verve vertegenwoordigde Ton
dit materiaal en veel gipsverbandmeesters van het eerste uur zijn door hem getraind.
Hierna stapte hij over naar de firma Mecomfa uit Lisse, later Medeco BV te Oud-Beijerland.
Altijd kon Ton de commercie prima met het beroep van gipsverbandmeester verenigen.
Hij heeft zich als bestuurslid lang ingezet om, eerst vanuit de Nederlandse Vereniging Gips-verbandmeesters (NVG)
en later vanuit de Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland (VGN), zijn kennis en kunde aan te wenden, omdat hij
een duidelijke visie had hoe en waar de Nederlandse gipsverbandmeester in de wereld van
de gezondheidszorg moest staan. Een professional, waar niemand omheen kon.
Ton was erg waardevol binnen het Bestuur; als er een vacature binnen het bestuur ontstond, kende hij altijd wel een
collega, die in zijn ogen als nieuw bestuurslid in aanmerking zou kunnen komen.
Tijdens zijn gang langs de Nederlandse gipskamers, combineerde hij dan het commerciële met het verenigingsnut.
Hij kwam dan bij het kandidaat-bestuurslid met de mededeling, dat er een vacature was binnen het bestuur.
Dan vervolgde Ton met de legendarische woorden: “Ik heb hierbij iemand op het oog”.
Hij keek je dan zo doordringend aan, dat negeren en/of afwijzen haast niet meer mogelijk was.
Als penningmeester heeft Ton ook (samen met zijn buurman) onze vereniging het digitale tijdperk binnen geleid.
Computers en printers begonnen bij bestuursleden een steeds belangrijkere rol te spelen.
Financieel ging het onder zijn bestuursschap ook goed; inkomsten en uitgaven waren perfect in balans.
Na 20 jaar (eind 2003) vond Ton het tijd om het stokje over te geven; Ton was V.G.N. en V.G.N. was Ton.
Het was raar, Ton niet meer achter de bestuurstafel te zien zitten.
Het gipsverbandmeesterschap stroomde in zijn aderen.
Zijn nalatenschap zal de Nederlandse gipsverbandmeester altijd blijven voelen.
Ton, bedankt voor jouw jarenlange en tomeloze inzet! Je blijft altijd in onze gedachten.
Vriend en Collega – rust zacht!
Alie, Nardy & Koen, Lisette & Martijn heel veel sterkte met het verwerken van het verlies van zo’n bijzonder mens.
Namens de Oud-Voorzitters van N.V.G./V.G.N.
Jan Cees Reijnders (V.G.N.)
Cor Feijten (N.V.G.)
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Het Skelet in beeld
Essex lopresti fractuur (onderarm)
Lenny Keylard
Het trauma mechanisme waar het in dit
artikel over gaat betreft het distale radioulnaire (DRU) gewricht, de membrana
interossea (MI) en de radiuskop. Vaak
wordt een deel gemist omdat alle attentie
gaat naar de radiuskop fractuur.
De trauma chirurg Peter Gordon Essex
Lopresti (1916-1951) beschreef het trauma
mechanisme. (1)
Maar voordat we het traumamechanisme
bespreken hieronder de anatomie:

Anatomie: onderarm/elleboog
De elleboog (cubiti) bestaat uit 3 botdelen.
De humerus, de ulna en radius. Zie afbeelding van de botten.

De humerus en ulna zorgen voor het grootste deel van de flexie en extensie beweging
van in elleboog. (Zie afbeelding: a flexie/
extensie)
De radius die articuleert met de ulna en
humerus zorgt voor pronatie en supinatie
van de onderarm. De radius draait om de
ulna heen (zie afbeelding: b. supinatie/
pronatie).

Longitudinale stabiliteit (5,6)
Als we over longitudinale stabiliteit spreken dan hebben we het over de rigiditeit
van de onderarm en de stabiliteit in axiale
as, waarbij krachten komen op de radius
die worden over gedragen op de ulna via
het membrana interossea (MI).
De radiuskop is de belangrijkste longitudinale stabilisator, daarna het MI en het
DRU gewricht.
In een kadaverstudie is de rigiditeit gemeten nadat de radiuskop verwijderd is.
Hieruit blijkt dat het MI verantwoordelijk
is voor 70% stijfheid en het DRU gewricht
voor 8 %.
In dezelfde studie zien we dat de axiale
kracht die zich op de radius richt voor 90%
door het MI wordt overgedragen op de ulna.
Spieren
Er zijn 21 spieren betrokken in de bewegingen van de elleboog en onderarm.
Hier wordt verder niet op ingegaan, maar
ken jij ze nog? (2)

De banden en kapsels zorgen voor een grote
mate van stabiliteit, maar ze zijn niet allemaal weergegeven in deze afbeeldingen.

Het Trauma mechanisme
Door een val op uitgestrekte arm komt alle
kracht via de hand terecht bij de radiuskop
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die zich tegen het capitulum van de humerus
beitelt waardoor er een radiuskop fractuur
ontstaat met of zonder dislocatie (radiuskop fracturen zijn de meest voorkomende
elleboog fracturen 33%). (3)
Zie afbeelding van val.

Daarnaast wordt vaak begeleidend letsel
gemist, hiermee bedoelen we de Essex
Lopresti.
Deze houdt namelijk in dat naast de radiuskop # en/of dislocatie een ruptuur van
de membrana interossea en een ruptuur/
dislocatie van de distale radio-ulnaire
gewrichtsbanden.
Dit vloeit voort uit de wetenschap dat de
radiuskop de grootste stabilisator is (zie
hierboven, de longitudinale stabiliteit).
Het betreft dus een groter trauma van weke
delen dan alleen de radiuskop # waar alle
attentie vaak op gericht is bij het bekijken
van een röntgenfoto.
En als je de afbeelding ziet, is het ook een
logisch dat alle kracht meerdere structuren
kan beschadigen.
Zo is er bij 35 % van alle radiuskop fracturen ook letsel van weke delen en of andere
botten en wordt maar 20% van de patiënten
met een positieve Essex-Lopresti bij het eerste contact gediagnosticeerd. (3)

Hoe diagnosticeer je dit dan?
Na het klinische onderzoek en de röntgenfoto’s zal er waarschijnlijk een radiuskop #
gevonden zijn.
Daarnaast zijn er nog specifieke testen om
DRU- en membrana interossealetsel te diagnosticeren.

Testen voor het DRU gewricht

• Pijn bij palpatie van polsgewricht.
• Translatie van caput ulnae ten opzichte

radius (DRU) sagitaal meer dan 50 %
ten opzichte van contra laterale zijde is
abnormaal, maar is moeilijk uit te voeren.
Een dynamische CT scan in neutraal, supinatie en pronatie kan uitkomst geven. (3)

Testen voor de Membrana interossea

• Pijn bij palpatie van de membrana
interossea.

• “Radial pull test”, wordt onder verdoving

uitgevoerd met röntgen, meer dan 3mm
translatie geeft een positieve uitslag voor
ruptuur van de MI, 6 mm of meer translate wijst op ruptuur van het DRU. (4)

ulna op juiste hoogte komt ten opzichte
van de radius en carpalia. Daarnaast wordt
het DRU gewricht hersteld met k-draden
of schroeffixatie.

Kent u deze spieren nog?
Belang van het diagnosticeren?
Uit onderzoek blijkt dat patiënten die eerder gediagnosticeerd en operatief geholpen worden betere functionele uitkomsten
tonen en minder pijnklachten aangeven
dan laat gediagnosticeerde. (5)

Vul de ontbrekende gegevens in.
Musculus flexor carpi unaris
Origo:
Insertio:

Behandeling (5,6)
Er zijn meerdere technieken beschreven
om de essex-lopresti te behandelen.
Om dit goed te doen is het van belang om
de longitudinale stabiliteit van de onderarm te begrijpen.

Functie:

Acute fase
Belangrijk in de acute fase is dat de radiuskop wordt behandeld door middel van een
open reductie en fixatie, en of een radiuskop prothese met reconstructie van het laterale banden complex.

Insertio:

Musculus Abductor pollicis longus
Origo:

Functie:
Antwoorden zijn te vinden op bladzijde 29

Literatuur
Tijdens de operatie kan de radial pull test
gedaan worden om te zien hoe stabiel het
MI en het DRU gewricht is. Mocht de onderarm longitudinaal instabiel zijn moet het
TFCC gerepareerd worden en mogelijk het
MI, maar de toekomst moet laten zien welke
techniek het beste is. De meningen lopen
uiteen over het repareren van het MI. Als
de radiuskop en het DRU gerepareerd zijn,
hebben vele chirurgen de mening dat het
MI vanzelf heelt.

1: https://radiopaedia.org/articles/essex-lopres-

Late fase van behandeling
In de chronische fase is het probleem de
ulnaire deviatie, die een impingement geeft
in de carpalia en voor pijnklachten, een
instabiel gevoel en voor krachtsverlies
zorgt. In de meeste gevallen wordt er een
ulna osteotomie uitgevoerd waarbij de

6: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

ti-fracture-dislocation
2: Sobotta Atlas of Human Anatomy, Vol. 1
Fifteenth Edition
3: https://www.orthobullets.com/trauma/1019/
radial-head-fractures
4: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/12429757 (Radial pull test)
5: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28052828 (Forearm Instability:
Anatomy, Biomechanics, and Treatment
Options, 2017)

Hoe wordt deze
fractuur omschreven
bij onze zuiderburen?
Superositie van gipsmateriaal.
Gekende middiafysaire groenhoutfractuur van ulna en radius.
Nog lichte angulatie met apex palmaris. Goede stand in het
coronale vlak.
Voor zover beoordeelbaar bewaarde gewrichtsverhoudingen.
Kay Ruiter
21

PMC4959902/pdf/10-1055-s-0036-1584544.
pdf (management of essex lopresti injury, 2016)

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

Gips uit Polen
Een casus over een gips uit
polen zoals wij het niet doen.
De indicatie was een fractuur
basis MC V.
Vingers 4 en 5 zitten “verstopt”
onder het gips.
Het gips heeft er 6 weken omgezeten en is tussendoor niet
gewisseld.

Frank van Kemenade
Gipsverbandmeester
St. Anna ziekenhuis Geldrop

Sling bij subcapitale humerus fractuur

1. Sling aansluitend om de pols en over de schouder van de niet aangedane zijde

2. Onder de oksel terughalen en onder de distale ulna door laten gaan

3. Vervolgens omhoog en achter de aanzet langs

4. Vastzetten

Leon Brouwers
Maasziekenhuis Pantein
06-40394738
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Gipscreatie
Anniek Janssen
Ter gelegenheid van het emeritaat van professor Brink (traumachirurg) is door de medewerkers van de gipskamer MUMC+
een gipscreatie gemaakt, samen met instrumentmaker Jean
Starmans van Orthopedie 2000. Het vakgebied van professor
Brink was de pols en om die reden wilden wij voor hem een
blijvende herinnering hiervan maken.
Om dit te realiseren is een mal gemaakt in de vorm van een hart
(zie foto hiernaast). Er is een behoorlijke hoeveelheid vaseline
op beide armen gesmeerd om het verwijderen van de mal makkelijker te maken. Vervolgens is met gipswindsels van 6 centimeter een dunne laag gipsverband aangebracht. Daarbij is het
met name belangrijk dat het gips rondom de vingers goed wordt
aangemodelleerd, om daarmee de contouren er goed in te krijgen. Het gips heeft hierna moeten uitharden, waarna de mal is
verwijderd.
De mal is vervolgens naar Orthopedie 2000 gebracht. Daar is
door Jean Starmans gestart met het maken van een negatief.
De precisie van de maatnamen, dus de positie van het negatief,
is essentieel voor het eindresultaat. Het negatief is aan de buitenzijde dicht gemaakt zodat bij het uitgieten van het vloeibaar gips
geen openingen zijn waar het gips kan gaan lekken. De binnenzijde van het negatief is behandeld met een isoleercrème, zodat
na het uitharden het negatief gipsmodel makkelijk van het positief gipsmodel afgepeld kan worden en er geen stukken van afbreken.

prachtig eindresultaat heeft gemaakt. Daarna is het in de droogoven geplaatst op een temperatuur van 60 graden. De tijd van
drogen is afhankelijk van de grootte van het model. Na de droogperiode is het licht opgeschuurd, geverfd met lakverf en bevestigd
op een houten plaat. Eindresultaat (zie foto hier onder).
Anniek Janssen
Gipsverbandmeester MUMC+
Maastricht
anniek.janssen@mumc.nl

En om het geheel nog extra te verstevigen is het positief gipsmodel bewapend met staaldraad, dat naar de vorm gebogen
wordt. Voor het uitgieten wordt speciaal hele fijne beeldjesgips
gebruikt.

In samenwerking met
Jean Starmans
Instrumentmaker
Orthopedie 2000

Na het uitharden en verwijderen van het negatief gipsmodel
zijn de contouren van het model geaccentueerd om er mooie
anatomische vormen in aan te brengen, wat het geheel tot een
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Interview met Regis Logghe
Was werkzaam in St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
huis bij Rob Majoor die net klaar was met de opleiding. De gipskamer was aldaar goed geoutilleerd. Ik heb diverse stages doorlopen in de St. Maartenskliniek bij de grootmeester Theo Wielersen,
bij Bill Dronkert en Cor Schenk in Leiden en bij Eugen Ruth in
Maastricht.
Na 1,5 jaar kwam ik als gipsmeester terug in het St. Elisabethziekenhuis. Vanaf mijn eerste dag deden de artsen geen spat meer
aan het gips. Al snel had ik een collega nodig: Peter Paaijmans en
negen jaar later met Wil Lammers tot op de dag van vandaag.

Wie heeft diepe indruk op jou gemaakt tijdens de uitoefening
van je vak en waarom?
De komst van Dr. Chris van der Werken. Hij was de motivator om
iets nieuws uit te proberen en de traumatologie op een hoger peil
te brengen. Diverse publicaties met hem gedaan. Het was de tijd
van de Sarmiënto bracing. Iedere dag hadden we trials in de middag om arts-assistenten te laten promoveren.
Daarnaast was Dr. Dick Meeuwis mijn theoretische kennisbaak.
Een beter docent ben ik nog niet tegen gekomen in Nederland.

Wat heb je in een vogelvlucht gedaan voor de vereniging
en wat lag jou het dichtst bij je hart?
Ik heb 9 jaar in het bestuur gezeten met de opleidingsportefeuille.
In die tijd kwamen we om de veertien dagen samen op zaterdag
in Leiden. Een hele dag vergaderen en discussiëren………
Voorts heb ik de opleiding van Leiden naar Rotterdam gebracht,
samen met Oscar Groenhart. Later kwam de samensmelting
van twee verenigingen en één opleidingsplaats in het Erasmus
Medisch Centrum.

Hoeveel jaar bent u werkzaam geweest als gipsverbandmeester?

Je hebt van alles gemaakt voor je vak. Kun je vertellen
waar je trots op bent?

38 jaar op de gipskamer en 7 jaar op de operatiekamer

Het invoeren van circulair aangelegd gips op de SEH is een ware
doorbraak geweest -28 jaar geleden - om de stuwingscontroles
uit de wereld te helpen. Geen stuwing meer als het gips maar op
de juiste manier is aangelegd. Nog steeds zijn er vele ziekenhuizen
die dat niet aandurven omdat de gipsmeester niet leidend wordt
gezien door de specialisten.
Het aanleggen van Haloframes zowel in de avonduren als in het
weekend. Kwaliteit moet niet ophouden na 17:30 uur. Met de
mobiele telefoon is er altijd iemand te bereiken en het aanleggen
kan makkelijk enkele uren wachten tot er geen negatieve neurologie meer is. Daarom kondigde de orthopaed een patiënt aan op
zaterdagochtend om 09:00 h. en we spraken af ’s middags om
16:00 h. want hij wilde nog boodschappen doen.
En maskers aanleggen op de Gamma-knife: een nieuwe dimensie
voor de gipskamer.

Hoe bent u bij het vak gipsverbandmeester terecht gekomen?
Ik werkte op de operatiekamer als verpleegkundig operatiekamer-assistent zowel bij de orthopaedie als bij de neurochirurgie.
Ook de gipsen postoperatief hielp ik mee aan te leggen. In die tijd
was er geen gipsmeester in het ziekenhuis. De arts-assistenten
legden die zelf aan na hun spreekuur. Alle gipsen werden verzameld om ze achter elkaar aan te leggen. Bij een bovenbeengips
gebruikte men maar liefst 15 rollen gips, waarna je het gips moest
verwijderen met een handzaag.
We kregen een nieuwe orthopeed (Dr. Smeets) in het ziekenhuis
die uit Den Haag kwam. Daar hadden ze al een gipsmeester (Wil
Tilmans) die de gipsen voor hem aanlegde. De orthopeed was
daarom niet bekend met gips. Hij vond dat ik daarmee handig
overweg kon. Hij vroeg mij in de middag mee naar de poli waar hij
een patiënt een gipskorset zou geven. Hij zou het mij een keer voor
doen. Hij liet de patiënt midden in de kamer staan met zijwaarts
gestrekte armen. Hij legde 6 rollen gips van 20 cm in een bak water
en liep met iedere rol rond de patiënt alsof het een spelletje was.
Geen kous, alleen een rol vette watten onder de oksels. De laatste
rol was al uitgehard in het water voor hij klaar was. Ik dacht toen:
dat moet ik beter kunnen!
Hij wist mij te vertellen dat er in den lande een opleiding was en
hij zou het met de directie regelen dat ik in de opleiding zou komen.
Een paar maanden later mocht ik beginnen in het Catharina zieken-

Wie is verantwoordelijk voor het goed in kaart brengen
van conservatieve behandeling met gips?
Het blijft moeilijk om een lijn te trekken. Voor ziekenhuizen waar
geen opleidingsassistenten zijn, is het makkelijker en directer om
met de specialist een deal te maken over wat je de gipsmeester
kunt laten doen.
In een opleidingsziekenhuis liggen de verantwoordelijkheden
verder, maar dan moeten alle collega’s wel op een lijn zitten. Het
DBC-verhaal met de arts als eindverantwoordelijke is een moeilijk te omzeilen format.
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Waar staat de gipsverbandmeester nu volgens jou?

Het uitzendbureau is ontstaan doordat ik geopereerd moest
worden aan de amandelen waardoor ik 3 weken niet in het ziekenhuis mocht komen. Personeelszaken wilde dat mijn bevriende
collega’s wel zouden invallen. Ik gaf aan dat ze het niet zonder
geldelijk gewin zouden doen. ‘Je regelt het maar zelf ‘ zeiden ze
dan. Ook in die tijd belde er wel eens een ziekenhuis waarbij
hun gipsmeester ziek was met de vraag of we in de opleiding in
Rotterdam een goede leerling hadden die wel kon invallen.
Door opleidings-activiteiten was dat wel een gewoon op een
normale werkdag waarbij je over alles en nog wat gebeld werd
door opleiders, leerlingen en ziekenhuis managers. Ik blijf nog
een tijdje meedraaien zolang de gezondheid het toelaat.

Met de VGN nog niet veel verder dan 20 jaar geleden vind ik.
We zullen het nooit 100 % met elkaar eens zijn welke kant we op
willen. Er zijn collega’s die het voortouw nemen en die voldoende
draagkracht hebben in de maatschappen waardoor zij zich beter
kunnen profileren.
Ik zie meer kansen nu er meer fusies ontstaan tussen de ziekenhuizen. Als gipskamer heb je dan de kans om je meer te profileren.

Is een gipsverbandmeester een soort PA-er of toch meer
verpleegkundige+, zijn daar wel eens keuzes in gemaakt
hoe zit jij daarin?

Wat ga je nu meer of minder doen nu je met pensioen bent?

Een gipsmeester is een deskundige in zijn vak. Ik heb nooit de
functie van PA omarmd. Je profileert in je eigen vakgebied.
Probeer je eigen functie naar de maatschappen te vertalen en
je kennis door te geven.

Ik heb vorig jaar een cursus gevolgd om autoplaat te lassen en te
leren uitdeuken. Momenteel ben ik bezig mijn 30-jarige auto uit
elkaar aan het halen. Hij moet dan naar de spuiterij en dan weer
opbouwen en misschien dan weer een andere opbouwen.
Ik heb een dure vrouw die een caravan wil ……. ‘dan maar extra
gaan werken’ hahaha.

Wat gaat de toekomst van de gipsverbandmeester worden,
volgens jou?
Er zullen steeds meer toepassingen vervallen waar we voor opgeleid zijn. We worden net als de apotheker die zelf geen pasta’s
maakt of pillen meer draait. We trekken alles uit de kast. Kennis
van het product blijft noodzakelijk om de patiënten te kunnen
helpen.

Heeft u de jongere generatie nog wat te vertellen met uw
ervaring?
Jongeren willen niet meer leren van ouderen, ze willen steeds zelf
op hun bek gaan!
Misschien is dit geen gepaste uitspraak maar ik kan niet kijken in
de toekomst.
Ik heb het altijd leuk gevonden en nog steeds om de jongeren wat
onderwijs te geven.
Wees eigenwijs in je vak zo kom je verder. Accepteer niet alles,
zoek het zelf uit.

Waar kan de gipsverbandmeester zich nog verbeteren
en wat zouden we beter kunnen laten liggen volgens jou?
De anesthesioloog/traumatoloog Frans Rutten heeft ons eens de
mogelijkheid aangereikt om hypnotherapie te leren waardoor je
de patiënten en vooral kinderen pijnvrij zou kunnen behandelen.
Echter de directie vond het te precair. De gedachte dat je de patiënt op de SEH pijnvrij zou kunnen behandelen zou geweldig zijn.
Dat zou een betere toekomst kunnen zijn voor de gipsverbandmeester. Gipsmeester Corry Heerens heeft dat wel opgepakt als
enige in Nederland.
De gipsverbandmeester kan zijn positie in het ziekenhuis versterken door aan traumabesprekingen en röntgenbesprekingen
deel te nemen.

De Redactie

Ik heb je weleens een voordracht zien geven over antebrachii fracturen op de traumadagen. Daarin liet je je
ongenoegen zien over het goed gipsen hiervan en de
manier hoe het niet moest. Uit het gemor van de zaal
hoorde je dat menig specialist vond dat antebrachium
fracturen snel een Nancy pennetje zouden moeten hebben i.p.v. gips. Wat vind jij daar nu van?
Er is een behoorlijk verschil in antebrachium fracturen: wat
is de leeftijd van de patiënt en is er een knikstand of is er een
ad latum. Bij ad latum dient men wel een Prevotpennetje te plaatsen. Zo is er de orthopeed Collaris uit Rotterdam die promoveerde op de stelling dat hij maar 10 % re-angulatie zag in plaats
van 25 % van alle gipsredressies in Nederland.
Ik beweer dat bij een goed ingegipste patiënt met een antebrachium fractuur met onze techniek nog maar 2 % re-angulatie
ontstaat.
Opereren heeft een grote impact voor de patiënt. Waarom zou
je de kinderen dat aandoen. Of is opereren een geldelijk gewin
voor de specialist??
Mijn adagium is om op de SEH ten alle tijde te streven naar een
anatomische repositie voor alle leeftijden vanaf 5 jaar.

Je uitzendbureau: doe je dat nog steeds of ben je daar
ook mee gestopt? (Ik hoorde wel eens dat je daarom het
soms erg druk had op je werk. Kun je ons vertellen hoe
heb je het uitzendbureau voor elkaar gekregen?)
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Impressie najaarsvergadering
ALV in Dordrecht
Astrid Kik
De najaarsvergadering startte na een mooie introductie over de stad Dordrecht waar het in de 16 e eeuw het Plakkaat van
Verlatinghe is getekend. Het document uit 1581 is onlangs in een tv-verkiezing uitgeroepen tot een ‘Pronkstuk van Nederland’.
Het Nederlandse volk nam hierin openlijk afstand van zijn Spaanse vorst Phillip de tweede. Het Plakkaat wordt daarom ook
wel de eerste onafhankelijkheidsverklaring ter wereld genoemd. Daarnaast werd ook verhaald van enkele typisch Dordrechtse
lekkernijen en plaatjes van activiteiten in de stad.
Het programma dat volgde was interessant met meerdere beschouwingen en betogen. O.a over pijnstilling, zorgpaden, behandeling
van fracturen en nog veel meer! Hieronder een impressie met foto´s.
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Met dank aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis, in het bijzonder
de medewerkers van de gipskamer.
Tevens dank aan de sponsoren die deze dag ook mogelijk maakten.
Geni medical
Sprofit
Onbone
Lomed
Lohman en Rauscher
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Renske van Gils

Voutjes en vraagjes

We zien ze regelmatig: aanvragen van verschillende specialisten, waarbij de aanvraag of order al een vraagteken op zich is.
Röntgenverslagen met tegenstrijdige berichten of grappige tekstuele versprekingen/typefouten. Hier een aantal op een rij.
Inmiddels zijn alle verslagen natuurlijk aangepast en zijn de patiënten geholpen aan hun probleem.

Op de SEH was dit een gemiste fractuur, later door andere radioloog herbeoordeeld i.v.m. aanhoudende pijn en functionele beperking van de elleboog.

Aanvraag van de plastische chirurgie: gaat het nu om handen of voeten?
En wat moet er nu verlengd worden? Conclusie: handschoentje met gehele
duim.

Metacarpaal of Metatarsaal?

De betekenis van auriculair is: “Met betrekking tot het oor”.

Renske van Gils
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Antwoorden spieren artikel Skelet in beeld:

Musculus flexor carpi ulnaris
Origo:
mediale epicondyl humerus ,mediale deel olecranon
Insertio:
os pisiforme, hamuls ossis hamatum, basis metacarpale 5

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

Functie:
flexie en adductie van de pols

Musculus Abductor pollicis longus
Origo:
midschacht dorsale zijde ulna, radius en membrane
interossea
Insertio:
basis metacarpale 1 (Pollicis)
Functie:
abductie en extensie van de duim

a.u.b.

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
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postzegel

plakken

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

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 :______________________________

Opleidingszaken
Werkbegeleidersbijeenkomsten
De theorie-opleiders van de Erasmus MC
Academie organiseren tweemaal per jaar
een informatiemiddag voor werk/praktijkbegeleiders. Deze middag is bestemd voor
werk- praktijkbegeleiders die een student
gaan begeleiden maar ook de ervaren werkbegeleiders zijn welkom. Deze middagen
worden gepland in juni en - na de bijeenkomst van de kwaliteitscommissie - in
november. Afgelopen juni is er een middag
georganiseerd en is Itslearning uitgelegd
en zijn vragen van de werk-& praktijkopleiders beantwoord.

Kwaliteitscommissie
Ook organiseert de Erasmus MC Academie tweemaal per jaar een bijeenkomst
(=Kwaliteitscommissie) voor praktijk- &
theorieopleiders van alle opleidingen uit
de Unit IAZ (Intensieve Acute Zorg).
Tijdens deze bijeenkomsten worden de
opleidingen inhoudelijk en logistiek besproken en is er ruimte om met elkaar te
brainstormen over nieuwe ontwikkelingen.
Na afloop van deze plenaire bijeenkomst
is er gelegenheid de theorieopleider te spreken over specifieke zaken met betrekking
tot de leerweg GVM (gipsverbandmeester).

Samenvatting bijeenkomst was op
23 november jl.
Aan de deelnemers van de vergadering is
gevraagd input te leveren voor deze bijeenkomsten. Daarnaast is besproken, hoe we
anders om zouden kunnen gaan met mededelingen. Nu zien wij elkaar tweemaal per
jaar maar sommige mededelingen kunnen
beter sneller met elkaar gedeeld worden.
Afgesproken is een nieuwsbrief te maken
met daarin mededelingen van de theorieopleiders en de praktijkopleiders.
De nieuwsbrief gaat 3 tot 4 keer per jaar
uitkomen en wordt samengesteld door
de theorie-opleiders van de Erasmus MC
Academie. De eerste nieuwsbrief kunt u
verwachten in januari 2018.
Hij wordt gepubliceerd via Its learning
(opleidingsplein - praktijkbegeleiders).
Na de bijeenkomst was er gelegenheid om
per uitstroomprofiel de betrokken opleider
te spreken en vragen te stellen over de leerweg.
Voor iedere gipskamer met een student in
opleiding kan één Itslearing-account aangevraagd worden; dit account geeft géén
inzicht in het studiepakket van de student
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maar wel toegang tot het praktijkopleidingsplein en de documenten die de werk& praktijkopleiders nodig hebben.
Bij elke aanmelding van een student moet
een leerroute meegestuurd worden. Aan de
hand van de leerroute wordt de student aan
Itslearning gekoppeld en de lokalen aangevraagd. Op de leerroute staat aangegeven
welke toetsen tijdens de lesdagen afgenomen worden en voor welke toetsen de student zichzelf aan moet melden.
Het is belangrijk dat we als gipsverbandmeesters aanwezig zijn bij deze kwaliteitscommissie om mee te kunnen denken over
de invulling van de opleiding, om op de
hoogte te zijn van de lopende zaken en
nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is het
handig omdat je als praktijkopleiders tips
van elkaar kan krijgen & ontvangen over
de begeleiding in de beroepspraktijk.
Karin den Hartog
(bestuur VGN)

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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