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Van de redactie
Het zoeken naar motivatie voor de juiste
behandeling en het opstellen van de juiste
richtlijnen, het blijft een arbitrair gebeuren. “Dat richtlijnen lang niet altijd worden
gevolgd in de dagelijkse praktijk is op
zich geen nieuws. Gebrek
aan kennis, twijfel over de
inhoud van de richtlijnen,
praktische bezwaren en
ervaren druk van patiënten,
zijn veel genoemde oorzaken
van het afwijken van richtlijnen” (citaat Nederlands tijdschrift voor
geneeskunde 2018:162:d2377).
Binnenkort komen de richtlijnen voor
Flexorpees-letsel uit. Een groot document
om te lezen en mogelijk dat vele van ons
niet de moeite nemen om het door te lezen
omdat het gewoonweg te veel pagina’s zijn.
Hoe moeten we daar nu mee omgaan?
Ik denk dat congressen bij integratie van
richtlijnen een grote meerwaarde kunnen
geven. En dan bedoel ik met name de interdisciplinaire congressen waarbij we ook
in de tuin van andere vakgroepen kijken.
Het verbreedt de kijk op veel zaken.
Laatst heb ik een afscheidssymposium
bijgewoond van een instrumentmaker
die al 40 jaar Boston-braces fabriceert.
Er was weinig evidence paraat voor de
behoorlijke marteling van jonge pubers
in de groei, voor het dragen van een Bostonbrace. Mede omdat de effecten pas na vele
jaren te zien zijn. Sterker nog, er was rond
2002-2007 een kamp vóór en een kamp
tégen het dragen van een brace, zonder
officiële evidence.
In Amerika was recent één onderzoek verschenen, dat liet zien dat het dragen van
een Boston-brace effect heeft. Gelukkig
heeft één van de grondleggers voor de Scoliose-bracing in Nederland, Dr. Veraart,
ervoor gezorgd dat alle gegevens van zijn
patiënten bewaard zijn gebleven. Daarvan

plukken we nu de vruchten en is steeds
meer evidence aanwezig dat bracing resultaat heeft op de lange duur; daarmee kunnen ingrijpende operaties worden voorkomen.

richtlijnen worden
niet zomaar bedacht
Het bewaren van patiëntengegevens heeft
nadrukkelijk veel belang voor de besluitvorming van toekomstige behandelingen.
Aan de basis van deze onderzoeken staan
de, vaak handgemaakte, braces van de instrumentmaker die al 40 jaar braces maakte
voor de meisjes en jongens met scoliose.
Bij het maken van een brace maakte hij het
verschil van een kleine correctie (slechte
brace) naar een gedegen flinke correctie
(goede brace), dat in samenwerking met
een sterk team aan fysiotherapeuten, een
psycholoog en poli-assistenten. De instrumentmaker wist allang dat bracing werkte;
hij was geen onderzoeker maar een uitmuntende bracemaker met gouden handen.
Uiteindelijk geeft de juiste multidisciplinaire samenwerking een goede basis voor
de richtlijnen voor Scoliose voor nu en in
de toekomst. Ook in onze gelederen zijn
uitmuntende vakspecialisten. Eén daarvan
is Aries Oldenhuis; verderop in dit tijdschrift een interview van hem.

Dit tijdschrift zit vol met interessante
artikelen. De leerlingen van de opleiding
voor gipsverbandmeester hebben in dit
nummer twee Cat-studies ingeleverd.
Eén over de conservatieve behandeling
van Patella-luxatie en één
over de nabehandeling van
de Hallux Valgus-correctie
behandeling. Stefan Beekhuizen heeft een mooie
casus over de behandeling
van een CMC5-fractuur met
dislocatie beschreven. Uit het NtvG staat
een artikel over zinvol handelen van Taco
Gosens. Ingrid Peters heeft een mooi stuk
geschreven over de Latissimus dorsi transpositie. Ondergetekende heeft een stuk
over de nieuwe BIG 2 geschreven met daarbij de koppeling aan gipsverbandmeesters.
Renske van Wingerden heeft een stuk aangeleverd over een patiënt met een externe
fixateur. Willie van der Sanden laat zien
dat gips regelmatig toch nog veel te dik
wordt aangelegd. Ageeth Kok doet verslag
vanuit een zonnig Aruba. Vanuit het bestuur deze keer verslag van de ITT van
Meza Rijsdijk en van de Accreditatiecommissie een update Mirella Geers. Zij
hebben ook op de ALV gesproken waarvan Astrid Kik verslag doet. Als laatste de
in memoriam van Liesbeth Deins; zij was
gipsverbandmeester in meerdere ziekenhuizen.
Vriendelijke groet van de Redactie
Barbara Roberti en het redactieteam

Terugkomend op de richtlijnen voor flexorpees letsel. Deze richtlijnen worden niet
zomaar bedacht; daar zit veel kennis in
verwerkt die jarenlang is opgebouwd door
verschillende disciplines. We zouden er
goed aan doen om de richtlijnen goed door
te nemen, te respecteren en zonodig bezwaar te maken daar waar wijzigingen
noodzakelijk zijn. Het blijven dynamische
handvaten voor het zoeken naar de juiste
behandeling.

Verschijningstabel In dit Verband 2018
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Gipsimmobilisatie versus dynamische
behandeling na primaire patella luxatie.
Wat werkt het best?
Stephanie Jacobson, Wiebren Visser, Kay Ruiter, Michiel Hulshof
CAT studie van de opleiding.
Bij een patella luxatie staat de knieschijf verkeerd ten opzichte van de trochlea femoris. Meestal luxeert de patella naar de laterale
zijde van knie. De patella kan dislokeren door een plotselinge draaibeweging van de knie in een licht geflecteerde stand. Een patella
luxatie is een veelvoorkomend probleem onder kinderen en jongvolwassenen. Met name bij meisjes in combinatie met algehele verhoogde
laxiteit. Volgens de NHG-standaard is de incidentie 31:100.000 bij de leeftijd tussen de 10-20. De recidiefkans na de eerste luxatie
bedraagt 17%. Na de eerste recidief is de kans op chronische instabiliteit groter dan 50%.
Aanleiding
Naar aanleiding van de opdracht voor de
opleiding tot gipsverbandmeester hebben
wij een Critically Appraised Topic samengesteld. Wij willen kritisch kijken naar de
conservatieve behandeling na een primaire
patella luxatie.
In de gipsverbandmeesterwereld is er veel
discussie over statische en dynamische
behandelingen bij verschillende aandoeningen. Zo ook bij een patella luxatie. Wij
willen graag een duidelijk antwoord geven
met genoeg bewijsmateriaal welke behandeling het beste resultaat geeft.

Vraagstelling en Doelstelling
P: patiënten met een primaire laterale
patella luxatie
I: conservatieve behandeling door middel
van gipsimmobilisatie
C: vergelijking met dynamische behandeling (tape/brace/geen applicatie)
O: aangetoond beter herstel in de vorm
van pijn, functie en minder re-luxaties
bij conservatieve behandeling tussen
gipsimmobilisatie en dynamische
behandeling
Onderzoeksvraag:
‘Hebben patiënten na een primaire patella
luxatie die een conservatieve behandeling
volgen een verbeterde functieherstel met
minder re-luxaties na een gipsimmobilisatie dan na een dynamische behandeling
(tape/brace)?’
Door middel van een literatuuronderzoek
verzamelen wij gegevens om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Als er geen
verschil is tussen de behandelingen willen
wij op deze manier toch een discussie be-

werkstelligen zodat er kritisch en bewust
wordt nagedacht over de behandeling bij
een patiënt die voor de eerste keer een
patella luxatie heeft meegemaakt.

Anatomie en Fysiologie
Het patellofemorale gewricht is complex;
stabiliteit hangt af van de osteo-articulaire
conformatie en de statische en dynamische
stabilisatiestructuren. Elke verandering
in de anatomie, zoals uitlijningsstoornissen van de extensoren, patellofemorale
dysplasie of trauma, kan patellaire instabiliteit veroorzaken.
De patalla is het grootste sesambeen van
het menselijk lichaam. De vorm is driezijdig afgeplat, de basis ligt proximaal en
de apex patallea ligt distaal. Het gewrichtsoppervlak wordt gevormd met het femur,
de kraakbeenlaag hierbij is tot 6 millimeter dik. De patella vormt een verbinding
van de m. quadriceps tussen het femur en
de tibia. De 4 spiergroepen welke de m. quadriceps vormen hebben een gezamenlijke
pees die zich vasthecht aan het proximale
gedeelte van de patella. Distaal van de patella wordt de patellapees gevormd en hecht
zich aan de tuberositas tibiae.
Het patellofemorale gewricht heeft op
zich zelf weinig ingebouwde stabiliteit.
De patella loopt in een groef: de trochlea.
De trekkracht van de m. quadriceps ligt
niet in het verlengde van de patellapees,
hierdoor wordt er een hoek wordt gevormd.
Deze hoek tussen de m. quadriceps en de
patella staat bekend als de Q-hoek. De hoek
is bij mannen ca. 13 graden en bij vrouwen
ca. 18 graden. Door deze hoek wordt de patella naar lateraal getrokken, zie afbeelding 1.
Door de opstaande rand van de trochlea
en het stevige mediale kapsel, blijft de patella in de trochlea sporen.
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Afbeelding 1: Q-hoek
Bij een patella luxatie is er sprake van een
malpositie van de patella ten opzichte van
de trochlea femoris. In de meeste gevallen
luxeert de patella naar lateraal. Na een eerste luxatie is er een recidiefkans van 17%
en na een recidief is de kans op chronische
instabiliteit groter dan 50%. De meeste
luxaties treden op tijdens sportbeoefening.
De meeste luxaties ontstaan door een verkeerde beweging, waarbij vaak sprake is
van exorotatie van het onderbeen met de
knie in lichte flexie en onder valgusstress.
Een luxatie zal vaak vanzelf weer reponeren als de patiënt de knie strekt. Als dit niet
gebeurt, kan de patella gereponeerd worden door de knie te strekken en de patella
met de hand weer in de trochlea te begeleiden. Bij een gestrekte knie wordt de stabiliteit van de patella voor het grootste
gedeelte verzorgd door het mediale patellofemorale ligament (MPFL). Wanneer de
knie meer dan 20° gebogen is, komt de
patella in contact met de trochlea, waardoor de stabiliteit van de patella afhankelijk wordt van de benige congruentie.
Patellofemorale instabiliteit kan dus veroorzaakt worden door insufficiëntie van
het MPFL of een afwijkende vorm van de
trochlea (trochlea-dysplasie). Ook kan er
sprake zijn van een patella alta, waardoor
het langer duurt voordat de patella in con-

tact komt met de trochlea. Dit maakt de
patella ook gevoeliger voor een luxatie.
Een combinatie van genoemde oorzaken
is ook mogelijk.

Dataverzameling
Vanuit de opdracht kwamen Engelstalige,
gerandomiseerde onderzoeken (RCT) en
systematische reviews van maximaal tien
jaar oud met volwassen patiënten en een
primaire patella dislocatie in aanmerking
voor deze CAT. Daarvan zijn de niet-relevante artikelen buiten beschouwing gelaten, evenals de richtlijnen en meningen
van experts. Tijdens het zoeken naar data
waren er een aantal goed bruikbare artikelen die ouder waren dan tien jaar.
Gezien de minimale publicaties rondom
dit onderwerp in de afgelopen tien jaar
hebben wij wel besloten om deze artikelen
te gebruiken bij het beantwoorden van onze
onderzoeksvraag.

Aanvullende bronnen
Het beleid omtrent de behandeling van een
patella luxatie in Nederlandse ziekenhuizen
loopt zeer uiteen. In de aanvullende bronnen is een keus gemaakt van protocollen
welke in Nederlandse ziekenhuizen worden
gehandhaafd.
Brink. Et al. (2017) beschrijft in ‘letsels van
het steun en-bewegingsapparaat’ een gipskoker met knie in 10 gr flexie gedurende
vier tot zes weken, of afhankelijk van de
zwelling een tot twee weken een achterspalk gevolgd door vier weken knietape.
Een ander veelgebruikt protocol zijn de
traumaprotocollen Regio West (2016).
Hierin wordt als therapie beschreven een
loopkoker, tape of flexie beperkende scharnierbrace met quadricepsoefeningen gedurende zes weken.
Volgens de website http://www.traumaprotocol.nl (regio Noord) wordt een primaire patella luxatie behandeld met een
drukverband, eventueel kniebrace met
patellaband. Beschreven wordt dat er geen
bewijs is dat een behandeling met gipskoker leidt tot betere resultaten of minder
recidieven.

Een andere aanvullende bron is verkregen
via het vakblad gipsverbandmeesters ‘In dit
Verband’. De reden dat deze aanvullende
bron is gekozen is omdat hierin een Nederlands onderzoek is omschreven dat zowel
de Lysholm score als de Short Form-36
gebruikt. Reden van het onderzoek. In de
afwezigheid van onderliggende sporingsproblemen van de patella in de trochlea of
instabiliteit, is er geen reden om primair
een operatieve ingreep te plannen en kan
de luxatie conservatief behandeld worden
door o.a. immobilisatie middels een loopkoker of tape verband. Daartoe werden
patiënten met een primaire patella luxatie gerandomiseerd voor een prospectief
gecontroleerde trial, om het verschil te
evalueren tussen beide conservatieve
behandelingsmogelijkheden. Op korte
termijn ten aanzien van patiënt comfort
en algemeen dagelijks functioneren, en
na één jaar om instabiliteit, pijn en re-luxa-

tie in kaart te brengen. Een week na het
trauma werden patiënten gerandomiseerd
voor een behandeling met een loopkoker
of een tape behandeling welke 30° tot 40°
flexie toe liet, gedurende een periode van
vijf weken. Door middel van vragenlijsten
werd de nodige informatie verkregen. Deze
werden afgenomen na een week, zeven
weken, dertien weken en een jaar na de
behandeling. Één patiënt die met loopgips
werd behandeld, werd gedurende de follow
up niet teruggevonden. Van de andere 19
patiënten:
Groep A (tape behandeling): zes mannen
en vier vrouwen met een gemiddelde
leeftijd van 26 jaar
Groep B (loopkoker behandeling): zes
mannen en drie vrouwen met een
gemiddelde leeftijd van 29 jaar

•
•

In beide groepen traden geen re-luxaties
op. Gedurende de follow up werd een significant betere Lysholm score gezien voor
groep A (tape) na zes weken, wat statistisch
significant is bij zes en dertien weken.
Bovendien was de gemiddelde kniefunctie
beter in groep A in de weken zes en dertien
dan voor groep B. Daarnaast was de quadriceps atrofie in week zeven voor groep
A minder vergeleken met groep B.
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Conclusie
Op de onderzoeksvraag ‘hebben patiënten na een primaire patella luxatie die
een conservatieve behandeling volgen
een verbeterd functieherstel met minder
re-luxaties na een gipsimmobilisatie dan
na een dynamische behandeling (tape/
brace)?’ is geen eenduidig antwoord te
geven.
Als je kijkt naar het artikel van Gemert et
al (2012) blijkt dat er significant minder reluxaties plaatsvinden in de groep die de
kniekoker heeft gekregen ten opzichte van
de groep met een brace. Terwijl het artikel
van Rood, e.a. (2013) aangeeft dat de reluxaties in de groep van tapen en gipskoker gelijk blijft. Gezien de grootte van de
onderzoekspopulatie is dit niet met duidelijkheid te zeggen. Wij zijn van mening dat
verder onderzoek nodig is met een grotere
patiëntenpopulatie die de daadwerkelijke
verschillen meet.
Het functieherstel tussen de groep met gipskoker en de groep die dynamisch is behandeld is in de onderzoeken van Rood (2012)
en Gemert (2012) duidelijk beschreven.
Hierin zijn de uitkomsten vergelijkbaar.
Rood (2012) beschrijft dat de groep die
dynamisch is behandeld een beter functieherstel heeft. Gemert (2012) heeft als
uitkomst dat het verlies van functie groter is bij de kniekoker groep, echter zijn
de uiteindelijke resultaten over een periode van gemiddeld dertien jaar, bij flexie
en extensie gelijk. Dit strookt met het artikel van Atkin (2000). Hierin werden de
karakteristieken beschreven en bleek dat
iedereen een volledige range of motion had
na zes weken. Als discussiepunt kunnen
we hier nog benoemen dat in dit onderzoek
voornamelijk dynamisch is behandeld, met
een korte immobilisatieperiode aan het
begin.
Door langdurig gebruik te maken van immobilisatie is er wel sprake van hypotrofie.
Dit in tegenstelling tot de groep die dynamisch is behandeld. Als we kijken naar de
patiëntenpopulatie zijn dit jonge actieve
mensen, met een goede conditie bij het
begin van de behandeling. De sportactiviteiten wordt door 69% na vierentwintig
weken weer opgepakt. Hierbij vindt de
spieropbouw weer plaats. Het blijkt wel
dat de intensiteit van sporten verminderd
is na een periode van zes maanden.
Echter kunnen we stellen dat een dynamische behandeling eerder een functieverbetering laat zien. Dit wordt ook ondersteund
door een aanvullende bron, namelijk het
artikel in ‘In dit verband’; ‘De behandeling
van primaire traumatische patella luxatie, tapeverband vs gips (2007)’. Wat opvalt,
is dat in één artikel de psyche en kwaliteit
van leven van de patiënt is meegenomen
(Armstrong,e.a. 2011). Hierin werd >>

beschreven dat bij de behandeling van de
gipskoker na drie maanden deze score een
keldering maakt. De reden hiervoor is onbekend, maar wel interessant om te noemen.
In de eerste fase van de behandeling kan
gekozen worden voor een koker vanwege
antalgische redenen. Hierbij is uitleg over
de vervolgstappen cruciaal om de patiënt
voor te bereiden op het hersteltraject. De
meeste protocollen stellen in de eerste fase
een immobilisatie voor in de vorm van een
koker of een drukverband. Belasting op
geleide van de pijn wordt als advies meegegeven. Verdere dynamische behandeling lijkt op basis van deze artikelen toch
de voorkeur te hebben boven uitbehandeling met een gipskoker.
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Zinvol handelen in de orthopedie
en traumatologie
Taco Gosens
Als je de literatuur van de laatste jaren leest, zou je het gevoel kunnen krijgen dat er een fors aantal behandelingen door de mand
valt op het moment dat je ze aan hoogwaardig onderzoek hebt onderworpen. Dit perspectief bespreekt de zinnige en onzinnige zorg
in de orthopedie en traumatologie, gebruikmakend van begrippen als evidencebased medicine, het managen van verwachtingen
en ‘shared decision-making’.
Het lijkt wel alsof behandelingen in de
orthopedie minder goede resultaten hebben dan we dachten wanneer ze eenmaal
aan hoogwaardig onderzoek zijn onderworpen. Zo blijken operaties aan een degeneratieve meniscus op de korte termijn
wel een gering positief effect te sorteren,
maar op de langere termijn geen voordeel
te bieden boven een afwachtend beleid.1,2

Dat geldt ook voor opereren van patiënten
met midschacht-claviculafracturen, bij
wie een operatie weliswaar een wat sneller herstel en terugkeer naar werk geeft,
maar op de langere termijn niet beter blijkt
dan een conservatieve behandeling.3 Vertebroplastieken voor osteoporotische wervelfracturen laten ook slechts korte termijn
effecten zien, 4,5 terwijl op de langere ter8

mijn de klachten ook spontaan afnemen.
Zo zijn er nog meer voorbeelden waarbij
actief ingrijpen niet veel beter blijkt te zijn
dan rustig afwachten: de herniotomie bij
hernia nuclei pulposi, 6,7 operaties voor
proximale humerusfracturen bij ouderen,8,9 of operaties bij het subacriomaal
pijnsyndroom.10 Betekent dit nu dat orthopeden en traumatologen dergelijke opera-

ties niet meer zouden moeten uitvoeren?
Of zelfs dat deze zorg uit het basispakket
geschrapt kan worden? Misschien ligt het
iets genuanceerder.

Bewijs en praktijk
Het rücksichtslos schrappen van ‘nieteffectieve of niet bewezen orthopedische
behandelingen’ uit het basispakket stuit
mijns inziens op bezwaren, om 3 redenen:
er zijn discrepanties tussen de onderzoekspopulatie in RCT’s en de populatie in de
dagelijkse praktijk, richtlijnen zijn lastig
te vertalen naar de dagelijkse praktijk, en
voor veel zinnige zorg ontbreekt wetenschappelijk bewijs. RCT’s zijn vaak nodig
als bewijs voor de effectiviteit van behandelingen. Maar er is natuurlijk wel een probleem, omdat in een RCT een goed omschreven groep patiënten wordt onderzocht met strikte in- en exclusiecriteria.
En dat zijn vaak populaties die niet goed
overeenkomen met de dagelijkse werkelijkheid zoals die in registraties als de
Landelijke Registratie Orthopedische
Implantaten (LROI) is terug te vinden.
Daarnaast kunnen behandelingen in subgroepen wél effectief zijn, terwijl het effect
voor de totale groep afwezig is. Hierbij
dienen ook prognostische factoren – al
dan niet roken, overgewicht, leeftijd, activiteitenniveau, et cetera – in de beschouwing meegenomen te worden. Deze onderverdeling in groepen ontbreekt vaak in
RCT’s, maar is essentieel bij de vertaling
van de literatuur naar de individuele
patiënt.
Bij het vertalen van bewijs naar de praktijk gaat het ook niet alleen om het klakkeloos volgen van richtlijnen, zoals de Raad
voor de Volksgezondheid en Samenleving
(RVS) onlangs in een veelbesproken advies
schreef.11,12 De arts kent de richtlijnen, de
literatuur en het nut en onnut van de behandelingen die in grote trials beschreven zijn.
Het vertalen van deze gegevens naar de
behoeften en verwachtingen van de individuele patiënt is lastig.
En dan is er nog een derde reden waarom
evidencebased medicine ongeschikt is om
als enig instrument gebruikt te worden voor
de beoordeling van zinvol handelen: veel
zinnige zorg is niet evidencebased en zal
dat nooit worden, simpelweg omdat niet
alles in een RCT is onderzocht en ook nooit
onderzocht zal worden. Verzekeraars, maar
ook zeker individuele behandelaars, maken
hierbij vaak de denkfout dat het ontbreken
van bewijs voor het effect van een behandeling hetzelfde is als het bewijs dat een
behandeling geen effect heeft. Hierdoor
worden bepaalde subgroepen patiënten
behandelingen onthouden.

Verwachtingen managen en verbaal
opereren
Ook al zijn operaties op lange termijn niet
effectiever dan afwachten of oefenen, betekent dat dan dat de korte termijn niet belangrijk is? De patiënt met een pijnlijke
knie of schouder wil of kan vaak niet lang
wachten op een natuurlijk herstel, en de
werkgever al helemaal niet. Dan wordt
vaak aangedrongen op nader onderzoek
in de vorm van een echo van de schouder
of een MRI-scan van de knie, die dan mogelijk tot operatief ingrijpen leidt. Dat kan
bij goede ‘shared decision-making’ prima
patiëntgerichte zorg opleveren.
Er is wel een probleem bij de irreële verwachting dat de dokter alles wat kapot is,
ook kan en moet herstellen. Zo is een rotatorcuffruptuur verre van uitzonderlijk bij
een 70-jarige patiënt en is het vinden van
een degeneratief letsel van de achterhoorn
van de mediale meniscus bij een 60-jarige
patiënt ook niet ongewoon. Beide patiënten
hebben normale verouderingsverschijnselen die passen bij hun leeftijd, ook al hebben ze wel klachten. Of een operatie de
klachten van dergelijke verouderingsverschijnselen weg zal nemen, blijkt dus niet
helemaal goed voorspelbaar te zijn.1,2,10
Het managen van deze verwachtingen over
het natuurlijke beloop, operaties en alternatieve behandelmethoden bij patiënt en
verwijzers, is een belangrijke taak van de
orthopedisch chirurg. De oplossing ligt in
deze voorbeelden vaak niet in het opereren,
maar in het uitleggen van dat natuurlijke
beloop en het regisseren van het conservatieve traject. De ervaring leert dat dit uitleggen en counselen vaak meer tijd kost
dan het huidige verdienmodel. Zowel in
het rapport van de RVS als in het recente
rapport van de Gezondheidsraad over
medicalisering wordt gepleit voor meer
tijd en uitleg bij allerlei behandelingen.11,12
Of zoals in het NFU-rapport werd verwoord: ‘van spreekkamer naar bespreekkamer’.13 Orthopedie is duidelijk niet louter een operatief vak, maar het is wel zo
dat het huidige financieringsmodel opereren beter beloont dan een tijdje praten
met de patiënt. Er wordt veel geld en aandacht besteed aan operaties (‘reparatiekosten’), maar het ‘kijk- en luistergeld’
wordt vaak vergeten.

Hoe nu verder?
Naar mijn idee moeten er in de orthopedie
drie dingen gebeuren, op het terrein van
richtlijnen, in het onderzoek en in de individuele patiëntenzorg. Allereerst moeten
orthopeden goede richtlijnen maken. Binnen de orthopedie is een aantal orthopedische richtlijnen al omgevormd tot ‘Verstandige Keuzes’.14 Dit zijn evidencebased
aanbevelingen waarover artsen en patiën9

ten het gesprek zouden moeten voeren.
Zo kunnen zij samen bepalen wat de best
passende behandeling is voor deze patiënt.
De verstandige keuzes binnen de orthopedie zijn:
(a) geen heup- en knievervangingen zonder adequate conservatieve behandeling;
(b) geen voorstekruisbandreconstructies
binnen enkele weken na ontstaan van het
letsel;
(c) geen artroscopie en geen MRI bij degeneratieve knieklachten zonder slotklachten;
(d) behandel discogene pijn niet operatief;
(e) geen subacromiale decompressies bij
jonge patiënten met een pijnlijke schouder.
Verder moeten orthopeden ook hun zorg
goed evalueren. Een teken dat de orthopedische zorg verandert, is het bestaan van
de Zorgevaluatie Agenda Orthopedie. Die
agenda is opgesteld na een prioritering
door orthopeden, maar ook met belangrijke stakeholders als huisartsen, reumatologen, traumatologen, fysiotherapeuten
en uiteraard patiënten. Er is nu een agenda
van de meest prangende onderwerpen in
de dagelijkse praktijkvoering van de orthopedisch chirurg. De projecten die in deze
agenda zijn geselecteerd worden aangepakt door het Consortium Orthopaedic
Research (CORE). Zo is er een project rond
distale radiusfracturen (SEENEZ, wat staat
voor ‘Stimuleer Effectieve en Elimineer
Niet-Effectieve Zorg’),15 en nu wordt ook
landelijk de juiste behandelingsstrategie
voor de geïnfecteerde prothese onderzocht.
Het ARGON-consortium houdt zich bezig
met het zoeken naar indicatoren voor optimale timing voor de plaatsing van knie- en
heupprotheses en naar modificeerbare
voorspellers van slechte uitkomsten na
een gewrichtsvervanging. In deze projecten, die veelal met steun van ZonMW of
het ReumaFonds worden verricht, is implementatie van de gevonden uitkomsten in
de dagelijkse praktijk vanaf het prille begin
een aandachtspunt.
Het derde punt is dat orthopeden in de
spreekkamer zinnige zorg moeten leveren.
Naast de ‘Verstandige Keuzes’ gebruiken
orthopeden tegenwoordig keuzehulpen,
consultkaarten of ‘option grids’ in het kader
van shared decision-making, gedeelde
besluitvorming met de patiënt. Deze initiatieven trachten de kloof te overbruggen
tussen evidencebased medicine, het managen van de verwachtingen en het gehoor
geven aan de specifieke individuele omstandigheden en eisen van de patiënt.
Aan het samen met de patiënt besluiten
welke behandeling voor een aandoening
in een specifieke situatie de beste is, kleven
nadelen: de complexiteit van de medische
besluitvorming, de leidende rol van angst
bij risicoperceptie en het optreden
>>

van keuzestress bij gebrek aan houvast.16
Als we daarbij de placebo-effecten betrekken die met name positieve communicatievormen in zich dragen, echte psychologische effecten die niet worden veroorzaakt
door medisch-technische interventies,17
dan wordt er van de arts steeds meer gevraagd in zijn of haar competentie als communicator. De ene patiënt met een degeneratief meniscusletsel is niet gelijk aan
de andere. Dit verschil ontstaat door psychosociale en maatschappelijke omstandigheden die voor iedere patiënt verschillend zijn.
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Hierbij een interessante foto!
Je denkt aan een los botfragment, maar er is
AgNO3 gebruikt ter bestrijding van hypergranulatie. Op de foto is dit te zien als een
‘botfragment’.
Jan Cees Reijnders
Teamleider Gipskamers VUmc,
gipsverbandmeester OTC, RN
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We hebben een mooi vak
Maar hoe mooi ons vak ook is, overbelasting ligt op de loer.
En wat doe je dan, als je een tennisarm hebt?
Lody Muskita
Het beoefenen van het vak van gipsverbandmeester is een duidelijke, vaak weloverwogen keuze. Ik ken geen collega’s die ‘per toeval’ gipsverbandmeester zijn geworden. Voor sommigen misschien
wel een escape uit een eerdere professie, maar ook in die gevallen
een duidelijke keuze.
En eerlijk: het is een mooi vak, in al zijn facetten. Breed en met
tegelijk met voldoende diepgang. Over de grenzen van je vak heen
kijken of, zoals mijn opleider destijds zei ‘over de schutting heen
kijken bij andere specialisten.’

vertellen. Vraag is dan ook of wij hetzelfde gaan en kunnen doen…
Goed, dan heb je dat en nu? Hoe verder?
Ik ging zoeken naar een mogelijke behandeling en wat schetst
mijn verbazing:
Van geen enkele behandeling is betrouwbaar wetenschappelijk
bewijs dat hij significant effectiever is dan afwachten. En nog
zo’n mooie uitspraak: bij alle interventies speelt bovendien altijd
het placebo-effect mee.
Nou dat schiet op. Een hele wetenschap en geen enkele behandeling is bewezen, en alles wat je aan behandeling uitvoert is niet
meer dan een ‘cerebrale steunzool’.
Voor de aandoening zijn tientallen verschillende behandelingen
gepropageerd. Dit is meestal een zeker teken dat er geen een goed
werkt.

Mooi, met je handen bezig zijn, iets creëren, bedenken en daarna
uitvoeren. En vooral: oplossingen bedenken. Een veel gehoorde
kreet van specialisten is niet voor niets ‘ga maar naar de gipskamer, daar regelen ze het wel’. Zelden komen we iets tegen wat
niet kan.
Mooi, met je handen bezig zijn. Daarin schuilt ook het gevaar,
OVERBELASTING! Als je je onderarmen vergelijkt, zal je zien
dat de één meer ontwikkeld is, dus ook al geen symmetrie in je
gestel. En als je al een relatie hebt, heb je geluk, want wie is er
op zoek naar een persoon die asymmetrisch is - ook dat nog!!
Maar goed, daar zijn praatgroepen voor…

Samenvattend kun je dus zeggen: het is een werk gerelateerde aandoening waar je verdomd veel last van kan hebben en die, als je niet
oppast, kan leiden tot arbeidsongeschiktheid en waarbij geen
enkele behandeling werkt. Ook absolute rust is geen remedie.
Het enige wat je kunt doen - althans de werkgever - is zorgen
voor scherpe scharen die regelmatig geslepen worden en tijdig
worden vervangen. Bezuinigen op scharen is dan ook bezuinigen
op de gezondheid van de gipsverbandmeesters!

Maar die overbelasting, dat is wel een serieus probleem als je
tenminste langer wil werken in het toch wel mooie vak wat we
hebben. De mogelijkheid van arbeidsongeschiktheid ligt altijd
op de loer. Epicondylitis Lateralis, de tenniselleboog…..en dan
natuurlijk de CMC-arthose en altijd van je ‘knipzijde’. Voor nu
beperk ik me tot de epicondylitis lateralis.

Ik weet niet hoeveel collega’s er al last van hebben gehad, maar
ik denk dat het er een aantal zullen zijn. Snerpende pijn in de
elleboog bij het knippen of kracht zetten, die maar niet weg wil
gaan. Je baalt, het zit je in de weg en je kunt je werk niet naar
behoren uitoefenen.
Het is niet mijn bedoeling geweest van het stuk om bewijs aan
te leveren van een mogelijke behandeling, noch om het geheel
wetenschappelijk te onderbouwen.
Het enige wat ik ermee wil bereiken, is dat we met z’n allen een
beetje op onszelf letten, zodat we ook weer met zijn allen nog lang
werkzaam mogen blijven in het toch wel mooie vak wat we hebben.

Epicondylitis lateralis of kortweg tennisarm is een nietbacteriële peesontsteking in de arm.
Het betreft de pezen die aanhechten aan de laterale epicondyl
van het opperarmbeen (humerus). Deze pezen zijn de uiteinden
van de handstrekkers, de extensorspieren van de onderarm die
o.m. zorgen voor het strekken van de pols, hand en vingers.
Er bestaan vijf typen epicondylitis lateralis, namelijk:
Ontsteking van de aanhechting van de extensor carpi radialis
longus (type 1);
Ontsteking van het botvlies bij de aanhechting van de extensor
carpi radialis brevis (type 2);
Ontsteking van de pees van de extensor carpi radialis brevis
(type 3);
Ontsteking van de spierbuik van de extensor carpi radialis
brevis (type 4).
Ontsteking van het botvlies bij de aanhechting van de musculus
extensor digitorum
(N.B. Type 2 en 5 komen het meest voor en vaak tegelijk).

•

Groet!
Lody Muskita, Gipsverbandmeester OLVG locatie Oost.

•

•

•
•

Een tenniselleboog gaat bij stopzetting van de (over)belasting na
verloop van tijd spontaan over. Vaak kost dit wel een heleboel tijd gemiddeld een maand of negen, maar twee of drie jaar is niet
uitzonderlijk. Het is niet zinvol absolute rust te houden, dus blijf
gedoseerd aan het werk. Langzaamaan weer integreren, opbouwend belasten, op geleide van de pijn zoals we aan de patiënt
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Casus: een geïsoleerde dislocatie
van het vijfde carpometacarpale
gewricht
Stefan Beekhuizen, Leendert-Jan Doornbos, P.B. de Witte, D. Ohanis, R.L.M. Deijkers
Introductie
Dislocaties van de carpometacarpale (CMC)
gewrichten zijn zeldzaam. Meestal zijn ze
gevolg van hoogenergetische trauma’s, en
rondom gelegen structuren kunnen ook zijn
aangedaan. Beschadiging van de nervus
ulnaris moet worden uitgesloten door middel van lichamelijk onderzoek, gezien deze
proximaal van het 5e CMC-gewricht loopt.
CMC-dislocaties worden vaak gemist op
standaard röntgenfoto’s. [1] (zie figuur 1)

van het 5e CMC-gewricht. Het traumamechanisme, klinische presentatie en
behandelopties worden besproken, met
een review van de beschikbare literatuur.
Het doel van deze casusbeschrijving is
het verhogen van de oplettendheid met
betrekking tot carpometacarpale dislocaties en het beschrijven van een succesvolle conservatieve behandeling.

Casus
Een 67-jarige man meldde zich op de
spoedeisende hulp (SEH) met een pijnlijke en gezwollen linkerhand. Hij was
gevallen tijdens het tennissen met hyperextensie van de 5e straal als gevolg. De
vinger toonde een afwijkende stand
(hyperextensie positie) en hij heeft deze
eigenhandig geprobeerd te reponeren.
Het lichamelijk onderzoek op de SEH
toonde zwelling ter plaatse van het ulnodorsale deel van de hand, zonder duidelijke dislocatie of verkorting. Bij palpatie
werd pijn ondervonden aan de basis van
het 5e os metacarpale. Neurovasculair
werden geen afwijkingen gezien.
De standaard röntgenfoto’s (Figuur 1)
toonden een ulnopalmaire dislocatie
van het 5e CMC-gewricht, zonder een
evidente fractuur.

Figuur 1
Dislocaties kunnen naar dorsaal of palmair zijn, waarbij dorsaal frequenter wordt
gezien. Palmaire dislocaties kunnen ulnoof radiopalmair zijn. Er zijn slechts enkele
casus eerder beschreven betreffende een
geïsoleerde dislocatie van het 5e CMCgewricht. De meeste van deze casus betrof
een radiopalmaire dislocatie en de casus
betreffende ulnopalmaire dislocatie werden chirurgisch behandeld in verband met
peristerende instabiliteit. Hieronder beschrijven we een casus waarbij de ulnopalmaire dislocatie succesvol is behandeld
middels gesloten reductie en gips. Er is
zeer weinig literatuur beschikbaar over de
conservatieve behandeling bij dislocaties

Een additionele CT-scan (zie figuur 2)
werd gemaakt waarbij de ulnopalmaire

Figuur 2
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discolatie werd bevestigd en eveneens
een zeer klein avulsiefragment aan de
radiaire zijde van de basis os metacarpale 5. Het trauma werd beschouwd als
een geïsoleerde dislocatie. Onder lokale
verdoving (Böhlers block, 1% lidocaïne)
werd een gesloten reductie uitgevoerd
door middel van longitudinale tractie en
lokale pressie ter plaatse van de palmaire
basis van het os metacarpale. De reductie
was stabiel en bevestigd middels röntgendiagnostiek (zie figuur 3).

Figuur 3
De pols en 5e CMC-gewricht werden geïmmobiliseerd met behulp van een door de
gipsmeester aangebracht kunststof rigide
onderarms gips gedurende vier weken.
Eén week na het trauma werd röntgendiagnostiek herhaald waarbij geslaagde
repositie van dislocatie zichtbaar was.

Aan het einde van de gipsbehandeling
was patiënt volledig pijnvrij en werd hij
verwezen naar de handentherapeut voor
het verbeteren van functie na vier weken
van immobilisatie (zie figuur 4).

Discussie
Dislocatie van het carpometacarpale
gewricht is een zeldzaamheid, bepalend
voor slechts 1% van alle handtrauma. [2]
McWorther beschreef de eerste dislocatie
van het 5e CMC-gewricht in 1918. [3]

Dorsale dislocaties
worden vaker gezien
dan palmaire
dislocaties
Dorsale dislocaties worden vaker gezien
dan palmaire dislocaties. Ze ontstaan
secundair aan een direct inwerkende
kracht over de longitudinale as van de
5e metacarpale schacht. In het geval van
dorsale dislocaties wordt het 5e os metacarpale naar proximaal getrokken door
de musculus extensor carpi ulnaris. Palmaire dislocaties kunnen worden verdeeld in twee groepen: radiair en ulnair.
Radiopalmaire dislocatie wordt gezien
wanneer alle ligamenten en pezen die aanhechten aan de basis van het 5e os metacarpale zijn geruptureerd, deze dislocatie
wordt frequenter gezien. Wanneer het pisometacarpale ligament en de aanhechting
van flexor carpi ulnaris intact blijven,
wordt een ulnopalmaire dislocatie gezien.
[4, 5]
CMC-5 dislocaties kenmerken zich meestal door pijn en zwelling rondom de basis
van os metacarpale 5, en vaak wordt verkorting van de vijfde straal gezien. Aandacht moet gegeven worden aan het onderzoeken van de nervus ulnaris. De diepe
motore tak van de nervus ulnaris ligt palmair van het 5e CMC-gewricht en verloopt
rondom het hamatum, dit maakt de zenuw
kwetsbaar bij zowel dorsale als palmaire
dislocaties. [6] In aanvulling op de standaard antero-posterior (AP) en (bij voorkeur zuivere) laterale röntgenopnamen
kan een in 30 graden pronatie laterale
opname een beter beeld geven van het 5e
CMC-gewricht.

Figuur 4
De behandeling van CMC-5 dislocatie
kan zowel conservatief als operatief zijn.
Succesvolle gesloten repositie en gipsbehandeling is beschreven door verschillende auteurs. Ook (open) repositie en
K-draad fixatie met goede resultaten tot
gevolg zijn beschreven [7, 8] Instabiliteit
wordt frequenter gezien in het geval van
radiopalmaire dislocatie, als gevolg van
geruptureerde ligamenten en peesaanhechtingen aan de basis van os metacarpale 5. Hierdoor worden radiopalmaire
dislocaties meestal operatief behandeld
middels percutane fixatie of open reductie met interne fixatie. [9]

systematic  approach  to  the  diagnosis  of  
carpometacarpal  dislocations.  RadioGraphics.  1982  ;2(4):612-627.
6.  O’Rourke  PJ,  Quinlan  W.  Fracture  dislocation  
of  the  fifth  metacarpal  resulting  in  
compression  of  the  deep  branch  of  the  
ulnar  nerve.  J  Hand  Surg  Br.1993  
Apr;18(2):190-191.
7.  Tountas  AA,  Kwok  JM.  Isolated  volar  
dislocation  of  the  fifth  carpometacarpal  
joint.  Case  report.  Clin  Orthop  Relat  Res.  
1984  Jul-Aug;187:172-175.
8.  Nalebuff  EA.  Isolated  anterior  carpometacarpal  dislocation  of  the  fifth  finger:  classification  and  case  report.  J  Trauma.  1968  

Ulnopalmaire dislocatie van het 5e CMCgewricht is zeldzaam en slechts een enkele
casus is beschreven in de literatuur. De dislocatie kan gemakkelijk worden gemist op
standaard röntgenopnamen en daarom
is een aanvullende laterale opname in 30
graden pronatie.
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Literature.  J  Orthop  Case  Reports.  2017  
Mar-Apr:(2):14-16
2.  Domingo  A,  Font  L,  Saz  L,  Arandes  JM.  
Isolated  radial  palmar  dislocation  of  the  
fifth  carpometacarpal  joint  with  ulnar  
neuropathy  associated:  successful  
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internal  fixation.  Eur  J  Orthop  Surg  
Traumatol.  2009  Feb.  19(2):101-107.
3.  McWhorter  GL.  Isolated  and  complete  
dislocation  of  the  fifth  carpometacarpal  

De behandeling van
CMC-5 dislocatie kan
zowel conservatief als
operatief zijn

5.  Fisher  MR,  Rogers  LF,  Hendrix  RW.  A  

joint:  open  operation.  Surg  Clin  Chic.  
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Latissimus dorsi transpositie
bij onherstelbaar letsel van de
rotator cuff
Ingrid Peters
Een massale laesie van de rotatorenmanchet van de schouder is een aandoening van de schouder. Wanneer een conservatieve
behandeling niet het optimale resultaat behaald, is een operatieve interventie de meest geschikte behandelingsmethode. Soms
echter is het primair hechten van de afgescheurde pezen niet mogelijk. Een transpositie van de musculus latissimus dorsi kan dan
uitkomst bieden. De latissimus dorsi plastiek wordt beschreven als geschikte methode om de schouder te herstellen bij een
onherstelbaar rotator cuff letsel.1
Inleiding
Een ruptuur van een van de pezen van de
rotator cuff van de schouder, ook wel cufflaesie genoemd, is een veel voorkomend
probleem dat toeneemt met de leeftijd.
Boven de vijftig jaar is er sprake van een
partiële of volledige cufflaesie bij 31% van
de mensen, boven de zestig jaar is de prevalentie 50%, boven de tachtig jaar 80%.2,3
De meeste rupturen zijn klein tot middelmatig en betreffen de pees van de m. supraspinatus. Waar een ruptuur van de supraspinatus pees weinig tot geen klachten hoeft
te veroorzaken, zijn massale cufflaesies
meestal symptomatisch met chronische
pijn en forse invaliditeit ( kracht en functieverlies) als gevolg.1 Een massale cufflaesie is een laesie, die meer dan 1 van de
4 pezen betreft en volgens Cofield groter
dan 5 cm in diameter is.5 Meestal betreft
het een volledige ruptuur van de supra- en
infraspinatus pezen, minder frequent zijn
de pezen van de subscapularis en teres
minor aangedaan. Een onbehandelde massale cufflaesie leidt tot pijn en verminderde
functie.

Anatomie
De rotator cuff is de naam van de spiergordel die wordt gevormd door vier spieren rond de schouder, die zorgt voor een
actieve stabiliteit van het schoudergewricht
en bewegingen van de arm. Deze vier spieren zijn de supraspinatus, de infraspinatus,
de subscapularis en de teres minor. Elke
spier geeft een actieve bijdrage tijdens een
beweging. Zo is de supraspinatus betrokken bij abductie, het zijwaarts heffen van
de bovenarm. De infraspinatus en de teres
minor zijn betrokken bij exorotatie, het naar
buiten draaien van de bovenarm. De subscapularis is betrokken bij endorotatie, het
naar binnen draaien van de bovenarm.

In de gezonde situatie zorgen de spieren
van de schoudergordel voor een balans
tussen stabiliteit en mobiliteit van het
gewricht met een goede krachtkoppeling
van de rotator cuff naar de humeruskop.
Bij een ruptuur in de manchet ontstaat
glenohumerale instabiliteit als gevolg van
migratie van de humeruskop naar craniaal door de opwaartse kracht van de m.
deltoïdeus.

figuur 1 rotator cuff spieren
Oorzaak
De rotator cuff pezen hebben spijtig genoeg
een paar zones waar een zeer beperkte hoeveelheid bloed naartoe gaat. Hoe meer bloed
een weefsel krijgt hoe meer het bestand is
tegen letsels en hoe sneller het kan genezen
door hoge toevoer van genezingsstoffen.
De zones met een mindere bloedstoevoer
in de rotator cuff maken deze pezen dus
bijzonder kwetsbaar voor verouderingsaantasting en de letsels die daaruit voortkomen. Dit verklaart ook waarom letsels
van de cuff voornamelijk voorkomen op
oudere leeftijd. In combinatie met de spontane verouderingsprocessen van de cuff
is het repetitief uitvoeren van steeds dezelfde beweging ook ongunstig. Extreme kracht
zetten op de pezen kan eveneens leiden tot
scheurvorming. Rotator cuff scheuren ver14

oorzaken pijn en krachtsverlies in de aangedane schouder, er zijn echter vele gradaties mogelijk. In sommige gevallen is de
cuff slechts partieel gescheurd, dit veroorzaakt pijn in de schouder en een redelijk goede beweeglijkheid van de schouder.
Meestal komt het erop neer dat hoe groter
de scheur is, hoe groter de pijn en de bewegingsbeperking van de schouder. Een massale cufflaesie is een laesie, die meer dan
een van de vier pezen betreft. Meestal betreft het een volledige ruptuur van de supraen infraspinatus pezen (posterosuperieur).
Minder frequent zijn de pezen van de subscapularis en teres minor aangedaan.
Voor herstel is niet alleen de grootte van
de laesie belangrijk maar ook de kwaliteit
van het spierweefsel. Een onbehandelde
massale cufflaesie leidt tot pijn en verminderde functie, wat zich laat verklaren door
craniale migratie van de humeruskop. Door
afwezigheid van de rotatorenmanchet, die
de humeruskop ten opzichte van het glenoid
centreert, trekt de m. deltoideus de humeruskop naar craniaal. De humeruskop articuleert dan met de coraco-acromiale boog.
Deze veranderingen kunnen vervolgens
leiden tot gewrichtsaantasting, een artrose secundair aan een massale cuff scheur.
Deze late gevolgen van arthrose bij cuff
letsel noemen we een cufftear-arthropathie.

figuur 2 massale cuff laesie

Behandeling

Operatie

Tot slot

Een goede, tijdige behandeling van een cuff
laesie is noodzakelijk. Conservatieve en
operatieve behandelingen zijn veelvuldig
beschreven. Hoewel er positieve resultaten
bekend zijn van conservatieve behandelingen, vallen lange termijnresultaten tegen.3

De patiënt wordt in zijligging gepositioneerd. Via een aparte incisie wordt de
bovenzijde van de cuff beoordeeld om te
bezien of deze echt niet gerepareerd kan
worden. Als dat niet zo is dan wordt de
procedure van de latisimus dorsi transfer
gestart. Via een incisie in de oksel wordt
de insertie van de latissimus dorsi aan de
humerus zijde opgezocht en los geprepareerd uit zijn omgeving. Vervolgens wordt
de pees geteugeld en tussen de m.teres
major en m.deltoïdeus geleid en zo ver mogelijk naar lateraal gefixeerd op het tuberculum majus. Daarna wordt het geheel
gesloten (figuur 3 en 4).

Een latissimus dorsi transpositie bij patiënten met een onherstelbare massale cufflaesie, geeft acceptabele resultaten met
weinig kans op complicaties3,4 . Er treedt
verbetering op van de schouderfunctie en
vermindering van de pijn. Toename van
kracht is niet noemenswaardig, de patiënt
dient daarop te worden gewezen bij de preoperatieve voorlichting. Een intacte subscapularis en geen tekenen van arthrose
zijn een vereiste voor deze operatie.

Steeds vaker wordt de
voorkeur gegeven aan
operatieve interventie
Steeds vaker wordt de voorkeur gegeven
aan operatieve interventie. Het resultaat
van herstel van massale cufflaesies is niet
goed voorspelbaar.3 Deze laesies gaan vaak
gepaard met retractie van de musculotendineuze unit en degeneratieve afwijkingen
van de cuffspieren zoals vettige infiltratie
en atrofie; de kans op herstel van de integriteit van de cuff wordt daardoor aanzienlijk
verkleind. Hierdoor kan er sprake zijn van
een onherstelbare massale cufflaesie. 4
Als reparatie van de massale cuff laesie
niet mogelijk is, biedt transpositie van
omliggende spieren om de functie van de
rotator cuff over te nemen uitkomst. Een
van de in de literatuur beschreven peestransposities, is die van de latissimus dorsi.

Literatuur
1. Holovacs T. F.,  Espinosa N. and  Gerber C.
Latissimus Dorsi Transfers in Rotator Cuff
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3. Weening A. A. en  Willems W.J. Latissimus

figuur 3 de latissimus dorsi wordt vrij geprepareerd
en zo ver mogelijk op de humerus vrijgelegd.
Vervolgens wordt de pees geteugeld door middel
van niet oplosbare hechtingen. De latissimus dorsi
wordt doorgetrokken naar de schouder incisie,
tussen het caput longum van de m. triceps en de m.
deltoïdeus door.

Dorsi transpositie bij een massale laesie van
de rotatorenmanchet van de schouder Ned
tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, nr 1,
maart 2010
4. Irlenbusch U., Lorenz U., Thiel J Latissimus
dorsi transfer for irreparable rotator cuff
tears: A longitudinal study J Shoulder Elbow
Surgery July/August 2008
5. Cofield R.H. Rotator cuff disease of the shoulder
J Bone Joint surg 1985 Jul: 67(6) : 974-9

De m. latissimus dorsi
is een dorso-lateraal
gelokaliseerde rugspier
met een 4-voudige origo
De m. latissimus dorsi is een dorso-lateraal
gelokaliseerde rugspier met een 4-voudige
origo. Vanwege zijn insertie aan de proximale humerusschacht is de spier medeverantwoordelijk voor endorotatie, retroflexie
en adductie in het schoudergewricht. De
spier ontplooit het sterkst bij een geabduceerde of geheven arm. Hierbij wordt de
kruising van de spiervezels in het gebied
van de aanhechting opgeheven en kan de
spier vanuit de meest gerekte toestand met
een maximale krachtontwikkeling reageren. Door transpositie van de m. latissimus
dorsi naar het tuberculum majus van de
humeruskop, verandert de functie van de
spier naar een exorotator en depressor van
de schouder. Door depressie van de humeruskop kan de deltoïdeus zijn functie beter
uitoefenen met een verbeterde abductie
en anteflexie van de schouder tot gevolg.
De verzwakte exorotatie bij beschadiging
van de infraspintus wordt ook opgevangen
door de latisimus dorsi doordat deze nu
aan de achterzijde van de humerus wordt
vastgemaakt waardoor hij zijn exorotatie
functie krijgt.

6. Zafra M. CP., Carrasco C Latissimus dorsi transfer fort he treatment of massive tears of the
rotator cuff Int Orthop 2009; 33(2):457-62

Bronvermelding
Figuur 1: orthopedie-oostende.be

figuur 4

Figuur 2: fysiotherapie4all.nl

Een afneembaar schouder abductiegips
wordt aangelegd (figuur 5). De standen in
het abductiegips zijn abductie 30 gr, endorotatie 30gr en anteflexie 20 gr. Het gips
wordt zes weken gedragen en mag alleen
tijdens de oefentherapie en tijdens verzorging afgedaan worden. De hand, pols en
elleboog worden geoefend. Dit op geleide
van de pijn. Na zes weken wordt de nabehandeling gestart in een shoulder immobilizer. Tevens vindt er een poli controle
plaats bij de operateur.

figuur 5 thorax abduktiegips afneembaar
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Figuur 3: ntv.orthopedie.nl
Figuur 4: shoulderdoc.co.uk
Figuur 5: gipskamer St. Maartenskliniek
Ingrid Peters, gipsverbandmeester,
Sint Maartenskliniek, locatie Hengstdal,
Nijmegen.

Juiste confectie na correctie:
voorvoet ontlasten of belasten
na hallux valgus operatie?
Minne Marinus, Hanny Graaff-Kolsters
Op de gipskamer van het Medisch Centrum Leeuwarden en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam worden verschillende
manieren toegepast om een hallux te immobiliseren na een hallux valgus operatie. Meestal wordt gekozen voor een teenspica met
daarbij een voorvoet ontlastende schoen, maar soms ook voor een teenspica met een verbandschoen. Deze verschillen staan ter discussie.
Vraagstelling & Doelstelling

Selectie criteria

Zorgt een teenspica met voorvoet ontlastende schoen voor een betere immobilisatie van de voorvoet dan een teenspica met
verbandschoen, na een operatie van een
hallux valgus?
P volwassenen na een hallux valgus
operatie
I aanleggen van voorvoet ontlastende
schoen
C aanleggen van een verbandschoen

Inclusie criteria			
Vrouwen of mannen van 18 jaar of ouder,
die een hallux valgus operatie hebben
ondergaan

Exclusie criteria

•

• Vrouwen of mannen die jonger zijn

• Artikelen niet ouder dan 5 jaar 		

• Artikelen ouder dan 5 jaar

• Gerandomiseerd gecontroleerd		

• In een andere taal dan Engels

onderzoeken				

dan 18 jaar

geschreven onderzoek

Weergave van resultaten wetenschappelijke artikelen
O

beste nabehandeling na hallux
valgus operatie

Dataverzameling
Op 5 december 2017 is samen met een
informatiespecialist met onderstaande
zoekstring naar wetenschappelijke artikelen gezocht in PubMed:
Foot Orthos*[tiab]
OR Foot Orthotic Device*[tiab])
OR (“Foot Orthoses”[Mesh]))
OR (Shoe*[tiab])
OR (“Shoes”[Mesh])) AND ((“Hallux
Valgus”[Mesh])
OR (Hallux Valgus[tiab]))

De zoekstrategie
leverde in totaal 307
referenties op
De zoekstrategie leverde in totaal driehonderdzeven referenties op. Engelstalige, gerandomiseerde onderzoeken
(RCT) en systematische reviews van
maximaal vijf jaar oud met volwassen
patiënten kwamen in aanmerking voor
deze CAT. De niet-relevante artikelen
zijn buiten beschouwing gelaten, evenals
de richtlijnen en meningen van experts.
Dit leverde negen RCT’s en zes systematic
reviews op, waarvan drie relevante artikelen en een minder relevant artikel.
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Evaluatie kwaliteit
In het onderzoek van Sarmah, S.S et al.
(2012) blijkt dat naleving van de reverse
camber shoe (RCS) lager is bij ouderen na
een operatie. Dit kan te maken hebben
met een slechte aanpassing in de aanwezigheid van reeds bestaande artritis. De
RCS wordt vaak gebruikt voor het ontlasten van de voorvoet tijdens mobilisatie na
operaties van de voorvoet. Patiënt tevredenheid en therapietrouw kunnen echter
worden beïnvloed door het gewijzigde
looppatroon dat wordt toegekend. Het
doel van deze studie was om de patiënt
gerelateerde factoren die verband houden
met de compliance bij het gebruik van de
RCS te onderzoeken. De auteurs evalueerden retrospectief een reeks van vierenzestig patiënten die een operatie van de
voorvoet ondergingen en die vervolgens
startten met vroege mobilisatie met behulp
van de RCS. Gegevens over de leeftijd van
de patiënt, artritische comorbiditeit, aanpassing aan het apparaat en symptomen
tijdens gebruik werden verzameld via een
gestandaardiseerde vragenlijst. In totaal
voldeden negenendertig patiënten aan het
gebruik van de RCS gedurende acht weken
(groep A), terwijl elf patiënten dit gedurende minder dan zes weken (groep C)
deden. Ook gebruikten veertien patiënten de schoen meer dan zes weken maar
minder dan acht weken (groep B).
In het onderzoek van Hook,S., et al. (2008)
werden achtenzeventig patiënten beoordeeld op het gebruik van voorvoet ontlastende schoenen na de operatie en te dragen
tot radiografische follow-up. Gegevens met
betrekking tot de tijd doorgebracht in schoenen, bijbehorende nadelige symptomen van
schoenen en complicaties werden geregistreerd. Er ontstonden drie groepen. In
groep één zaten zevenenzestig patiënten
die handelden volgens protocol en volgens
opdracht van de chirurg. De patiënten in
groep twee hadden de behandeling met de
voorvoet ontlastende schoen vroegtijdig
gestaakt. En de derde groep bestaande uit
zeven patiënten, droeg de schoenen na
beoordeling. Er waren geen verschillen
in complicatiegraden tussen de groepen.
Het gebruik van postoperatieve schoenen
is goed voor symptoomcontrole. Het is de
gewoonte om patiënten te adviseren om
hun schoenen te dragen zolang ze dat
nodig achten, in plaats van hen een voorgeschreven tijdslimiet te geven.
In het onderzoek van Ferrari, J et al. (2009)
worden meerdere onderzoeken met elkaar
vergeleken, waaronder vier onderzoeken
met honderdtweeënzestig deelnemers die
de methoden voor postoperatieve revalidatie evalueerden. Hieruit kwam naar voren

dat het gebruik van continue passieve bewegingen een beter bewegingsbereik en
een sneller herstel leek te geven na een
operatie aan hallux valgus. Vroege gewichtsverdeling of gebruik van een drukverband met verbandschoen bleek niet
schadelijk te zijn voor de uiteindelijke uitkomst.

Weergave resultaten aanvullende
bronnen
In het onderzoek Treatment of hallux valgus deformity van Fraissler, L. et al (2016)
staat een beschrijving over de nabehandeling met corrigerende verbanden na de
operatie. Afhankelijk van de procedure
wordt gedeeltelijke of volledige gewrichtsverdeling in een postoperatieve schoen of
cast – immobilisatie geadviseerd. Protocollair bestaat er een volledige mobilisatie
in een postoperatieve schoen van het gewricht gedurende zes weken. Bij een gemodificeerde artrodese wordt voor vier tot zes
weken niet dragende mobilisatie in een walker of cast geadviseerd. Dit was het enige
wat we in dit artikel konden vinden dat
iets te maken had met onze vraagstelling.
In de richtlijn hallux valgus chirurgie van
de Bergman kliniek, staat dat ze na de operatie een verbandschoen aanmeten, dus
geen voorvoet ontlastende schoen.
De Medinova klinieken geven in hun patiëntenfolders aan dat patiënten na OK met
een drukverband met verbandschoen naar
huis gaan en deze direct mogen belasten.
We hebben gesproken met een van de leden
die meegewerkt heeft aan de richtlijn hallux
valgus. Zij vertelde tegen hetzelfde probleem
te zijn opgelopen tijdens het schrijven van
de richtlijn. Er is nog niet veel onderzoek
gedaan naar deze vraagstelling en zodoende
blijven de meningen verdeeld onder behandelaars. En dat klopt ook als je de aanbevelingen doorneemt. Bij een MT1 correctie
osteotomie wordt eerst een verband aangelegd met een voorvoet ontlastende schoen.
Na de eerste postoperatieve controle een
afneembare teenspica met de voorvoet ontlastende schoen. Bij een MTP1 artrodese
wordt gelijk na operatie een gipsschoen
met teenspica aangelegd en op deze manier
ook uitbehandeld. En juist bij een TMT-1
artrodese wordt gekozen voor een onderbeengips met teenplateau voor twee weken.

patroon is de schoen niet comfortabel en
minder geschikt voor patiënten met een
beperking en/of comorbiditeit. Voor hen
is een gipsschoen of spica en platte loopzool een goed alternatief.
Het is belangrijk dat een voorvoet ontlastende schoen op de gipskamer goed wordt
aangemeten. Omdat deze schoen een hoge
hak heeft, is het belangrijk om de patiënt
te adviseren rekening te houden met een
hoogteverschil met de andere voet. Dit
voorkomt of beperkt bijkomende loopproblemen.
Bij patiënten met een beperking en/of
comorbiditeit is het lastiger om te mobiliseren met een voorvoet ontlastende schoen.
Een op maat gemaakte gipsschoen met een
platte loopzool zal beter gaan werken.
Er zijn patiënten die niet goed uit de voeten kunnen met een voorvoet ontlastende
schoen of juist met een gipsschoen. Overleg
en soms de keuze bij de patiënt neerleggen
kan geen kwaad. Soms werkt dit juist erg
prettig voor de patiënt.
Natuurlijk zou het mooi zijn dat je als team
samen met de specialisten een eenduidig
beleid/ protocol kunt nastreven. In de praktijk blijkt dit net als bij veel andere protocollen een lastig onderwerp.
Uitleg en advies over de behandeling en
het gebruik van een gipsschoen of voorvoet ontlastende schoen is van groot belang. Dit voorkomt problemen en geeft de
patiënt een vertrouwd gevoel.
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Conclusie en vertaalslag beroepspraktijk
Op basis van meerdere artikelen en onderzoeken komen we tot de conclusie dat de
voorvoet ontlastende schoen voordeel lijkt
te hebben, doordat patiënten vroeg kunnen belasten. Maar door het ongelijke loop17
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Gipsverbandmeester en registratie
in NLQF-indeling (internationale
waardering van opleidingsniveau)
Barbara Roberti
Naar aanleiding van het artikel ‘Wie mag er in het HBO-register’ in de Nursing maart 2018 schrijf ik deze column. Misschien om u erop
attent te maken dat de wet BIG herzien gaat worden en dat wij daar als gipsverbandmeesters ook onze plaats in moeten gaan zoeken,
Het CZO (College Zorg Opleidingen) en
de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) zijn ambtelijke organisaties, die de kwaliteit van opleidingen
bewaken aan de hand van kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld in samenspraak met zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en opleidingsinstituten. Ze bewaken landelijke
opleidingsniveaus van Hogescholen. De
NVAO accrediteert hoger beroepsonderwijs, de CZO accrediteert verpleegkundige vervolgopleidingen. Met de CZO hebben gipsverbandmeesters veel te maken
gehad in het traject van de toen gewenste
verplaatsing naar de HU (Hogeschool
Utrecht). Door tussenkomst van de CZO
is verplaatsing van de opleiding van gipsverbandmeesters van Erasmus Rotterdam
Hogeschool naar Utrecht (nog) niet tot
stand gekomen.
De nieuwe deskundigheidsniveaus in BIG
2 van verpleegkundige zijn functies 1 t/m 8.
Mbo-verpleegkundige is niveau 4, hboverpleegkundige niveau 5 en op niveau
6 komen een aantal vervolgopleidingen.
Niveau 6 verpleegkundige heten regieverpleegkundigen. Tot nu toe zijn dat op niveau
6 de ambulanceverpleegkundige, dialyseverpleegkundige, IC-verpleegkundige, SEHverpleegkundige, CCU-verpleegkundige,
medium care verpleegkundige en recovery
verpleegkundige. Niveau 7 is master en
niveau 8 vergelijkbaar met medisch specialist. Een masteropleiding is van oudsher het laatste deel van een universitaire
opleiding. Momenteel worden nurse-practitioners ook via hbo-opleiding tot master
opgeleid. (Wat ik dan weer niet helemaal
begrijp. Het is goedgekeurd door de NVAO).
Voor de BIG-registratie moet je formeel
2080 uur in 5 jaar werken. Je mag maximaal 2 jaar aaneengesloten uit je vak zijn.
Voor de nieuwe BIG 2 staat het NLQFniveau 6 voor meer uren bijvoorbeeld
4160 jaar per 5 jaar (dit meldde de medewerker van NU’91).

Wat opvalt: gipsverbandmeesters staan niet
bij de regieverpleegkundigen, terwijl ze hier
zeker bij horen. Voor zover ik weet wordt er
ook nog niet aan gewerkt!
Er wordt momenteel gewerkt aan een tussenvorm voor verpleegkundigen op mboniveau en een in-serviceopleiding met een
overgangsrecht zodat zij zich ook in het hboregister kunnen registreren als verpleegkundige mede door lange werkervaring en
vroegere afspraken over het niveau van de
in-serviceopleiding verpleegkundige.
Gaat er ook zo’n overgangsregeling komen
voor gipsverbandmeesters?
In de gipskamer in het OLVG zijn een aantal in-service opgeleide verpleegkundigen
met lange werkervaring, mbo-verpleegkundigen met jaren werkervaring en hboverpleegkundigen met jaren werkervaring.
Ik vind het moeilijk om de positie van gipsverbandmeesters te bepalen. Wat ik wel zie
is dat gipsverbandmeesters veel verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot
interpretatie van protocollen, klinisch redeneren en een sterk adviserende rol naar
arts-assistenten in opleiding, PA-ers, nurse
practitioners en SEH-artsen. Onze deskundigheid is groot bij reponeren en gipsen
van fracturen tot het intensief redressiegipsen aanleggen voor klompvoeten en
heupafwijkingen. Halovesten leggen we
aan bij instabiele nekwervelfracturen.
We zijn ook actief betrokken bij het bepalen van de duur van gips-immobilisaties
van verschillende fracturen. We behandelen diabetische voeten. Daarnaast zijn we
eindverantwoordelijk voor het aanleggen
van immobilisatie materiaal voor een breed
scala aan letsel. Uit pure interesse heb ik
NU’91 (vakbond verpleegkundigen) benaderd met de nodige vragen:
Waar staat de gipsverbandmeester in de
NFLQ-indeling? En stel dat het niveau 6
is, (wat ik wel verwacht, want ook qua salaris zitten we op niveau FWG 55), hoe kan
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ik mij inschrijven in het hbo-register en
wie bepaalt mijn niveau?
Kunnen de mbo-gipsverbandmeesters zich
analoog aan de verpleegkundigen ook inschrijven in het hbo-register? Bij de gipsverbandmeesteropleiding is de regel dat
als je als mbo’er instroomt, de uitstroom
nog steeds mbo is. Dat geldt ook voor hboinstroom. Instroom = uitstroom. Komt er
voor mbo’ers een overgangsrecht zoals nu
ook wordt overwogen bij andere verpleegkundige opleidingen? Zo niet, wat moeten
zij doen om dit wel voor elkaar te krijgen?
En als dat niet kan wat is dan de consequentie voor de mbo’ers en voor hun werk op
de gipskamer? De gipsverbandmeesters
zijn maar een kleine groep zorgverleners.
Kan het zijn dat wij buiten dit register gaan
vallen en wat zou dat betekenen? Is het
mogelijk om onze vervolgopleiding voor
gipsverbandmeester te laten registreren
op niveau 6? Wat zijn de wegen daarvoor?
Als antwoord van de medewerker van NU’91
kreeg ik te horen dat gipsverbandmeesters
zich niet als regieverpleegkundige kunnen
registreren, omdat fysiotherapeuten worden
toegelaten bij onze opleiding. Formeel kan
een fysiotherapeut zich niet laten inschrijven in het verpleegkundige hbo-register.
Dus komt de gipsverbandmeesteropleiding
ook niet in aanmerking voor registratie
niveau 6 als regie-verpleegkundige. De
gipsverbandmeester is formeel namelijk
geen verpleegkundige. Als je hier wel bij
wilt horen moet je je toelatingseisen aanpassen en je titel wellicht veranderen naar
gipsverband verpleegkundige en dat heeft
natuurlijk wettelijk wel enige voeten in de
aarde. Want dan moet de toelatingseisen
voor de opleiding ook alleen voor verpleegkundige zijn en dan ook nog niveau 5 als
je aan het einde van de vervolgopleiding
niveau 6 wilt bereiken. Het zou zomaar
kunnen dat dit onmogelijk is. Dus via de
verpleegkundige route kom je voorlopig
moeilijk of niet in het hbo-register, ook al

heb je hbo-verpleegkunde gedaan of was
je voorheen SEH-verpleegkundige. Je komt
simpelweg niet aan je uren die je in de functie als verpleegkundige moet werken omdat
je geen verpleegkundige bent als gipsverbandmeester. De toelatingseisen van het
erkende niveau 6 regieverpleegkundige
opleidingen zijn in ieder geval alleen voor
verpleegkundigen. Fysiotherapeuten hebben hun eigen BIG-register groep maar
gipsverbandmeesters niet. Radiotherapielaboranten en nog een aantal kleine beroepsgroepen hebben een beetje hetzelfde
probleem als onze beroepsgroep. Ze vallen
er momenteel in BIG 2 een beetje buiten.
Dus een aantal beroepsgroepen die wel
voorkomt in het capaciteitsorgaan hebben
geen plek in de BIG registratie.
Wat kan er gedaan worden? Volgens de
woordvoerder van NU’91 zijn er de volgende opties:
Kijk in de bepaling voor regieverpleegkundige of je je daarin thuis voelt of meer
in dat van hbo- of mbo-verpleegkundige
om te bepalen waar je volgens jou als gipsverbandmeester staat.
Optie 1:
We zouden kunnen proberen om als beroepsgroep gipsverbandmeesters te zorgen voor een lobby, die onze functie vertegenwoordigt bij het ministerie van VWS.
Ervoor pleiten dat onze beroepsgroep in
niveau 6 komt. Daarbij moet ook gepleit
worden voor een overgangsrecht voor
mbo’ers en in-service opgeleide gipsverbandmeesters zodat zij zich ook kunnen
registreren in het hbo-register. Bij niveau
6 moet je echter een toelatingsniveau voor
de gipskamer op hbo-niveau gaan invoeren, want je kunt de verpleegkundige inserviceopleiding voor gipsverbandmeesters in de toekomst niet meer gebruiken
om op hbo-niveau terecht te komen vanuit het mbo. Dan moet je vooraf eerst extra
opgeleid worden om op niveau 5 te komen
volgens NU’91.

Optie 2:
We zouden kunnen kiezen voor niveau 5.
Dan nog is de toelating hbo omdat bij onze
opleiding geldt instroom = uitstroom.
Optie 3:
We kunnen als beroepsgroep kiezen voor
niveau 4, wat gelijkstaat aan mbo-opgeleide
verpleegkundige. Dan kan je niet op niveau
5 of 6 in het hbo-register geregistreerd worden als gipsverbandmeester. Geen idee wat
dat voor effect kan hebben op de salariëring van gipsverbandmeesters in de toekomst. Logischerwijs zou niveau 6 hoger
worden uitbetaald dan niveau 4 maar dat
is niet bepaald.
Het blijft de vraag of we ons kunnen registreren ook al heb je hbo Verpleegkunde of
fysiotherapie gedaan want je hbo-V en fysiotherapie registratie vervallen bij herregistratie i.v.m. uren die je niet hebt gedraaid
als verpleegkundige of fysiotherapeut maar
als gipsverbandmeester. Een oplossing
hiervoor zou kunnen zijn dat we de toelatingseisen voor de opleiding aanpassen
naar ofwel fysiotherapie ofwel verpleegkundige. Dan kan kunnen we aansluiten
bij deze beroepsgroepen.
Met een eigen BIG-registreer voor gipsverbandmeesters zouden wellicht de moeilijkheden met herregistratie opgelost kunnen worden. Maar die is er nog niet of die
komt er misschien niet als we daar niet
heel hard aan gaan werken met de hele
beroepsgroep.
De lobby’s om onze vakgroep te vertegenwoordigen lopen over het algemeen via
NU’91, de Abvakabo of de V&VG. De VGN
heeft nauwe banden met NU’91. Zij spreken bijvoorbeeld met Asscher en andere
politiek leiders. Maar het is niet makkelijk
om zaken voor elkaar te krijgen. Het is
mogelijk nodig om een betaalde woordvoerder voor de gipsverbandmeesters in

contact te laten komen bij een actieve partij in de Tweede Kamer.
De vraag is natuurlijk ook wat de betekenis van de wet BIG-registratie nu eigenlijk inhoudt als niet alle disciplines die
met patiënten te maken hebben worden
geregistreerd. Wat is de waarde van een
BIG-register voor de totale zorg van een
patiënt als een aantal beroepsgroepen
niet in het BIG-register vallen? Neem de
instrumentmaker, de radiodiagnostisch
laborant en ga zo nog maar even door.
Misschien willen we niet ingeschreven
staan bij de BIG, dan heb je ook geen nascholingsverplichting, geen kwaliteitseisen, geen tuchtrecht en helaas ook geen
bescherming van je titel. Nu al vraagt de
CZO naar hoeveel geregistreerde gipsverbandmeesters deelnemen aan het opleidingsteam. Hoe gaan we dat onderbouwen
zonder BIG-registratie?
Wordt de VGN de beschermer van ons
beroep? Dus als je niet lid en her-geregistreerd bent bij de VGN ben je geen gipsverbandmeester? Is dat voldoende voor
registratie?
Wat kun je zelf doen? Praat er eens over
met collega’s en neem stelling in wat je
denkt dat het beste niveau is voor de beroepsgroep gipsverbandmeester voor de
volgende Big 2 registratie. Informeer jezelf
over de gang van zaken in je eigen ziekenhuis en koppel de bevindingen terug aan
de VGN. Misschien is het handig om te
weten hoeveel gipsverbandmeesters hboof mbo-niveau zijn.
P.S. Je kunt je nu nog wel bij de BIG als verpleegkundige of als fysiotherapeut laten
her-registreren want nu geldt de oude wet
BIG nog.
Barbara Roberti,
gipsverbandmeester OLVG-oost

Hebben jullie ook groen gips?
Bij een val zijn (race)fiets had onze patiënt een breuk in zijn pols opgelopen,
en ook enkele bandjes tussen de middenhandsbeentjes gescheurd.
“Hebben jullie ook groen gips?” reageerde hij op de vraag welke kleur gips hij
wilde. Hij werkt namelijk voor de firma Heineken in Amsterdam. De ontwerper
van het logo van de bierbrouwer kent hij persoonlijk, en die wilde het bekende
logo er wel op tekenen.
Na de behandeling heeft de patiënt zelf het bovenarmgips bewaard.
De onderarmapplicatie is nog altijd bij ons op de gipskamer: ter inspiratie voor
andere patiënten om te laten zien wat je kunt doen gips.
Gerrit-Jan Westenberg, gipsverbandmeester Flevoziekenhuis
gjwestenberg@flevoziekenhuis.nl
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De BMW fixateur
Renske van Wingerden
Als je je pols breekt terwijl je bent omgeven met motorrijdende collega’s van de Health Angels, kan het maar zo zijn dat je foto
van de gepimpte fixateur als een lopend vuurtje wordt verspreid.
De patiënt vertelt:
“Tijdens een rit van de Health Angels, een motorvereniging
voortgekomen uit de VVAA (Vereniging voor Arts en Auto) en
dus met leden met zorg gerelateerde beroepen, botste ik achterop een medeclublid. Hij remde plotsklaps en ik reed te dicht
achterop. Het medeclublid bleek een chirurg in ruste. Achter mij
een ambulanceverpleegkundige. Zelf ben ik ook verpleegkundige.
Ter plaatse werd vanwege een bedreigde circulatie mijn pols al
gereponeerd. Röntgenfoto’s wezen een luxatie van de pols in
combinatie met een Barton fractuur uit. Na een week volgde een
operatie en na zes weken helaas een her-operatie. Het luxatieletsel was onvoldoende hersteld. De tweede ingreep was een
combinatie van plaatwerk, een k-draad en een fixateur externe.

Om de leden van de motorvereniging op de hoogte te houden
leek het mij wel aardig een foto te sturen van de fixateur via een
WhatsApp groep. Toen bedacht ik mij dat ik een logo van mijn
BMW (voor de liefhebbers: een K 1200 R sport) in de kast had
liggen! Daarmee heb ik voor de foto maar even de fixateur opgepimpt, met de tekst dat het daardoor minder erg leek. Hoe klein
de medische wereld is, blijkt wel uit het feit dat één dag na de
re-operatie de chirurg de foto al toegezonden had gekregen. Eén
van de leden van de motorvereniging bleek een studiemaat, die
de foto stuurde met de vraag of de fixateur hem bekend voorkwam?”

Presentatie van de patiënt op de SEH:

Initiële fractuur: Reversed
barton fractuur van de
distale radius (na gips op
de SEH)

Er volgde een reconstructie
door middel van LDRSreconstructie platen,
k-draad fixatie en een
fixateur externe. De arm
mocht acht weken niet
worden belast, maar met
de vingers mocht wel
worden geoefend.

6 weken na plaatsing
volaire plaat. Patiënt had
wel een wat afwijkende
stand bemerkt, maar
duidde dit als vocht geduid.
Patiënt had geen pijn en
heeft nog gegolfd met de
pols in deze staat.
De secundaire dislocatie
werd besproken in de
multidisciplinaire traumabespreking. Besloten werd
tot revisie van de fractuur.

In de tussentijd was de patiënt creatief met het opleuken van zijn fixateur.
Op de plek waar het BMW-logo zich normaal bevindt in het stuur, zit nu
de navigatie. Dit losse logo was dus over en even in gebruik voor dit doeleinde.
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Na 8 weken werd de fixateur
verwijderd en startte de
patiënt met intensieve fysiotherapie.
Doel: In 2018 viert motorclub
Health Angels zijn 30-jarige
bestaan, en dan zou de patiënt
graag weer meerijden met zijn
motorclub.

Renske van Wingerden, Gipsverbandmeester
Franciscus gasthuis & vlietland ziekenhuis

Wat is gedaan Vervolg op ” Wat zou u doen 2016-4”
Matthijs Marres
Een 61-jarige man komt lopend de gipskamer binnen. Hij heeft
al twee maanden een dikke voet en hij voelt warm. Bij de dermatologie wordt hij al een paar weken gezwachteld maar er is geen
verbetering. In het verleden is deze man belast geweest met DM-2
met als complicatie een polyneuropathie van zijn onderste extremiteiten van de knie naar distaal. Na 80 kilo te zijn afgevallen is
de DM-2 verdwenen en de polyneuropathie gebleven. Een intern
consult van de orthopedie lijdt tot een foto van zijn voet.

		Oud			Nieuw

Hij woont samen met zijn invalide vrouw die hij verzorgt. Hij doet
het huishouden voor zover dat gaat en hij kookt. Dat wil hij graag
blijven doen.
Vervolg
Na het eerste bezoek op de gipskamer heeft hij eerst een paar
weken onbelast onderbeengips gekregen om de voet tot rust te
brengen. Na drie maanden was de voet afgekoeld en pijnvrij,
mocht hij gaan belasten in het onderbeengips. Na 6 weken is het
traject van de orthopedische schoen ingezet via de revalidatie.
De patiënt was toen bij ons uit beeld. Hij kreeg halfhoge schoenen
van suède.
Een paar weken later meldde hij zich weer met pijn in de enkel.
Het traject van de arthrodese-laars werd ingezet. Gedurende
dit traject zat hij weer min of meer pijnvrij in het gips. Zodra hij
de laars ging dragen ging het weer mis. De voet werd weer dik
en pijnlijk.

			Nieuw Staand

Huidige situatie
We zitten in een volledige patstelling. Hij heeft baat bij een TCC.
Om verscheidene redenen is een arthrodese-laars geen optie.
Operatie met behoud van onderbeen is eveneens geen optie
vanwege zijn medische conditie. Wat dus overblijft is een gipsbehandeling met frequente wissel. Op een amputatie met langdurig revalidatietraject zit hij ook niet te wachten want thuis
wil hij zijn hulpbehoevende vrouw verzorgen.
Matthijs Marres
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Column

Ageeth op Aruba

Column

Iedere uitgave schrijft Ageeth, 43 jaar, getrouwd met Theo Kok (eigen timmerbedrijf),
over haar belevenissen op de gipskamer vanaf het zonovergoten Aruba.

Successen met de diabetische voet
In het begin veel weken met azijn. Werd verbonden met actisorb. Deze
patient was iets minder therapie trouw, omdat hij vaak geen vervoer had.
Patiënt kan moeilijk stil zitten, loopt dagelijks tussen de kippen, waardoor
het gips vaak ook erg vies is. Stonk regelmatig en de pseudonomas kwam
vaak terug. Uiteindelijk naarmate de wond kleiner werd, steed minder pseudonomas en behandeld met promogan. De wond beduidend kleiner, ook
uitbehandeld met mesitrantule.

We zitten al enkele maanden op de nieuwe gipskamer en de
meeste obstakels zijn verholpen, niet alleen op de gipskamer
maar ook op de andere afdelingen. Ondanks de hoeveelheid
aan kasten die we hebben, bleek toch dat we extra opslagruimte nodig hadden. We hebben kasten op de eerste hulp
gekregen om daar spullen op te bergen die we niet dagelijks
gebruiken.
Ondertussen gaat de poli gewoon verder en hebben we op het
moment veel patiënten met diabetisch voeten/Charcot voet.
De afgelopen maand zijn drie van de diabetische patiënten
die behandeld werden met een ulcus/wond in het gips aangemeld bij de orthopedisch schoenmaker omdat ze bijna uitbehandeld zijn in het gips. Helaas is de wachttijd voor de aangepaste orthopedische schoen lang. Wanneer het ernaar uitziet
dat de patiënt bijna klaar is, vraag ik de schoenmaker alvast
te komen om een mal te maken, want de patiënt blijft zolang
de schoen nog niet klaar is in het gips om recidief te voorkomen. Zelf hebben de patiënten vaak niet veel meer dan een
slipper, ‘balletschoentje’ of pantoffel, waardoor alles dan verloren werk zou zijn. Vandaar dat we door gaan tot de schoen
af is. In sommige gevallen kunnen we iets afneembaars maken
tot die tijd, maar ik laat de patiënten tussendoor wel komen
voor controle. Nu hadden we dus een goed geslaagde groep,
waar we erg blij mee zijn en dus goed resultaat boeken met
de behandeling. Zie vergelijkende foto’s.

28 april		

Patiënt kwam met veel fibreus weefsel en werd in het begin een paar keer
aangestipt, vervolgens gedebrideerd, waarna de wond er als foto links uitziet.
Vervolgens 2 x per week geëvalueerd en behandeld met silverlon. De laatste
weken behandeld met mesitrantule. Wond is nu dicht. Mw. krijgt nu een
afneembare gipsschoen totdat de orthopedische schoen klaar is.
		
Vorig jaar oktober was het vierde Island wound care symposium,
georganiseerd door de wondenpoli. Het symposium duurde
anderhalve dag. De eerste middag was met een hands-on, waarbij ik assisteerde met de uitleg bij het aanleggen van de total
contact cast. De volgende dag bestond uit verschillende interessante sprekers; twee specialisten uit Pennsylvania, een uit
Puerto Rico en een groot aantal van Aruba zelf, namelijk vijf
specialisten en onze eigen wondconsulent. Het was een groot
succes dat zeker herhaald zal worden.
Lysbeth is er deels bij geweest, ondanks dat zij verlof had. Inmiddels heeft ze haar zonnige leven op Aruba weer ingeruild voor
het vertrouwde (nu voorjaars-) leven in Nederland. Veel succes
Lysbeth en bedankt voor de fantastische tijd samen!

12 mei			26 september

Heeft aangepaste schoen, welke een wond heeft veroorzaakt. Mw. kwam de
eerste 2 maanden 2 keer per week. Ze was erg therapie trouw. Mobiliseerde
weinig en kwam altijd. Heeft 1 keer afgezegd omdat ze ziek was. Behandeling eerst met honing en sarbalgon vanwege het vocht, wanneer het droger
werd is ze tot het einde uitbehandeld met mesitrantule.

De komende maanden werk ik met waarnemers en daarna start
ik met een nieuwe collega. We zullen zien hoe de komende tijd
eruitziet.
Groetjes Ageeth Kok

20 april		

20 september

1 augustus
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Verslag van de Commissie ITT
75% staat positief over veranderingen in de toekomst
ondanks trends die ons vak afbrokkelen
Meza Rijsdijk
Afgelopen november vulden de leden tijdens de VGN Scholingsdag in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht de enquête van
de commissie ITT in. Een groot succes! Dankzij de 184 ingevulde enquêtes weten wij hoe onze leden denken over innovaties, trends
en toekomst.
Kort samengevat komt het volgende beeld
naar boven.

Deze zal volgens de volgende punten
functioneren:

De toekomst

VERZAMELEN - INVENTARISERENFACILITEREN - COMMUNICEREN

Zo’n 75% van de ondervraagden denkt dat
de toekomst veranderingen met zich meebrengt, staat daar positief tegenover en
verwacht hiervoor bij te moeten scholen.
Men gaat ervan uit dat de veranderingen
veroorzaakt worden door de invloed van
de digitale wereld. Binnen de organisatie
en op de werkvloer zal nog veel gedigitaliseerd worden.
11% kijkt positief naar de toekomst en denkt
dat er niets gaat veranderen.
10% kijkt negatief naar de toekomst vanwege te hoge werkdruk en zorgen over de
toekomst.

VERZAMELEN (radar)

Wij verzamelen, volgen en noteren alle
informatie die gevonden en aangereikt
wordt. Deze informatie gaan wij toegankelijk archiveren.
INVENTARISEREN (mapping)

de toekomst op het niveau van PA (Physician Assistant) geschoold zijn en onze
spreekuren zelfstandig uitvoeren.

Innovaties
Opvallend is de mening over de toekomst
van LOG-opleiding. Slechts 17% denkt dat
deze toekomstbestendig is. De rest weet het
niet of denkt van niet.

Trends
We zijn ons bewust van de trends die plaatsvinden en staan open voor de veranderingen die de gipsverbandzorg beter maken.
Hieronder vallen de verzelfstandiging,
nieuwe behandelstraten en inzichten, verbeterde communicatie en informatieverstrekking.
De trends die ons vak doen ‘afbrokkelen’
zien wij met lede ogen aan. Vaak zijn deze
onderdeel van bezuinigingen en organisatorische veranderingen in de zorg. Hierdoor kan de werkdruk te hoog zijn geworden, wordt minder geschoold personeel
ingezet of de zelfstandigheid verminderd.
Ook de inzet van prefab producten en de
groeiende berg administratie wordt als
negatief ervaren.
De trend naar verzelfstandiging verdient
speciale aandacht. Over de invulling hiervan zijn de meningen verdeeld. Wij zijn het
erover eens dat wij zelf het best kunnen
bepalen hoe wij iets moeten immobiliseren. Een kleine meerderheid ziet ons in

Opvallend: 100% heeft belangstelling voor
nieuwe ontwikkelingen in de breedste zin
van het vak. Bijna de helft van de ondervraagden heeft hier al aan meegewerkt.
Ook is er een besef dat prefab-producten en
3D-print producten een groter onderdeel
gaan vormen van ons vak. Er is grote verdeeldheid over wat dit voor onze ambachtelijke vaardigheden gaat betekenen.

De commissie ITT
De commissie ITT vindt men belangrijk,
maar actief meedoen is voor de meesten
nog te veel gevraagd. Ook dit was ook nuttig om te horen. Door deze uitslag gaan we
de focus van de commissie ITT veranderen.
Aanvankelijk was de opzet om sub-groepjes te vormen die diverse onderwerpen zouden volgen en aan de beroepsgroep rapporteren. Hier werden niet genoeg deelnemers voor gevonden.
In de tussentijd komt er regelmatig informatie binnen van bedrijven en studenten
die met productontwikkeling voor onze
beroepsgroep bezig zijn. Ook gaan de leden
van de commissie naar lezingen en symposia waardoor onze kennis van diverse
ontwikkelingen groeit. Hieruit is het idee
ontstaan om een Database te maken.
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Inventariseren vormt het netwerk. De verzamelde gegevens zullen in de volgende
categorieën gearchiveerd worden: 3D
printen; robotica; apps; e-health; zorglandschap; overige.
Door het verzamelen en archiveren van
informatie wordt duidelijk welke trends
en innovaties er zijn en hoe wij daarop
moeten anticiperen. Waar willen we in
meedoen, waar ligt ons voordeel, waar
de bedreiging? Mapping is belangrijk
voor het verhelderen van het landschap
waarin wij bewegen.
FACILITEREN (bewegen & navigeren)

Door het opbouwen van een netwerk van
informatie en contacten kunnen wij projecten van onze leden faciliteren.
COMMUNICEREN (bewustwording)

Op de ALV en in IDV zal de commissie ITT
haar bezigheden naar de leden communiceren en sprekers uitnodigen die betrokken zijn met innovatieve projecten op ons
vakgebied.
Na de laatste ALV hebben zich nieuwe leden
voor deze commissie aangemeld. Heel fijn!
Versterkt gaan wij verder. Wie nog mee wil
doen, altijd welkom!
Wilt u de volledige enquête zien? Stuur dan
een mail naar itt@vgned.nl om een link
ernaar te krijgen.
Meza Rijsdijk
Voorzitter commissie ITT

Interview met Aries Oldenhuis
Barbara Roberti
Aries twijfelde even om tijdens de ALV een interview te geven omdat hij binnenkort ook een stukje In dit Verband gaat plaatsen over
drie-punts-druk. “Sta ik er dan niet te vaak in”? Nee dus, want het is mooi om Aries gepassioneerd over zijn werk als gipsverbandmeester te horen spreken. Zeker off the record met leuke uitspraken die natuurlijk niet allemaal vermeld worden in dit interview.
Hoe lang ben je al gipsverbandmeester?
Aries werkte eerst als A-verpleegkundige
in het RKZ in Groningen. Hij vertelt dat hij
in 1986 opgeleid is als gipsverbandmeester. Peter Spruit was zijn inspirator. (Peter
Spruit is mede ontwerper van het dikke
AO-boek voor conservatieve handelingen
en een “must have” voor iedere gipskamer.
Mooi boek volgens Aries. Hij mist alleen
een essentieel onderdeel daarin namelijk
het goed reponeren van enkel fracturen).
Hoe was de opleiding?
Er was in die tijd net een fusie van twee
verenigingen. Aries reisde naar van Groningen naar Rotterdam om de opleiding
te volgen. Peter Spruit was de opleider van
A. Hij had de organisatie rondom de opleiding veel beter geregeld, door zijn tactische
opstelling om van twee verenigingen en opleidingen één te maken. Dit was van groot
belang omdat er twee concurrerende partijen uiteindelijk samen gebracht werden
tot één opleiding. Daar heeft Aries nog
steeds groot respect voor. Aries heeft het
vak ook geleerd van Peter en is het altijd
blijven perfectioneren. Je groeit steeds
verder in je vaardigheid om gips aan te
leggen. Dat brengt het gesprek terug op
de grote passie van Aries, namelijk het
op de juiste manier leren reponeren van
fracturen. Je moet kunnen lezen en schrijven met gips vóórdat je aan deze handeling begint volgens Aries. Het is namelijk
de samenhang van de repositie met daarna

de juist aangebrachte druk die in je gips verder loopt zodat de repositie behouden blijft
ook nadat de tractie eraf gaat. De repositie
kan alleen maar behouden blijven als de repositiedruk doorloopt in het gips. De enige
personen die een juiste conservatieve behandeling kunnen geven en daarbij een
eerlijke kans kunnen geven zijn de ervaren
gipsverbandmeesters omdat zij als geen
ander met het gips de perfecte balans kunnen vinden in de juiste druk zonder beschadiging van onderliggend weefsel.
Op de vraag of reponeren in de opleiding
moet worden opgenomen is Aries nog wat
terughoudend. Volgens hem is het nog altijd
de goede wisselwerking met artsen die ervoor zorgen dat een goede taakverdeling
bewerkstelligd wordt. Hij heeft meer het
idee dat het per ziekenhuis zelf geregeld
moet worden. Een arts-assistent kan niet
in twee keer leren te reponeren. Deze vaardigheid heeft aandacht, ervaring en veel
oefening nodig. Maar ook het voltooien van
de repositie met een (kunststof)gipsverband vereist veel kennis en ervaring. Het
zou goed zijn, als de gipsverbandmeester
daar vaker bij betrokken is.
Wat vindt u ervan dat nu nurse practitioners van de SEH polsen reponeren?
Bij elke repositie die met gips gefixeerd
wordt is eigenlijk de kennis en de vaardigheid van de ervaren gipsverbandmeester
nodig.

Aries denkt dat de aandacht van de artsen
op de SEH enorm versnipperd is. Ze hebben al zoveel taken. Hij denkt dat juist de
goede verdieping in het mechanisme van
het reponeren vaak ontbreekt. Vraag bijvoorbeeld hoeveel kg getrokken kan worden. Hoe zit de verhaking nu precies in
elkaar? Hoe los je de verhaking het beste
op?. Het zetten van fracturen is een uitdaging voor de hulpverlener maar denk
eraan dat het niet leuk is voor de patiënt.
Niet te veel oefensituaties creëren en niet
te veel beroepsbeoefenaren deze handeling laten verrichten is een serieuze zaak
om over na te denken.
Aries legt graag uit over welke technieken
volgens hem de beste zijn. Hij ent zijn Colles repositie methoden altijd op de basis
principes van Charnley. Die zijn nu op vele
manieren uit te voeren. De ouderwetse slinger van Charley wordt nog vaak uitgevoerd
maar is niet nodig als je weet hoe het anders
kan. Echt onthaken wordt nog te vaak niet
(of onvolledig) gedaan. Zeker als je kleine
handen hebt is het soms lastig te onthaken.
Dan is er voor het reponeren soms een andere techniek nodig dan voor reponeren
met grote handen. Ga dan ook niet proberen de techniek van de grote handen over
te nemen want het resultaat kan teleurstellend zijn.
Aries wilde zelf weten waarom de Colles
fractuur zo lastig te reponeren is.
Daarom heeft hij een oefenmodel ontwikkeld die zoveel mogelijk natuurgetrouw
aanvoelt met een mooie verhaking en siliconen arm. Hiermee kan je goed leren
reponeren. De productie wordt verzorgd
door een firma in Groningen. Aries geeft
je graag het besteladres door. In het vorige
nummer van in dit verband kun je foto’s
van dit model nog bekijken.
Qua tractie hanteert Aries dezelfde hoeveelheid kilo’s als Rob Jacobs hanteert met zijn
Roja-Tractie. 7-9 kg.(..) Voor een goede repositie is ca 30 graden dorsaal angulatie
in de fractuur (“increasing the deformity!”)
nodig om te onthaken. Daarna kan de fractuur rustig op zijn plek geduwd worden.
De knie kan hierbij gebruikt worden als
hevelpunt als je kleine handen hebt.
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Echografie als directe controle van de repositie lijkt een mooie ontwikkeling vindt
Aries. Hij is echter nog op zoek naar evidence om de aanschaf voor zijn ziekenhuis ook te krijgen.
Daarna dus het kan niet vaak genoeg gezegd worden…. een repositie van de pols
is maar een deel van de behandeling, de
behandeling is een repositie die geslaagd
is en daarbij hoort ook een gips die door
een vakbekwaam specialist is aangelegd.
Gebeurt dit niet? Dan begin je aan een behandeling die maar voor de helft is geslaagd.
Een rare insteek voor behandeling vindt

Aries. Hij betreurt het dat er veel geopereerd wordt terwijl dit door adequaat gips
voorkomen had kunnen worden.
Wat is de toekomst van de gipsverbandmeester? Dit als laatste vraag?
Met de uitgave van het boek “Cast, Splints,
and Support Bandages” heeft de AO stichting erkend (zie de inleiding in dit boek)
dat AO toch niet betekent: “Allein Operieren”. In dit boek hernieuwde aandacht voor
de conservatieve behandeling.
In de Volkskrant van 19 april j.l. staat een
uitgebreid artikel over goedkopere gezondheidszorg met toch betere kwaliteit. Waar-

bij de verzekeraar zorgt voor een goede
financiering. Als deze beide ontwikkelingen leiden tot vaker kiezen voor conservatieve behandelingen van fracturen, dan
kunnen de gipsverbandmeesters daarin
een goede rol spelen. Dan moeten we ons
ook verder specialiseren in het reponeren
van (luxatie-) fracturen en dan ook vaker
helpen op de SEH en de OK.
Aries Oldenhuis wordt hartelijk bedankt
voor dit interview.
Barbara Roberti

Verslag ALV 7 april 2018:
Scholing en Innovatie
Astrid Kik
Ook al werd de ALV gehouden op een mooie zonnige dag, de opkomst was goed! In het Van der Valkhotel in Veenendaal hadden
wij een gezellige zaal met 11 sponsoren, wiens stands druk werden bezocht. De vergadering zelf had een volle agenda en was zeer
interessant. De notulen zullen snel op de site komen.
De studenten die het afgelopen jaar zijn gediplomeerd
werden in het zonnetje gezet:
Brenda van der Zwan-Kruithof, Moniek Baan, Chantal Christerus, Nienke Lameris, Ilona Borkus, Robert Armour, Annick
Lagendijk, Tom Schonis, Marie Jose Spieringhs, Eliza Koutouras, Renco Horstman, Sanne Wientjes, Danny Zeeuw en Tim
de Haan. Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie diploma!

het woord. Zij zijn zeer geïnteresseerd in de CZO accreditatie/
visitatie. Sandra heeft in haar ziekenhuis een audit gehad van
het CZO. Zij wilde met ons delen hoe deze audit ging en wat ze
heeft gedaan om deze tot een goed einde te brengen. Zij heeft
een volledig opleidingsplan geschreven en wil dit met ons delen.
Ze zal een format schrijven en dit op de site zetten. Linda benoemde wat het CZO doet en waarvoor het CZO staat, en dat
kwaliteit hierbij hoog in het vaandel staat.

We feliciteren ook Chantal Christerus, Ellen Reijders en Michael
Buurmeester met het behalen van hun diploma. Zij konden helaas
niet op de ALV zijn.

De laatste spreker was Remco Hoogendijk. Hij is Innovatie manager in de Maartenskliniek. Remco houdt zich bezig met alles waar
innovatie voor staat en heeft zijn eigen Innovatie poli. Hij spreekt
enthousiast over de innovaties daar. Vooral de 3D print springt
eruit. Ook de virtual reality wordt goed gevonden. Voor kinderen wordt een vervelende behandeling bijvoorbeeld draaglijker
wanneer zij een bril op zetten waarmee zij een leuk filmpje kunnen kijken of een spelletje doen. Remco staat open voor overleg
of bezoek aan zijn poli.

Het middagprogramma was gevuld met interessante
sprekers.
De eerste spreker was Geert-Jos van der Maazen, docent en assistent projectmanager van de Fontys Hogeschool. Hij vertelde over
de hogeschool, welke studies je daar kunt volgen en wat de raakvlakken kunnen zijn met de gipsverbandmeester. Geert-Jos gaf
aan dat de Fontys Hogeschool erg bezig is met innovatie binnen
de zorg. Hij zal contact met ons houden om mogelijke studies te
overleggen. Er valt voor ons best wat te halen, denkt Astrid Kik

Goed om te weten: de volgende ALV/studiedag is op
10 november.

Daarna namen Sandra Kruik-Geenen (gipsverbandmeester in
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven) en Linda van Toor
(gipsverbandmeester in het Rotterdamse Maasstadziekenhuis)

Wij danken de sponsoren die deze ALV mede hebben gerealiseerd!
Astrid Kik
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De Accreditatie commissie Een update
Mirella Geers
Even voorstellen: mijn naam is Mirella Geers en ik ben in november 2017 benoemd tot bestuurslid voor de portefeuille Accreditatie en Registratie. Op de ALV van 7 april jl. heb ik een praatje
gehouden over de Accreditatiecommissie, de Registratiecommissie en de Commissie van Beroep. Graag leg ik ook hier uit hoe het
ook alweer zit met het lidmaatschap, registreren en herregistreren en punten verzamelen.

door de scholingsaanbieder als door een gipsverbandmeester
worden gedaan. Het aanvraagformulier is te downloaden via de
site van de VGN.

Digitaal portfolio
Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw
digitaal portfolio. Binnenkort kun je inloggen op de VGN site en
jouw eigen portfolio bijhouden. Certificaten kunnen geüpload
worden, evenals behaalde accreditatiepunten. Het totale aantal
behaalde punten wordt weergegeven en je ontvangt tijdig e-mail
over jouw herregistratie. Wij houden jullie op de hoogte van de
lancering van dit project!

De Accreditatiecommissie bestaat uit Ingrid Timmerhuis (secretariaat), Liesbeth Rietra, John van Gaever, René Visser, Margreet
Luger en Mirella Geers (voorzitter).
De registratiecommissie bestaat uit Annet van Warners (secretariaat) en Cor Feijten.
De Commissie van Beroep bestaat uit Jan Cees Reijnders en Eric
Schaft.

En natuurlijk is ook onze commissie altijd op zoek naar nieuwe
commissieleden. Dus mocht het je leuk lijken om mee te denken
over Accreditatie en Registratie, meld je dan aan als commissielid.
Wij vergaderen een keer per jaar ‘in den lande’ en overleggen per
mail of Whatsapp.
Enneh, deelnemen aan een commissie is goed voor acht accreditatiepunten per jaar.

Lidmaatschap: drie vormen
Mijn presentatie startte ik met de uitleg over de drie vormen van
lidmaatschap bij de VGN. Als leerling gipsverbandmeester word
je aspirant lid van de VGN. Na diplomering word je lid. Dan is ook
het moment gekomen waarop je je kunt registreren. Dit wordt
nog wel eens vergeten en dat is jammer. Vanaf diplomering ga je
namelijk accreditatiepunten verzamelen: 80 in vijf jaar. Na vijf
jaar vindt de herregistratie plaats. Helaas komt het voor dat een
gipsverbandmeester na vijf jaar wél denkt aan de herregistratie
en ook 80 punten heeft verzameld, maar zich nooit heeft laten
registreren na de diplomering.

Mirella Geers

Herregistreren
Momenteel zijn er 338 gediplomeerde leden in het register opgenomen. Als eerst geregistreerden (nieuwe leden én bestaande
leden die zich voor het eerst hebben geregistreerd én zichtbaar
in het Openbaar Register): 59 leden.
Hergeregistreerde leden (vijf jaar na eerste registratie én zichtbaar in het Openbaar Register): 159 leden.
Nog niet hergeregistreerde leden (langer dan vijf jaar na registratie en onzichtbaar in het Openbaar Register): 120 leden.
Het valt op dat nog veel leden moeten herregistreren. Wanneer
de registratieperiode is verlopen, krijg je twee maanden de tijd
om dit te doen. Bij een te late aanvraag word je (tijdelijk) onzichtbaar in het Openbaar Register. Het registernummer blijft wel
zichtbaar.

Punten verzamelen
Een gediplomeerd én geregistreerd gipsverbandmeester verzamelt dus minimaal tachtig accreditatiepunten in vijf jaar. Dat
lijkt veel, maar dat zijn zestien punten per jaar. Een ALV dag
levert je al zeven punten op en wordt 2x per jaar gehouden. Een
refereeravond in de regio levert drie punten op en een scholing
door de industrie al gauw vier tot zeven.

Beoordeling
De accreditatiecommissie beoordeelt de aanvragen voor accreditatie. Er wordt uitgegaan van een punt per scholingsuur. Daarnaast wordt natuurlijk gekeken of de scholing relevant is voor het
beroep van de gipsverbandmeester. De aanvrager dient uiterlijk
vier weken voor aanvang van de scholing, de aanvraag voor accreditatie in. De Accreditatiecommissie zal het verzoek binnen tien
werkdagen behandelen. Het aanvragen van accreditatie kan zowel
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Aankondiging
Vanaf 25 mei geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Doel van deze ‘privacywet’ is om de gegevens van
burgers beter te beschermen. Organisaties moeten dan onder meer kunnen aantonen dat zij toestemming hebben gevraagd
voor het verwerken van persoonsgegevens. Wilt u iets publiceren in In Dit Verband waarin bijvoorbeeld een foto of (herkenbare)
casus van een patiënt wordt gebruikt, vraag hem of haar dan om dit toestemmingsformulier te ondertekenen. U kunt het opvragen
bij Barbara Roberti, redactie@vgned.nl.

Toestemmingsformulier
“In Dit Verband” Verband
in
dit

In het kader van de privacywetgeving, is het noodzakelijk dat uw toestemming verkregen wordt, aangaande het publiceren van
afbeeldingen in het vakblad van de Vereniging van Gipsverbandmeesters Nederland (VGN).
Het vakblad wordt middels een abonnement verspreid onder Gipsverbandmeesters, Medisch Specialisten van Orthopedie/
Traumatologie. Tevens verschijnt een exemplaar in het digitaal dossier van de vakvereniging VGN en is derhalve middels het
internet beschikbaar.
Middels ondertekening van dit formulier geef ik toestemming voor het gebruiken van mijn gegevens
alleen voor het onderstaande onderwerp. (Graag hieronder invullen).

(Graag omcirkelen waar u toestemming voor geeft)

Afbeeldingen

Röntgenfoto’s

MRI/CT-scan

Delen van tekst uit de status

Voor publicatie in andere tijdschriften zal de redactie alleen gegevens doorgeven
die niet te herleiden zijn naar u mits anders overeengekomen. (Graag omcirkelen)

Toestemming voor doorgeven
bovenstaande gegevens aan derde

Ja

Nee

Bij adresvermelding krijgt u twee tijdschriften toegestuurd. Uw adres wordt daarna uit ons bestand verwijderd.

Naam patiënt:						Naam schrijver artikel:
Datum:		

Datum:

Handtekening

Handtekening

Adres
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Niemand weet wat leven is,
allen dat het gegeven is
En dat van dit geheimenis
Leven het begin en einde is

In Memoriam

Liesbeth Deins
15 maart 1962 – 5 maart 2018
Afgelopen februari in het Lange Land Ziekenhuis/Zoetermeer werkten we nog samen.
Het was een grote chaos, die dag. “Maar de patiënten gaan tevreden naar huis,
dat is het belangrijkste!” vond Liesbeth. Deze collega was een gevoelig mens.
Ze stond altijd als vriendin voor je klaar en voelde feilloos aan wanneer je een knuffel nodig had.
Liesbeth had ook een enorme zucht naar liefde, zorg en waardering;
wat maakte dat ze soms op collega’s een verstikkende werking had.
Rust vinden op een werkplek was moeilijk voor haar. Ze was opgeleid als verpleegkundige, werkte later als
gipsverbandmeester in het ‘Antoon’ in Nieuwegein en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.
Ze trouwde, werd moeder van twee kinderen, ging scheiden.
Zette vrije tijd om in werktijd voor het TMI. Verhuisde van Almere naar Nieuwegein terug.
De laatste jaren had ze echter haar stabiele factor in Leiden gevonden.
Dick Vlieland was de rots in het woelige leven van La Deins, zoals zij zichzelf benoemde.
Ze verhuisde van Nieuwegein naar Zoetermeer, lekker dichtbij Dick.
In 2017 belandde Liesbeth na een val van de trap in een HALO, hetgeen niet zonder slag of stoot ging.
Een langdurige behandeling volgde, met een redelijk positief herstel.
Afgelopen februari wilde ze terug naar de neuroloog omdat een zijde van haar hoofd
nog steeds doof en gevoelloos was.
Maar eerst zouden we op 9 maart, met ‘zijn allen de boot in’ om op Vlieland het leven te vieren!
Op 10 maart zouden Liesbeth en Dick elkaar het ja-woord geven.
Maandag 5 maart is Lies in huis gevallen, ze kwam op haar achterhoofd terecht.
Uit forensisch onderzoek blijkt dat de klap zo hard is aangekomen dat er een intracraniële bloeding volgde.
Druk doende met haar trouwjurk en andere mooie, goede gedachtes heeft Liesbeth het leven achter zich gelaten.
Wij wensen Dick, vrienden en collega’s sterkte met het verlies van dit bijzondere mens.
Door Margreet Luger in samenwerking met Annelies Hack,
m.luger@hagaziekenhuis.nl,
a.hack@antoniusziekenhuis.nl.
Heb je nog vragen of wil je nog wat vertellen? Je mag Dick Vlieland altijd bellen. Hij is bereikbaar via 06-38080018.
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in
dit

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

Deze jongeman is helemaal fan van Blauw Bloed en vond het
Fantastisch als wij hem een koninklijk gips konden geven.
Samen met Evelien Habets hebben wij ons goed kunnen
uitleven.
Met een diepe buiging en een dankbare groet verliet hij de
gipskamer.
We hebben een heel leuk en dankbaar beroep.

Verband

Koningsgips

Marie-Louise Verscheijden, Maastricht UMC

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 :______________________________

Mag het een beetje meer zijn?
Soms tref je een wel heel bijzondere hoeveelheid gips aan. Dit gips was er niet af te krijgen!
Willie van der Sanden, Gipsverbandmeester , St Annaziekenhuis Geldrop
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Colofon

Aanwijzingen
voor auteurs

” In dit Verband ”

Lever getypte tekst op papierformaat A4
regelafstand 1.

• verschijnt 4x per jaar
• heeft een oplage van 1500 exemplaren
• is een uitgave van de vereniging:
VERENIGDE GIPSVERBANDMEESTERS NEDERLAND (V.G.N.)
• auteursrechten voorbehouden

U wordt verzocht het manuscript ook digitaal
aan te leveren (Word.).

De V.G.N. is een vereniging, die o.a. tot doel heeft: het bevorderen
van de theoretische en technische vakbekwaamheid van gipsverbandmeesters.
De gipsverbandmeester behandelt patiënten met aandoeningen
aan het steun- en bewegingsapparaat. Met behulp van materialen
tracht hij/ zij een immobiliserende, mobiliserende, corrigerende of
ondersteunende werking te verkrijgen en maakt daarbij o.a. gebruik
van verband, orthese, prothese en extensie technieken.

Tekst
De tekst moet beginnen met een samenvatting van niet meer dan 100 woorden.
Aan het slot van het manuscript worden
toegevoegd:
A. 1. Naam en functie van de schrijver(s).
2. Afdeling(en) waar het werk plaatsvond.
3. Naam en volledig postadres vande
schrijver waar correspondentie naar toe
moet worden gezonden, en e-mail adres.
Dit komt te staan onder de summary.
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