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Van de redactie
Dit is een themanummer van In Dit Verband. Het thema is sport. Een flink aantal van de traumapatiënten die wij op gipskamers behandelen heeft sportletsel.
Patiënten willen graag weer snel verder
met hun sport. Naast diagnostiek en behandeling
- die belangrijk zijn! – is
er de vraag wanneer er
weer gesport mag worden.
Welke adviezen zijn goed
en welke niet? Zijn we patiënten te veel
aan het betuttelen (overbehandelen?) om
er maar zeker van te zijn dat de behandeling niet te kort is geweest. Waar zit de
nuance van wat kan en wat niet kan? Is
dat puur protocollair of komt het uit de
literatuur (vaak ook op gebiedende toon
want het is bewezen) of kan hier het individuele belang nog een rol spelen?

Triatleet Janneke Loomans zocht naar
wegen om toch te kunnen blijven trainen
ondanks een metacarpale fractuur.
Yara van Gendt is sportpsycholoog en
geeft inzicht in visualisatie in het revali-

Afsluitend kan ik u het advies geven om
de links en apps die in de artikelen vermeld staan ook op te zoeken en mogelijk
aan uw patiënten door te geven. Er staan
echt goede tips voor de behandeling van
sportletsel inclusief oefeningen in.

Zijn we patiënten aan het
‘overbehandelen’?

Net als vorig jaar is bij dit themanummer
gezocht naar een gastredacteur die mee
wilde helpen met het samenstellen van dit
nummer. Wij hebben daarvoor samenwerking gevonden bij een aantal sportartsen
van de Vereniging Voor Sportgeneeskunde
(VSG). Esther Schroots en Kelly Post waren
aanwezig bij onze vergadering en al brainstormend kwamen veel onderwerpen aan
bod. Het was een aangename en verfrissende vergadering en we genoten over en
weer van vakinhoudelijke details.
Dit tijdschrift bevat een mooie compilatie
van verschillende invalshoeken voor het
begeleiden van patiënten met sportletsel.
Allereerst de epidemiologie van sportletsels door Karien Mous. Een mooi stuk wat
de blessure-incidentie laat zien per sport.
Drs. Alkadumini en Drs. M.P.J. van den
Bekerom (afdeling Orthopedie OLVG)
geven een overzicht van behandeling van
een schouderluxatie.
Leendert-Jan Doornbos (gipsverbandmeester HAGA-ziekenhuis) heeft een
prachtige casus van een Lisfranc-luxatie
met actiefoto’s.

datieproces. Dit is heel interessant om
te gebruiken tijdens gipsimmobilisatie of
om helingsprocessen te bevorderen. Dit
kan mogelijk betere resultaten geven van
onze behandelingen.
Drs. Tom W.T. Bijleveld en Dr. Anne J.
Spaans (OLVG-afdeling Orthopedie)
geven een uitleg over skiduimletsel classificatie en behandeling.
Lenny Keylard (gipsverbandmeester
OLVG West) heeft een mooie casus van
enkelletsel bij het beoefenen van rugby
waarbij het ongevalsmechanisme mooi
op de foto te zien is.
Het achillespeesletsel kan natuurlijk niet
worden overgeslagen in dit nummer.
PhD. Arco van der Vlist (afdeling Orthopedie Erasmus MC) en Dr. Robert-Jan
de Vos sportarts (afdeling Orthopedie
Erasmus MC) geven in een duidelijk en
overzichtelijk artikel inzage in achillespeesblessures en de te volgen behandeling. Bijna een must om te lezen voor
iedere gipsverbandmeester.
Matthijs Marres (gipsverbandmeester
LUMC) schreef een artikel over de Efficient Mobilitykliniek en laat zien wie
daarvoor in aanmerking komen en hoe
de patiënten zeer snel weer op hun oude
bewegingsniveau kunnen komen.
Verder hebben we voor u twee stukken
gelezen uit de sportuitgave van de New
Scientist.
Ageeth Kok vertelt over het bezoek van
Erna en Ans op Aruba.
Karin den Hartog laat de recente ontwikkelingen zien voor de opleiding.

Veel leesplezier voor u in de
nazomer.

Vriendelijke groet,
Barbara Roberti en
redactie van In Dit Verband
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Epidemiologie van sportblessures - de richtlijn
chronische achilles tendinopathie uitgelicht
Karien Mous
121.000 sporters werden voor een sportblessure behandeld op een SEH. De helft van de blessures betrof een fractuur.
7 procent van de sporters moest worden opgenomen in het ziekenhuis (dit waren vooral wielrenners, motorsporters,
ruiters, mountainbikers en zwemmers).
Naar aanleiding van het geven van een workshop kinesiotape aan de SEH in Hoorn werd mij gevraagd vanuit mijn expertise als
sportfysiotherapeut, een stuk te schrijven over sportletsels. Leuk! Onlangs gaf ik hier als vakdocent een les over tijdens de tapedagen
voor de opleiding tot Gipsverbandmeester bij BSNmedical in Almere. Hier In Dit Verband bespreek ik de sportgezondheidszorg en
zowel acute als chronische sportletsels met bijbehorende richtlijnen, die de gipsverbandmeester ziet op de gipskamer en SEH.
Welke en hoeveel sportletsels worden er dan gezien?
VeiligheidNL is het kenniscentrum op het
gebied van sportblessurepreventie. Op basis
van wetenschappelijke informatie ontwikkelen zij interventies op het vlak van onder
meer sportblessurepreventie. Om te komen
tot een optimale preventie is kennis over
de epidemiologie van sportblessures een
vereiste.1 De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en
de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties. Op de website van VeiligheidNL staat de rapportage ‘Sportblessures 2016, SEH-bezoeken’. Deze rapportage
geeft een overzicht van de belangrijkste
gegevens over sportblessures die op een
SEH-afdeling van een Nederlands ziekenhuis worden behandeld.

Monitoren sportblessures
Om de kennis en ervaring met betrekking
tot de monitoring van sportblessures in
Nederland af te stemmen, is eind 2004 op
verzoek van het ministerie van VWS het
platform Monitoren Sportblessures opgericht. Hierin hebben experts op het gebied
van de epidemiologie van sportblessures
zitting namens hun organisatie. Samen
hebben zij in 2009 gezorgd voor het tot
stand komen van het Handboek Epidemiologie Sportblessures, dat is bedoeld
als praktisch hulpmiddel voor iedereen
die zich bezighoudt met de epidemiologie
van sportblessures. Het handboek biedt
hulp bij het maken van keuzes bij analyses en het opzetten van onderzoek/registraties. Echter het Handboek is nooit af:
het zal periodiek geactualiseerd worden.2

De cijfers
In 2016 werden naar schatting 121.000
sporters voor een sportblessure behandeld
op een Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH)
van een Nederlands ziekenhuis. Het aantal sportblessures dat op de SEH-afdeling
wordt behandeld, is in de periode 20002016 afgenomen. Deze daling is in de meest
recente jaren deels een gevolg van veranderingen in de gezondheidszorg, waardoor
letselpatiënten voor lichte letsels minder
snel naar de SEH-afdeling gaan. De trend
in fracturen (die vrijwel altijd via de SEHafdeling gaan) is sinds de eeuwwisseling
gestegen. In de meest recente jaren daalt
de trend in fracturen, maar minder sterk
dan de trend in het totaal aantal blessures.
Bijna de helft van alle blessures die in 2016
op een SEH-afdeling werden behandeld
was een fractuur, op ruime afstand gevolgd
door oppervlakkige letsels en distorsies.
Blessures aan de bovenste extremiteiten
kwamen het meeste voor, vooral aan de

Voor iedereen die zich bezighoudt met
sport en sportletsels zijn de rapportage
‘Sportblessures 2016, SEH bezoeken’ en
het ‘Handboek Epidemiologie Sportblessures”, aanraders om te lezen en te bekijken.

pols en vinger(s). Blessures aan de onderste extremiteiten waren vaak blessures
aan de enkel, ondanks dat het aantal enkeldistorsies op de SEH-afdeling al jaren daalt.
Bijna zeven procent van de sporters werd
na de behandeling op SEH-afdeling opgenomen in het ziekenhuis. Dit zijn in de regel
ernstige blessures. Sporttakken met een
hoog percentage opnamen zijn wielrennen,
motorsport, paardensport, mountainbiken
en zwemmen. Sporten met een laag aandeel
ziekenhuisopnamen zijn bijvoorbeeld hockey en veldvoetbal. Sportblessures die werden behandeld op de SEH-afdeling of waarvoor een sporter werd opgenomen in het
ziekenhuis leidden in 2016 tot € 150 miljoen aan medische kosten, en € 190 miljoen aan kosten door arbeidsverzuim. In
totaal kostten sportblessures die in het
ziekenhuis behandeld zijn dus rond de
€340 miljoen. Veldvoetbal, wielrennen
en paardrijden zorgen voor de hoogste
totale kosten.1

Figuur 1 Sportblessures: SEH-bezoeken in 2016 naar
meest voorkomende locaties en top 10 type blessure.
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Figuur 2 Sportblessures: SEH-bezoeken in 2016, naar type blessure, locatie en leeftijd

Figuur 4 Sportblessures: SEH-bezoeken in 2016 naar sporttak, leeftijd en geslacht 1

>>
Figuur 3 Sportblessures: SEH-bezoeken naar type blessure
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Onderste extremiteit
Het aantal SEH-bezoeken naar locatie en
type blessure staat ook in de rapportage
2016 van VeiligheidNL beschreven. Per
lichaamsregio wordt aangegeven welke
blessure hoe vaak voorkwam in 2016.
Graag licht ik hierbij letsels aan de onderste extremiteit eruit. Van de 121.00 blessures op de SEH, waren er 38.900 blessures
aan de onderste extremiteit, waarvan 1900
achillespeesletsels. Hierbij gaat het om
acute achillespeesletsels. Over de epidemiologie van chronische achilles tendinopathie zijn betrouwbare data betreffende
chronische achillespeesproblemen schaars,
maar vooral het laatste decennium komt
er steeds beter cijfermateriaal op basis
waarvan conclusies kunnen worden getrokken.3

Richtlijnen binnen de sportgeneeskunde
Het Ministerie van VWS heeft een aantal
jaren geleden aangegeven dat aan het opstellen van multidisciplinaire protocollen
in de sportgeneeskunde/sportgezondheidszorg prioriteit zou worden gegeven. Dit
vormde voor de VSG (Vereniging voor
Sportgeneeskunde), met ingang van 2009,
de aanleiding om het initiatief te nemen
tot het opstellen van multidisciplinaire
richtlijnen over veel voorkomende klachten binnen de sportgeneeskunde/sportgezondheidszorg. De richtlijnen die er nu
zijn, zijn verdeeld in multidisciplinaireen monodisciplinaire richtlijnen. Multi-

disciplinaire richtlijnen zijn bijvoorbeeld
chronische achillestendinopathie, acute
inversietrauma van de enkel en het ilio
tibiale bandsyndroom (ITBS). Onder monodisciplinaire richtlijnen vallen onder meer
het patellofemoraal pijnsyndroom, mediaal tibiaal stress syndroom, chronisch compartimentsyndroom van het onderbeen
en hamstringblessure bij sporters. Op de
website van de VSG vind je een overzicht
van alle richtlijnen die er nu geschreven
zijn. Ook in het tijdschrift In dit Verband
nummer 2, uitgave juni 2018, wordt in het
voorwoord van de redactie gesproken over
het bestaan van de richtlijnen en dat het
goed is deze te respecteren en door te lezen.

Chronische achilles tendinopathie
‘Chronische achilles tendinopathie, in het
bijzonder de tendinosis bij sporters’ is één
van de onderwerpen waarvoor een multidisciplinaire richtlijn is ontwikkeld.
Hierin worden de volgende onderwerpen
besproken; epidemiologie van chronische
achillespeesproblemen, diagnose, behandeling en prognose, rol fysiotherapie, stroomschema en excentrische oefeningen bij
achilles tendinopathie. Indien bij chronische achillespeesproblemen aanvullend
beeldvormend onderzoek is gewenst, is
bij de verdenking op achilles tendinosis
echografie de eerste keuze. Met name bij
twijfel over de aard en/of de prognose van
de afwijking en om de uitgebreidheid van
de afwijking vast te leggen. De volgende
therapieaanbevelingen worden gedaan;

twaalf weken durend excentrisch oefenprogramma. Indien na zes maanden conservatieve behandeling de patiënt nog
steeds veel klachten en beperkingen heeft,
dient een operatieve behandeling te worden overwogen. Voorkeur wordt dan gegeven aan percutane longitudinale tenotomieën.3 Bij de richtlijn hoort een duidelijk
Stroomschema. Die als bijlage bij de richtlijn zit.

Tot slot
De epidemiologie van sportblessures geeft
een duidelijk inzicht in het vóórkomen van
sportletsels op de SEH in Nederland. Goed
en interessant om kennis van te nemen,
voor diegene die er dagelijks mee in aanraking komen. Het uitlichten van een sportblessure, vanuit de theorie of wellicht vanuit de praktijk in de vorm van een casus,
doe ik met veel enthousiasme graag nog
een volgende keer In dit Verband.

Literatuur en bronnen
1. VeiligheidNL: Veilig in Nederland
http://www.veiligheid.nl/sportblessures
2. Valkenberg H, Schoots W, Nunen van M,
Ormel W, Vriend I. Handboek Epidemiologie
Sportblessures. Versie 4.1 2010.
3. Richtlijn Chronische achilles tendinopathie, in
het bijzonder de tendinosis, bij sporters. 2007
VSG.

Karien Mous,
sportfysiotherapeut en Advisor Casting
and Bandaging BSNmedical

Wat is de beste behandeling na een
traumatische anterieure schouderluxatie?
H. Alkaduhimi, K.M.C. Hekman, D.F.P. van Deurzen, M.P.J. van den Bekerom
Inleiding
Schouderluxaties komen in Nederland zo’n 27-37 per 100.000 patiënten per jaar voor. 39 Meestal luxeert de schouder in anterieure
richting (97%), 42 en in mindere mate naar posterieure (2-4%) 29 of inferieure richting (0.5%).25 Op de spoedeisende hulp wordt
routinematig een röntgenfoto gemaakt om een luxatie vast te stellen en fracturen uit te sluiten. Hierna wordt de schouder gereponeerd.
Om een anterieure luxatie te reponeren zijn er ongeveer 23 repositietechnieken beschreven, met 17 variaties hiervan.1 Een inferieure
luxatie wordt eerst geconverteerd naar een anterieure luxatie en daarna gereponeerd. Afhankelijk van leeftijd, geslacht, niveau van
activiteit, het bestaan van botverlies en wens van de patiënt kan na een repositie van de schouder gekozen worden voor een conservatieve
of operatieve behandeling om verdere instabiliteit te voorkomen.6 Bij een conservatieve behandeling wordt de schouder vanwege
pijnklachten kortdurend gedurende een tot twee weken geïmmobiliseerd, waarna met fysiotherapie gestart wordt.
Immobilisatie
Wordt er gekozen voor conservatieve behandeling, dan dient bij een anterieure
schouderluxatie de schouder initieel geïmmobiliseerd te worden in endorotatie met
behulp van een sling of een “Desault brace”

(Figuur 1) of in exorotatie met behulp van
een “Gunslinger brace” (Figuur 2). Traditioneel worden schouders in endorotatie
geïmmobiliseerd gedurende drie weken. 24
Onderzoeken naar immobilisatie in endorotatie toonden geen verschil in recidief8

kans wanneer schouders na een luxatie gedurende een of drie weken geïmmobiliseerd
werden (37% tegenover 41%, p=0.52). 33,36,40
Een studie toonde aan dat bij rugbyspelers
langere immobilisatie (vier tot zeven weken)
ten opzichte van kortere immobilisatie (nul

teit van leven bij immobilisatie in exorotatie versus endorotatie. 27,43 Gelet op deze
resultaten kan geconstateerd worden dat
er onvoldoende bewijs is voor immobilisatie in exorotatie. Hier zou meer onderzoek naar gedaan kunnen worden.

Figuur 1. Desault bandage.
Met een Desault bandage kan een aangedane schouder in endorotatie worden geïmmobiliseerd.
Een alternatief hiervoor is een sling.

Figuur 2. Gunslinger brace.
Een gunslinger brace, waarmee de aangedane schouder in exorotatie of in neutrale stand geïmmobiliseerd kan worden.

Polar I Traumatisch

Minder patroonafwijkingen

Polar III Spierpatroonafwijkingen

Minder Trauma

Polar II Atraumatisch

Figuur 3. Stanmore classificatie
tot drie weken) gepaard ging met een lagere
recidiefkans na twee jaar (69% ten opzichte
van 85%, p=0.019) en een langere symptoomvrije periode (veertien maanden tegenover vier maanden). Aan de hand van deze
studies kan geconcludeerd worden dat er
in de algemene populatie geen sluitend bewijs is voor mobiliseren voor langer dan een
week, maar dat bij collisiesporters wel langere immobilisatie aanbevolen kan worden.
Bij radiologische studies en cadaver studies wordt beschreven dat bij anterieure
schouderluxaties immobilisatie in exoro-

tatie in vergelijking met immobilisatie in
endorotatie er beter voor zorgt dat het labrum en het glenoid meer bijeengebracht
worden. Het effect hiervan op recidieven
wordt echter niet door klinische studies
gedragen. 17 Longo et al. laat met een metaanalyse zien dat immobilisatie in exorotatie gepaard gaat met lagere recidiefkansen
(25.5% tegenover 50.2%, odds ratio 2.28,
p=0.002). 28 Deze resultaten worden niet
bevestigd, doordat meta-analyses van Vavken et al., Paterson 33 en Liu et al. geen verschil laten zien in recidiefkans en kwali9

Tapen
Het tapen van de schouder is onvoldoende
onderzocht bij patiënten met instabiliteit
zonder comorbiditeit. Bij patiënten met
luxaties of subluxaties als gevolg van zenuwschade, zoals bij patiënten met een herseninfarct, laat tapen vermindering van de
pijn en verbetering van schouderfunctie
en beweeglijkheid zien. 10,19 Er zijn conflicterende resultaten ten aanzien van de subluxatiekans. Een randomized controlled
trial van Chatterjee et al. 10, welke de Californa Tri-pulling taping method heeft onderzocht, laat geen verschil zien in subluxatiekans, terwijl een onderzoek van Heo die
niet-elastische tape als aanvulling van revalidatie heeft onderzocht wel een verschil
zag in subluxatiekans. 20 Deze studies hebben echter alleen een recidiefkans op een
termijn van zes tot acht weken onderzocht,
waardoor er geen uitspraak gedaan kan
worden over de recidiefkans op lange termijn.
Effecten van verschillende immobilisatietechnieken zijn niet onderzocht bij posterieure en inferieure schouderluxaties. In
de literatuur worden schouders van patiënten met posterieure schouderluxaties
geïmmobiliseerd in neutrale positie met
behulp van bijvoorbeeld een “gunslinger
brace”. 37 Bij een inferieure schouderluxatie wordt benoemd dat deze in adductie,
endoratie en supinatie geïmmobiliseerd
wordt met behulp van bijvoorbeeld een
“Desault bandage”. 9

Fysiotherapie
Behoudens trauma kunnen ook andere
oorzaken een rol spelen, welke ingedeeld
zijn in de Stanmore classificatie (Figuur
3). 23 Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen luxaties door extrinsieke trauma
(Polar I), laxiteit (Polar II) en afwijkingen
in de spierpatronen (Polar III). Bij Polar
II wordt zowel congenitale als verworven
laxiteit ingedeeld. Verworven laxiteit kan
bijvoorbeeld ontstaan door repetitieve bewegingen, die schade aan het gewricht of
gewrichtskapsel veroorzaken. Bij Polar III
kan instabiliteit ontstaan door veranderde
aanspanningspatronen van spiergroepen.
Het voordeel van het gebruik van de Stanmore classificatie is dat er een combinatie
van types kan worden beschreven. Een
voorbeeld hiervan is een patiënt die vanwege repetitieve handelingen schade heeft
aan zijn gewrichtskapsel en waarbij de
schouder vanwege een trauma luxeert >>

(combinatie van Polar I en II). Aan de hand
van de Stanmore classificatie kan een fysiotherapeut specifieke behandeling inzetten. 4
Hierbij worden onder andere oefeningen
uitgevoerd gericht op neuromusculaire
controle van de rotatoren manchet, de scapulamusculatuur en de gehele kinetische
keten. 4,11,12,14,15

Geassocieerd letsel en aanvullend
onderzoek
Niet alle geassocieerde letsels worden bij
het initiële bezoek op de spoedeisend hulp
herkend, dus een herhaald klinisch onderzoek is aan te bevelen. De meest voorkomende laesie bij een schouderluxatie is een
labrumlaesie, welke voorkomt bij 87-100%
van de patiënten. 45 Deze laesie heeft bij de
meeste patiënten op zichzelf nog geen klinische consequenties.
Verder kan tijdens een luxatie de humeruskop tegen het antero-inferieure van het
glenoid botsen, wat resulteert in een indeuking van de posterosuperolaterale zijde van
de humeruskop. Dit wordt een Hill-Sachs
laesie genoemd (40-100%). 35 Een dergelijke
Hill-Sachs laesie verhoogt de kans op een
recidief luxatie, voornamelijk als een verhaking ontstaat op moment dat het in contact komt met het glenoìd bij exorotatie en

A

abductie (Figuur 4). 32,41,50 Overige laesies
bedragen scheuren van de rotatoren manchet (10%), 38 fracturen van de proximale
humerus (16%), 38 fracturen van het glenoid
(8%), 21 en neurovasculair letsel (5.8% tot
wel 48% [voorbijgaande zenuwschade]). 38,44
Fracturen worden op de spoedeisende hulp
uitgesloten middels röntgenfoto’s. Het wordt
aangeraden om altijd een röntgenfoto te
maken voordat een schouder gereponeerd
wordt. Op de gipskamer is het van belang
om neurovasculair letsel te onderzoeken en
letsel van de rotatoren manchet. Fracturen
van de proximale humerus of tuberculum
majus kunnen als er minder dan vijf mm
verplaatsing in de fractuurdelen bestaat,
conservatief behandeld worden met een
sling en snelle mobilisatie. 48 Bij verschuiving van meer dan vijf mm en bij vierdelige fracturen dient er operatieve behandeling overwogen te worden.
Neurologisch letsel moet worden onderzocht door het gevoel en de functie van de
nervus axillaris, suprascapularis, radialis,
musculocutaneus, medianus en ulnaris te
testen (Figuur 5). 44 Bij aanwijzingen voor
een ernstige parese of een paralyse, bij aanwijzingen voor plexusletsel en bij langer
bestaande neurovasculaire schade (meer
dan zes weken klachten) dient een neuro-

B

Figuur 4. Hill-Sachs laesie
Een Hill-Sachs laesie kan in contact komen met het glenoid in exorotatie. Hierdoor kan het glenoid verhaken in een
Hill-Sachs laesie. Dit resulteert in toename van instabiliteit.

Figuur 5. Sensorische innervatie van de potentieel aangedane zenuwen na een schouderluxatie
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loog geconsulteerd te worden. Letsel van
de plexus brachialis is zeldzaam, maar vereist bij ongeveer 13-18% patiënten namelijk binnen drie tot zes maanden chirurgisch ingrijpen in de vorm van een neurolyse. 18 Ook dient men bedacht te zijn op
tekenen van vaatschade, zoals blauwe verkleuring van de vingers/arm, een verminderd capilair refill, koudheid/grauwheid
van de vingers/arm en algemene tekenen
van shock.26 Bij aanhoudende pijnklachten
gepaard gaande met krachtverlies dient
letsel van de rotatoren manchet uitgesloten te worden.16 Dit soort letsel komt vaker
voor bij patiënten ouder dan veertig jaar.
Dit kan gedaan worden met behulp van
een echo of een MRI.5 Bij aanhoudende
instabiliteit kan men beslissen om een
MRI met contrast (of CT scan) te maken
om labrum laesie te diagnosticeren en
botverlies van het glenoid of Hill-Sachs
laesies te evalueren. 49

Operatieve behandeling
Bij falen van conservatieve behandeling
bij patiënten onder de vijfentwintig jaar
en bij atleten die op hoog niveau sporten,
kan worden overgegaan op operatieve behandeling. De meest uitgevoerde operaties
bestaan uit een arthroscopische Bankart
procedure of een Latarjet procedure. Bij
een arthroscopische Bankart procedure
wordt het labrum en kapselscheur aan het
glenoid gehecht met ankers. Bij een Latarjet
procedure wordt een deel van het coracoid
met aanhechtende spieren verplaatst naar
de anterieure zijde van het glenoid. Hierbij dient het coracoid als oppervlakte vergroting van glenoid en functioneren de
aanhechtende de spieren als een sling,
waardoor deze de humeruskop tegenhouden als deze uit het glenoìd dreigt te luxeren. Om een goede operatiekeuze te maken,
moeten de risicofactoren voor het krijgen
van een recidief luxatie in kaart worden
gebracht. Op basis van onderzoek van Balg
en Boileau werd de ISIS-score ontworpen
die verschillende risicofactoren aanwijst
voor het krijgen van een recidief luxatie zoals mannelijk geslacht, jonge leeftijd, hyperlaxiteit, beoefenen van competitieve/collisie sport en een groot aantal luxaties in
het verleden. 3 Aan de hand van deze risicofactoren hebben zij een beslisplan gemaakt
(Instability Severity Index Score [ISIS]),
waarbij er per factor punten toegekend
worden. Bij meer dan zes punten wordt
een Latarjet geadviseerd in verband met
een kans op een recidief luxatie van meer
dan 70% (Tabel 1). Een onderzoek van
Hovelius bevestigde dat een jonge leeftijd
(onder vijfentwintig jaar) een grote risicofactor is voor het krijgen van een recidief
luxatie. 22

ters na een arthroscopische Bankart repair
en een open Latarjet procedure. 2,34
Geadviseerd wordt om bij de sportende
populatie rekening te houden met de leeftijd, beoefende sport (collisiesport/geforceerd bovenhands), competitief verband en
tijd in seizoen. Ook de wens van de patiënt
moet in de beslissing worden meegenomen.

5. Baudi P, Rebuzzi M, Matino G, Catani F.
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Conclusie

Tabel 1. Instability severity index score (ISIS)

Prognose
Bij een anterieure schouderluxatie die conservatief behandeld wordt variëren de recidiefkansen tussen 19 en 88%. 46 Leeftijd
van jonger dan twintig jaar correleerde met
een dertien grotere kansverhouding op een
recidief en mannelijke geslacht met 2.7 zo
grote kansverhouding. Verder is een schouderluxatie geassocieerd met artrose bij
31-61% van de patiënten. 22,31 Op basis hiervan wordt tegenwoordig bij jonge mannelijke patiënten eerder operatief ingegrepen,
al is het onduidelijk of dit artrose kan voorkomen. Een patiënt met een posterieure
schouderluxatie heeft een betere schouderfunctie na een stabiliserende operatie ten
opzichte van een conservatieve behandeling (Rowe 88 vs 67; Walch-Duplay 82 vs
69; Constant 87 vs 78). Voor inferieure
schouderluxaties wordt benoemd dat na
conservatieve behandeling 1.5% van de
patiënten avasculaire kopnecrose en 11%
persisterende instabiliteit ontwikkelden. 30
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Schouderluxaties komen relatief veel voor,
zijn voornamelijk in de anterieure richting
gericht en in mindere mate naar de posterieure of inferieure richting. Aan de hand
van risicofactoren en de wens van de patiënt
wordt gekozen tussen een operatieve of
conservatieve behandeling. Conservatieve
behandeling bestaat uit immobilisatie en
fysiotherapie. Bij een anterieure luxatie is
er geen verschil in uitkomst bij een duur
van een week ten opzichte van drie weken.
Er is een trend naar lagere recidiefkansen
met immobilisatie in exorotatie ten opzichte
van endorotatie. Studies ten aanzien van de
immobilisatie bij posterieure en inferieure
luxaties zijn beperkt van aard, waardoor
hierover geen goed advies gegeven kan worden. Bij de fysiotherapeutische behandeling
moet de oorzaak van instabiliteit achterhaald en specifiek behandeld worden. Indien conservatieve behandeling faalt kan
er operatief behandeld worden. Hierbij
wordt het afgescheurde capsulolabrale
complex gerefixeerd of een stuk bot op het
glenoid voor de humeruskop verplaatst om
recidief luxatie te voorkomen.
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De laatste golf
L Doornbos
Op de gipskamer zagen wij een Nederlandse golfsurfer die in
Marokko gips aan zijn onderbeen had gekregen na het uitvoeren
van zijn laatste surftrick die week. Hij kwam met een SEH-brief
in het Arabisch, zijn eigen verhaal en een ouderwetse radiologische
foto. Het ongevalsmechanisme en de brief leidden niet direct tot
de latere diagnose. Bij de bestudering van de radiologische foto op
de lichtbak werd de ernst van het letsel beter zichtbaar. Al snel
stelden wij de diagnose Lisfranc. Hoewel het ontstaansmechanisme
niet geheel overeenkwam met het klassieke (divergerende vectoren)
mechanisme à la de stijgbeugel, toch leek dit het geval te zijn.
De CT gaf dit duidelijk weer. De eyeopener bij het letsel kwam van
meneer zelf: hij had foto’s van vlak voor het voorval en kon zich
precies herinneren wat er gebeurde. Zelfs tot 1/10 de seconde voor
het voorval was er een foto. Door de opperste staat van concentratie
kon dit beeld worden aangevuld met een verder verloop van het
aumamechanisme.

Verhaal van de patiënt

arm en daardoor schouders had moeten indraaien naar het dal
van de golf. Dan zou mijn gewicht boven mijn board gecentreerd
zijn en waren mijn benen meer gestrekt gebleven, zodat ik de klap
beter had op kunnen vangen en ik meer rotatie zou hebben om
het board met de achterkant naar voren door te draaien.
Ook brak deze golf in ondieper water dan verwacht op een stuk
rif. De gebroken golf voor mij raakte de bodem hard en de refractie
duwde het water weer met grote kracht omhoog. Dat zorgde voor
een klap aan de onderkant van mijn board, waardoor het board
richting mijn knie omhoog klapte en mijn voet naar boven toe
dubbel klapte.
Tijdens het surfen heb je een soort hyperfocus. De tijd lijkt stil te
staan je neemt elk detail van het moment in je op. Daardoor kan
ik me het moment en het gevoel van de breuk nog goed herinneren.
Liggend heb ik een golf naar de kant gepakt. Op adrenaline liep
ik het water uit, waarbij na een stap mijn voet een stuk rechter
ging staan (hij stond eerst onder een hoek van +/- 30 graden naar
links). Wel zag ik uitstulpingen op mijn wreef waardoor ik meteen
wist dat het nog niet goed zat.
Het gebeurde op Aglou Plage bij Tiznit in Marokko, op maandag
22 januari rond 16:00 uur, op de laatste golf naar de kant op de
laatste dag. De hele week hebben we golven van 3-4 meter op scherp
rif gesurft en daar had ik nog geen schrammetje aan over gehouden.

Goedemiddag, hierbij de surffoto’s van de actie waarbij ik mijn
voet brak. Deze actie noemen we een ‘off the lip’, dit is een vrij
standaard actie voor mij. Wat ik hier fout doe is dat ik mijn linker-

L Doornbos HagaZiekenhuis,
Foto’s Eelco Hofstra

Het komt niet vaak voor dat we zo’n duidelijke
beschrijving én traumafoto’s krijgen!

Op de foto is duidelijk te zien dat de voet haaks op de surfplank
staat met als gevolg dat de metatarsalia alle krachten krijgen te
verduren (zoals in figuur 1 ernaast). De patiënt is geopereerd en
inmiddels begonnen met het revalideren. Of hij ooit weer lekker
op de surfplank zal komen te staan is de vraag. We zullen voor
hem duimen!
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Sporten met gips: ervaring uit de
praktijk Zondag in het gips, woensdag weer fanatiek trainen
Janneke Loomans
Triatleet Janneke Loomans baalde van de timing van de breuk in haar linkerhand: precies elf weken voor de thriathlon in Madrid
waarvoor ze hard trainde. Hoe moest dat nu? ‘Precies een week later toerde ik weer 100 kilometer op de fiets. Het deed alleen pijn
als ik over een te grote hobbel ging.’
Een mooie zomerse zondagavond eindigde voor mij helaas wat minder glansrijk.
Onderweg naar huis door Amsterdam
werd ik op de fiets aangereden door een
beschonken tegenligster. De botsing resulteerde in een breuk in de metacarpale V
van mijn linkerhand. Geluk bij een ongeluk: het was een mooie breuk zonder rotatie of dislocatie en ik werd adequaat geholpen in het OLVG-Oost. Het advies luidde:
vier tot zes weken in het gips.

heeft hij vrijwel direct na zijn val door kunnen trainen. Op deze manier heeft hij zes
weken later de voorjaarsklassieker ParijsRoubaix op zijn naam geschreven.

na de breuk durfde ik weer tochtje buiten
op de fiets aan. Ik toerde zo’n 100 kilometer over rustige en zo egaal mogelijke wegen.
De snelheid waarmee ik kon remmen en
sturen was wat afgenomen door het gips,
maar ik redde me aardig en de hand was
alleen wat pijnlijk als ik over een te grote
hobbel ging. Over het algemeen wordt je
natuurlijke beweging een beetje aangepast, maar in overleg met mijn trainer
leek het ons desondanks beter om zoveel
als het lijf het toeliet te blijven bewegen.

Mathew Hayman kon dankzij deze opstelling
doortrainen met z’n gebroken elleboog, bron: nos.nl

De fractuur in metacarpale V
Een breuk is nooit fijn, maar ik ben momenteel in training voor een hele triatlon die in
september in Madrid plaatsvindt. De timing
van het voorval was dus erg ongunstig. Met
nog elf trainingsweken te gaan, zag ik mijn
doel even in duigen vallen. Zwemmen, fietsen en hardlopen met gips zou lastiger worden.
Maar ik raakte geïnspireerd door de Australische wielrenner Mathew Hayman. In
het voorjaar van 2016 kwam deze ervaren
prof van Orica ten val in de wedstrijd Omloop Het Nieuwsblad en brak hij zijn elleboog. Zijn seizoen leek in duigen te vallen,
maar met behulp van de Tacx (een slimme
racefietsstandaard), een keukentrap en
Zwift (een virtueel trainingsprogramma)

Twee dagen na mijn ongeval stond een
vriend die een Tacx te leen had op de
stoep en werd onderstaande installatie
gebouwd. Zo kon ik vrijwel direct door
trainen op de fiets. Voor het ongeval
trainde ik gemiddeld drie uur per dag,
dus ik vond het erg fijn dat ik weer kon
bewegen. Het fietsen heb ik op geleide
van de pijn, en op het uithoudingsvermogen van een redelijk saaie bezigheid,
opgebouwd. Ik had geen virtueel trainingsprogramma nodig met de tennisfinales op Wimbledon, de ontknoping
van het wereldkampioenschap voetbal
en de start van de Tour de France in aantocht. Warm was het wel, dus de installatie is later uitgebreid met een ventilator.
Ik besefte uiteraard dat een lijf na zo’n
klap ook wat rust nodig heeft. Naast mijn
hand waren mijn beide knieën behoorlijk
dik en blauw. Een andere wielerheld inspireerde me om te proberen goed te slapen.
De Tour win je immers in je bed…
Op de derde dag na het ongeval durfde ik
voor het eerst een duurloopje te doen. Daarbij ondersteunde ik mijn arm met een sling.
Ook het lopen ging vrij goed. Ik liep een
uurtje op relatief laag tempo zodat ik een
nieuwe balans kon vinden. Precies een week
14

De gips-proof opstelling, min de ventilator en Eurosport
op de laptop
De eerste week na het ongeval zag er qua
trainingen als volgt uit:
Zondag: ongeval
Woensdag: 1.5 uur Tacx
Donderdag: 2.5 uur Tacx, 1 uur lopen
Vrijdag: 2 uur Tacx, 20 minuten buikspieren
Zaterdag: 1.5 uur Tacx, 1 uur lopen
Zondag: 100 km buiten gefietst
Maandag: 1 uur lopen, 20 minuten buikspieren

Lopen en fietsen ging dus redelijk goed,
maar ik maakte me een beetje zorgen over
het zwemonderdeel. Ik had weleens kinderen gezien die in de zomer zwemgips hadden. Na wat rondzoeken op het internet en
overleg met mijn trainer, stuurde ik een
mailtje naar de gipskamer van het OLVGOost met de vraag of zij eventueel zwemgips konden maken. Ik kreeg direct een
positief antwoord: ja, mits de breuk dat
uiteraard toeliet. Een week na het ongeluk
bleek de breuk het toe te laten en kreeg ik
dus een mooi zwemgips.
In overleg met de gipsmeester en arts zal
dit gips over drie weken worden verwijderd,
waardoor ik hopelijk mee kan op een trainingskamp, uiteraard op mijn eigen risico.
De breuk mag dan wel enigszins hersteld
zijn als het gips eraf is, het nieuwgevormde

bot is nog wat fragiel, werd mij verteld.
De arts gaf mij nog de tip om voordat ik de
weg weer op zou gaan zonder gips even een
rondje op een rustig terrein te rijden om
te wennen. Dat zal ik ook zeker doen.
Eventueel maakt de gipsmeester nog een
spalk voor op de racefiets. Bij mijn volgende
bezoek neem ik mijn fietsstuurtje mee om
te kijken wat er mogelijk is.
Intussen heb ik een aantal keren gezwommen met het zwemgips. Ondanks een lichte
richtingsafwijking heb ik heel fijn kunnen
trainen zonder enige pijn. Ik ben erg dankbaar dat de gipsmeester en de arts zo fijn
hebben meegedacht en ik ondanks een
beetje pech waarschijnlijk in september
gewoon kan starten. Het succesverhaal
van Hayman zal tijdens mijn race waarschijnlijk meer dan eens de revue passeren!

Zwemgips: thumbs up!
Janneke Loomans

Visualisatie in het revalidatieproces
‘Het is verbazingwekkend dat visualisatie geen vast onderdeel is van
elk revalidatieprogramma’
Yara van Gendt
Binnen de sportwereld is visualisatie een veelgebruikte techniek om (nog) beter te presteren. In de gezondheidszorg is visualisatie
echter nog vrij onbekend. Wat is het precies, welke technieken zijn er en het hoe kan visualisatie worden toegepast in de gezondheidszorg?
En vooral: wat zijn de voordelen ervan?
Wat is visualisatie?
Visualisatie (ook wel inbeelden of imagery
genoemd) is het creëren of recreëren van
een ervaring in gedachten. Hierbij wordt
niet alleen een beeld gemaakt van een bepaalde (wenselijke) ervaring, maar wordt
ook geprobeerd om de situatie te voelen
(kinesthetisch), te horen (auditief) of zelfs
te ruiken (denk aan het chloor bij een zwembad). Dus anders dan het woord doet verwachten, worden zoveel mogelijk zintuigen
in de visualisatie meegenomen. In gedachten wordt zo een voorstelling gemaakt van
een gebeurtenis. Hetzelfde gedeelte van het
brein wordt gebruikt tijdens het visualiseren van een actie als tijdens het daadwerkelijk uitvoeren van een actie (Figuur 1).
In de sport is visualisatie één van de meest
gebruikte methoden om situaties te simuleren, prestaties te verbeteren en herstel te
bevorderen.

Soorten visualisatie
Bij Geleide visualisatie worden alle zintuigen ingezet. Geleide visualisatie helpt, door
het inbeelden van positieve ervaringen, bij
het verminderen van angst en stress. Gelei-

de visualisatie is speciaal bedoeld om te
ontspannen en te begeleiden naar een veilige en ontspannen staat van zijn.

van bewegingen dan visuele motorische
visualisatie 1.

Toepassingen
Motorische visualisatie is een vorm van
visualisatie waarbij een motorische beweging ingebeeld wordt zonder deze beweging
daadwerkelijk uit te voeren. Er zijn twee
soorten motorische visualisatie: Kinesthetische- en Visuele Motorische Visualisatie.

Visualisatie kan in verschillende situaties
worden toegepast. Zowel in de voorbereiding op een wedstrijd, actie of beweging
als op het moment dat iemand beperkt is
in zijn beweging. Zoals wanneer iemand
geblesseerd is en/of in het gips zit.

Bij kinesthetische motorische visualisatie
heeft de persoon het gevoel dat hij/zij zelf
de beweging uitvoert met alle sensorische
gevoelens die daarbij horen. Hij kijkt daarbij vanuit zijn eigen ogen naar de situatie
en omgeving, waarin hij zich in gedachten
bevindt (eerste persoon perspectief).

Voorafgaand aan wedstrijden en acties kan
visualisatie ingezet worden om het brein
voor te bereiden. Zogenaamde ‘wat als…
’scenario’s worden doorgenomen en gevisualiseerd. Hierdoor worden bepaalde connecties in de hersenen al gelegd en zijn situaties makkelijker herkenbaar voor het brein.
Wanneer de echte situatie zich voordoet,
weet het brein sneller hoe te reageren en
handelen. Op deze manier voorprogrameer
je het lichaam en slijp je bewegingen in, je
maakt als het ware een olifantenpaadje in
je hoofd.

Bij visuele motorische visualisatie ziet een
persoon zichzelf een beweging uitvoeren
van een afstand (derde persoon perspectief). Hij kijkt dan als het ware naar zichzelf alsof hij naar een film zit te kijken.
Resultaten uit onderzoek geven aan dat de
kinesthetische motorische visualisatie,
effectiever is voor het (opnieuw) aanleren
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Visualisatie kan ook ingezet worden om het
herstelproces na bijvoorbeeld een
>>

wedstrijd te verbeteren. Door (geleide) ontspanning visualisatie oefeningen te doen
ontspant het lichaam zich beter. Afvalstoffen kunnen door de verwijde bloedvaten
makkelijker afgevoerd worden en bouwstoffen makkelijker aangevoerd worden.
Het in gedachten doornemen van het fysiologische herstelproces zorgt er bovendien
voor dat deze processen sneller en beter
verlopen. Ook kunnen er tijdens het herstelproces visualisatie oefeningen gedaan worden gericht op het verminderen van pijn.
Tijdens deze oefeningen gaat alle aandacht
naar de pijn en pijnlijke omgeving toe. Door
te visualiseren dat de pijn minder wordt en
de plek ontspant, vermindert uiteindelijk
de echte pijn.

over het effect van motorische visualisatie
op de revalidatie van patiënten met een
CVA laten zien dat motorische visualisatie
een effectieve methode is voor aanleren van
(nieuwe) bewegingen 4 . Wel is het belangrijk dat deze vorm van visualisatie aanvullend wordt gegeven op de conventionele
therapieën. Patiënten reageren positief op
deze techniek en patiënten zijn therapietrouw. Daarnaast kunnen patiënten thuis
oefenen waardoor het herstel kan worden
versneld.

Tot slot kan visualisatie ingezet worden
om het revalidatieproces te verbeteren,
dit wordt helende visualisatie genoemd.
Deze manier van visualiseren ondersteunt
het genezingsproces in het lichaam. In gedachten de verschillende helingsprocessen
doornemen bevordert deze processen.

Revalidatie in beeld

Dit is een flinke opsomming die verbazingwekkend genoeg nog niet ertoe heeft geleid
dat visualisatie een vast onderdeel is van
elk revalidatieprogramma.

In de gezondheidszorg zijn er ook de nodige
onderzoeken gedaan naar de effecten van
visualisatie. Hieruit blijkt dat zowel geleide
visualisatie als motorische visualisatie positieve effecten hebben. Geleide visualisatie
wordt al toegepast in ziekenhuizen bij verschillende operaties. Onderzoek laat zien
dat patiënten die een nieuwe knie of heup
krijgen en geleide visualisatie gebruiken,
minder angstig zijn voor de operatie. Ook
na operaties hebben patiënten baat bij geleide visualisatie: Zij ervaren minder pijn,
gebruiken minder pijnmedicatie, hebben
een betere wondgenezing, een verkorte opnameduur en hebben meer optimisme en
hoop over de toekomst 2.

In de zomer van 2017 is een innovatief project gestart waarbij visualisatie toegevoegd
is aan het bestaande revalidatieprogramma
bij revalidanten na een total hip en total
knee. Drie zorgorganisaties (Schakelring,
De Riethorst Stromenland en Volckaert),
wilden samen met het Van Praag Instituut
en WOUW Performance Coaching de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) voor ouderen
na electieve orthopedie optimaliseren door
aan het bestaande revalidatieprogramma
complementaire visualisatie interventies
toe te voegen (Figuur 2). Het doel was om
ervaring op te doen met geleide visualisatie en motorische visualisatie in de dagelijkse praktijk van GRZ. Ze wilden inzicht
krijgen in hoe dergelijke interventies structureel ingebed zouden kunnen worden in
het bestaande revalidatieprogramma. Hoewel geleide visualisatie en motorische visualisatie voor meerdere doelgroepen binnen
de GRZ geschikt kan zijn, is ervoor gekozen
het project te beperken tot revalidanten die
revalideren na electieve orthopedie. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat visualisatie een effectieve methode is om de revalidatie na een electieve
orthopedie te bevorderen. Als inclusiecriterium geldt in elk geval dat mensen cognitief in staat moeten zijn deze oefeningen
te doen. Er werden verschillende visualisatietechnieken gebruikt ter voorbereiding
op de operatie en tijdens de revalidatie. De
meest voorkomende zijn geleide visualisatie
en motorische visualisatie.

In meerdere onderzoeken is motorische
visualisatie effectief gebleken in het vergroten van de spierkracht 3 . Veel wetenschappelijk onderzoek naar het effect van
kinesthetische motorische visualisatie op
revalidatie heeft zich gefocust op CVA’s.
De resultaten lieten bijvoorbeeld zien dat
de armfunctie van de interventiegroep significant was verbeterd ten opzichte van
de controlegroep. Systematische reviews

De pilot ervaringen waren positief en momenteel wordt er onderzocht of de complementaire interventies inderdaad resultaat
opleveren voor de patiënt. De eerste tekenen zijn positief, zowel voor de revalidanten, de fysiotherapeuten als de verpleegkundigen. Voorafgaand aan de operatie
krijgen de revalidanten voorlichting over
visualisatie, de oefeningen en het gebruik
ervan. Vervolgens starten de revalidanten

De effecten van visualisatie in de sport zijn
reeds alom aangetoond. Visualiseren heeft
een direct effect op prestaties doordat vaardigheden verbeteren. Daarnaast heeft visualisatie een indirect effect op prestaties
doordat zelfvertrouwen en motivatie verhogen, focus verstrekt en spanning vermindert. En tot slot blijken topatleten vaak
beter in staat tot visualiseren dan subtop
atleten.

Toepassingsgebieden
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vanaf de dag na hun operatie dagelijks met
geleide visualisatieoefeningen om de pijn
te verminderen, beter in slaap te komen en
te ontspannen. Tevens doen zij dagelijks de
oefeningen van de fysiotherapeut middels
motorische visualisatie oefeningen voorafgaand en na hun bezoek aan de fysiotherapeut. Dit zorgt ervoor dat het lichaam van
de revalidanten al is voorbereid op de fysiotherapie en deze sessies effectiever verlopen.
Tijdens het congres ‘Congres Herstel 2.0:
Is sportpsychologie de volgende stap?!’ op
de KNVB campus in Zeist wordt een sessie
gewijd aan herstel in de gezondheidszorg.
Hierin zal worden ingegaan op het effect
van visualisatie en ontspanning op het revalidatieproces en zullen onderzoeksresultaten en praktijkervaringen van het Van Praag
Instituut en Schakelring gedeeld worden.

Hoe kan visualisatie ingezet worden
bij gipspatiënten?
Het goede nieuws is dat iedereen kan visualiseren. Iedereen kan een bepaalde situatie
of beweging terughalen en inbeelden. Vaak
visualiseren mensen al geregeld zonder dat
zij dit door hebben. Visualisatie is een vaardigheid, je kunt er beter in worden door
systematisch te trainen. Visualisatieoefeningen zijn relatief eenvoudig aan te leren,
vragen geen fysieke inspanning en zijn veilig toe te passen. Hierdoor sluiten ze goed
aan bij de opzet van een revalidatieprogramma, dat grotendeels bestaat uit trainen, het inslijpen door oefenen en het leren
van hernieuwde bewegingen.
Visualiseren begint met het opzoeken van
een rustige plek en ontspannen lichaam.
Vervolgens worden zoveel mogelijk zintuigen aangezet door te bedenken hoe iets
voelt, hoe iets ruikt, hoe iets proeft, hoe
iets eruitziet en wat voor gevoel iets geeft.
Belangrijk bij het visualiseren is het zien
van de situaties door eigen ogen, het aanhouden van de normale snelheid en het
positief visualiseren. Doordat visualiseren
je hersenen voorprogrammeert, is het beste
om te visualiseren wat je wilt dat er gebeurt,
in plaats van wat je niet wilt dat er gebeurt.
Visualisatie is geen vervanging van fysieke
training maar kan wel een zeer waardevolle aanvulling zijn op de fysieke training.
In het gips
Patiënten die met een lichaamsdeel in het
gips zitten, kunnen visualisatie op verschillende manieren gebruiken en toepassen.
Ten eerste kunnen zij motorische visualisatie gebruiken om hun spierfunctie en
spierkracht te behouden en versterken.
Door alledaagse bewegingen in te beelden
middels motorische visualisatie blijven

de hersenverbindingen intact en blijven
patronen ingeslepen. Naast alledaagse
bewegingen kunnen ook sportbewegingen
of bepaalde acties worden gevisualiseerd.
Het is bij de sportbewegingen van belang
om alle zintuigen te gebruiken en helemaal
in de ervaring te ‘kruipen’.
Naast het sterk houden van spieren kan
motorische en geleide visualisatie ook ingezet worden om het zelfvertrouwen te vergroten of behouden. Patiënten kunnen angstig worden om bepaalde bewegingen weer
te gaan maken als zij uit het gips komen.
Door deze bewegingen te visualiseren ervaren zij de bewegingen vaak en is het minder spannend om het voor het eerst weer
‘echt’ te doen.
Ook kan geleide visualisatie patiënten helpen beter te ontspannen, beter te slapen
en minder stress te voelen. Helende visualisatie kan patiënten helpen de genezingsprocessen in hun lichaam te laten versnellen en de pijn te reduceren. Zo kan de patiënt zich inbeelden dat het bot weer aan
elkaar groeit en dat het bloed bouwstoffen
aanvoert om het aangedane weefsel weer
op te bouwen.

Praktisch
Er zijn verschillende geleide visualisatieoefeningen te vinden op bijvoorbeeld you
tube.com en andere websites. Daarnaast
staan op de website www.sportsimagery.nl
downloadbare visualisatieoefeningen voor
sporters om beter te presteren, herstellen
en te revalideren.

•

http://sportsimagery.nl (Website over
visualisatie in de sport)
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Skiduim - acute letsels van het ulnaire
collaterale ligament van de duim
Drs. Tom W.T. Bijleveld, Dr. Anne J. Spaans
De skiduim is een vaak voorkomend letsel van het ulnaire collaterale ligament (UCL) van het metacarpo-phalangeale (MCP) gewricht
van de duim. Campbell was in 1955 de eerste die een geleidelijke verzwakking van het UCL beschreef bij jachtopzieners, die herhaaldelijk
een pincetgreep gebruikten voor het doden van konijnen.1 Twintig jaar later werden acute letsels van het UCL voor het eerst beschreven
door Schultz en Fox, na geforceerde abductie en hyperextensie van de duim bij ski-ongevallen.2
Anatomie en functie
Het UCL verbindt aan de ulnaire zijde van
de duim de metacarpaal met de proximale
phalanx. Het is een dik ligament, 4 tot 8 millimeter breed en 12 tot 14 millimeter lang.
Het ligament bestaat eigenlijk uit twee
banden: het propere en het accessoire ligament.3 Zij hebben dezelfde origo op de metacarpaal, maar hechten verschillend aan op
de proximale phalanx. Het propere UCL
staat gespannen in flexie van het MCPgewricht, terwijl het accessoire UCL, dat
meer volair aanhecht, gespannen staat in
extensie. 4 Het UCL behoort, samen met
het radiaire collaterale ligament, de volaire
plaat en het dorsale kapsel, tot de statische
stabilisatoren van het MCP-gewricht. 4
Samen met de intrinsieke en extrinsieke
handspieren verzorgen deze structuren de
stabiliteit van het MCP-gewricht, die van
belang is voor de knijp- en grijpfunctie van
de hand. De gemiddelde normale radiaire
deviatie van het MCP-gewricht van de duim
varieert van 1° in flexie, tot 6° in extensie.5

een correlatie tussen geslacht en de lokalisatie van de ruptuur: in beide geslachten is
de distale ruptuur inclusief de botavulsie
van de proximale phalanx de meest voorkomende lokalisatie, alleen wordt bij vrouwen vaker (19%) een mid-substance ruptuur gevonden van bij mannen (7,4%).

Etiologie en traumamechanisme
Uit de studie van Boesmueller e.a. uitgevoerd in Wenen, bleek sport-gerelateerd
trauma met 51% de meest voorkomende
oorzaak van UCL-letsel.9 35% van alle
UCL-letsels werd veroorzaakt door wintersporttraumata. Na sportongevallen waren
triviale vallen (35%) de meest voorkomende
reden van letsel. Het traumamechanisme
dat tot een acuut UCL-letsel leidt betreft
een valgus- of radiair gerichte kracht op
het MCP1-gewricht, die een piekspanning
op het UCL veroorzaakt ( figuur 1). Bij een
val op de uitgestrekte hand, zoals bij skiongevallen, is het risico op een dergelijke
kracht groot.2

Figuur 2: de Stener lesie (dorsaal aanzicht.) Het proximale
deel van het geruptureerde UCL (a) ligt over de aponeurose
van de m. adductor pollicis (b)

Anamnese
Als eerste stap in de diagnostiek van een
skiduim dient bij de anamnese het ongevalsmechanisme achterhaald te worden.
Een val op de uitgestrekte hand, waarbij
een valgus- of radiair gerichte kracht op
het MCP heeft gewerkt verhoogt de kans
op een UCL-letsel. Kenmerkende klachten
zijn pijn, zwelling, hematoomvorming en
een verminderde beweeglijkheid van het
MCP-gewricht.

Epidemiologie
Hoe vaak UCL-letsels in Nederland voorkomen is niet precies bekend, maar is waarschijnlijk vergelijkbaar met de incidentie
in de VS, die wordt geschat op ongeveer
200.000 patiënten per jaar.6 In 6,6% van
alle skiletsels bij volwassenen is er sprake
van UCL-letsel. Na letsels van de voorste
kruisband (20,9%) en letsels van het mediale collaterale ligament (12,1%) komt het
UCL-letsel hiermee op de derde plaats.7
Het is zelfs het meest voorkomende skiletsel onder adolescenten.8 Boesmueller
e.a. onderzochten de lokalisaties van UCLrupturen in een groep van 1582 patiënten
die chirurgische behandeling van het UCLletsel hadden ondergaan tussen 1992 en
2015. Zij vonden dat er in 84% sprake was
van een ruptuur in het distale ligament of
een botavulsie van de proximale phalanx.
11% van de rupturen vond plaats in het
midden van het ligament en 5% ter plaatse
van de proximale aanhechting.9 In diezelfde studie werd een man-vrouw verdeling
van 69% versus 31% beschreven, evenals

Gerapporteerde prevalenties van de Stener lesie bij UCL rupturen variëren van
14% tot 88%.6, 7, 11

Lichamelijk onderzoek
Figuur 1: val op de uitgestrekte hand. De pijl indiceert
de radiaire kracht die op de duim werkt.

Stener lesie
In 1962 beschreef de Zweedse chirurg Bertil Stener een verplaatste UCL-ruptuur,
waarbij de aponeurose van de m. adductor
pollicis tussen het geruptureerde distale
uiteinde van het UCL en de insertie op de
proximale phalanx ligt ( figuur 2.).10 Deze
interpositie van de adductor-aponeurose
voorkomt genezing van het UCL en verhoogt
het risico op chronische instabiliteit.
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Er wordt gelet op aanwezigheid van zwelling of een hematoom. Het UCL wordt bilateraal beoordeeld door middel van stresstesten. Het accessoire UCL wordt in extensie getest en het propere in 30 tot 35 graden
flexie. Om de ligamenten te testen stabiliseert de onderzoeker met de ene hand de
eerste metacarpaal. Met de andere hand
wordt de proximale phalanx vastgehouden
en het MCP-gewricht in valgusstand geforceerd. Dit wordt zowel in extensie als in
30-35 graden flexie gedaan (figuur 3). Het
is van belang in neutrale rotatie te testen.
Wanneer het onderzoek door pijn wordt

bemoeilijkt kan lokale verdoving worden
gegeven. Wanneer er een laxiteit bestaat
van meer dan 35 graden, of wanneer de
laxiteit meer dan 10 tot 15 graden is toegenomen ten opzichte van de contralaterale zijde, is de kans op een UCL-ruptuur
groot. Afwezigheid van een eindpunt bij
stress-testen is verdacht voor een totale
ruptuur.12

Ligamentaire graad		

Romano e.a.17

Graad I					_
Graad II				
Partiële ruptuur
Graad III		
Niet-verplaatste complete ruptuur
					<3mm verplaatsing
					≥3 mm verplaatsing
					
is de eenvoudigste classificatie in graad I,
II en III. Bij graad I is er sprake van een distorsie, bij graad II van een partiële ruptuur
en bij graad III van een complete ruptuur.
Romano e.a. maken bij de graad III rupturen nog onderscheid tussen meer of minder
dan 3 mm verplaatsing en of er een Stener
lesie is.17

Stener lesie
Tabel 1. Verschillende classificaties voor UCL-letsels
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Behandeling

Figuur 3: Het testen van het UCL in extensie (boven) en in
30° flexie (onder)

Aanvullend onderzoek
Aanvullend onderzoek is geïndiceerd wanneer er op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek onduidelijkheid bestaat over
de diagnose of over de uitgebreidheid van
het letsel.13 Op conventioneel röntgenonderzoek kunnen ossale avulsies worden gezien,
eventuele fracturen of geassocieerde radiologische tekenen van letsel. Voor het beoordelen van het UCL en om te beoordelen of
er sprake is van een Stener lesie, kan een
echo of MRI worden gemaakt. Echografie
heeft een beschreven sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 76% en 81%, bij
MRI zijn sensitiviteit en specificiteit tot
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Classificatie
Er bestaan diverse systemen voor het classificeren van UCL-letsels (tabel 1). Vergelijkbaar met rupturen van het MCL van de knie

Bone Joint Surg Am. 1977;59(1):14-21.

Conservatieve behandeling kan plaatsvinden bij partiële en niet-verplaatste rupturen.18 De behandeling is gericht op bescherming van het UCL tegen stress en bestaat
uit immobilisatie door middel van gips of
een functionele scharnierbrace, voor een
periode van 4 tot 6 weken. Complete rupturen hebben een indicatie voor chirurgische interventie, vanwege het grote risico
op een bijkomende Stener lesie.3,19 De operatie is gericht op anatomische reductie
van het MCP-gewricht, om de normale
biomechanica te herstellen. Een vergelijkende studie tussen conservatieve en operatieve behandeling is er vooralsnog helaas
niet. Uit een systematische review bleek
wel dat de resultaten van chirurgische
behandeling van UCL-letsels goed zijn,
ongeacht de toegepaste operatieve techniek. Fixatie met een hechtanker gaf een
iets betere beweeglijkheid van het MCPgewricht en pinch-kracht dan een buttonfixatie.20 Voor spoedig functioneel herstel
is snelle mobilisatie na de operatie gunstig
gebleken. Een aangepaste duimspica, die
flexie-extensie van het MCP-gewricht toelaat maar beschermt tegen deviatiestress,
toonde betere resultaten dan de conventionele duimspica.21,22 Bescherming tegen
deviatiestress tijdens sporten is geïndiceerd
voor een periode van 3 maanden postoperatief.
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• Ongevalsmechanisme: val op een uit•
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gestrekte hand
Test het UCL in extensie en in 30° flexie
Differentieer tussen een partiële en een
totale ruptuur
Bij twijfel over diagnose of verdenking
Stener lesie: aanvullend onderzoek
Streef naar snel (beschermd) mobiliseren
na de operatie
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Rugby letsel: Ligamentaire
problematiek (enkel)
Lenny Keylard
In dit artikel wordt een casus beschreven over een enkelluxatie(fractuur). Dit letsel is ontstaan tijdens rugby. Waarom heb ik deze
casus gevolgd? Omdat de patiënt geweldige foto’s had van het ongeluksmechanisme en omdat ik het een bijzonder letsel vind.
Waarom het een bijzonder letsel was lees je hieronder.
Tijdens rugby kunnen vele letsels ontstaan, dit komt omdat rugby
een contactsport is waarbij er veel gevraagd wordt van het lichaam
en er veel contact is met de tegenstander door tackles etc. Uit data
bleek dat in 2011-’12 in de Premiership League-season er 1.6 personen per team een blessure had.
De meest voorkomende letsels zijn:
1-hersenschudding, 2- ligamentaire overrekking/ rupturen,
3-schouder dislocatie, 4- overbelastingsletsels zoals bursitis,
tendinitis, 5-slipped disc letsel, door herhaaldelijke klappen op
de nek via het hoofd kan er een nekzenuw bekneld raken. (1,2)

Casus beschrijving
Het betrof een jongeman van 33 jaar die een potje rugby speelde.
Na het vangen van een bal, stopte hij met rennen en door deze
acute stopbeweging verzwikte hij zijn enkel op een verschrikkelijke manier. (zie afbeelding).

Foto: Theo Beentjes
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Trauma mechanisme

Het bleek een enkel-inversie trauma die gereponeerd werd door
ambulance personeel. Klinisch zichtbaar was een laceratie van
de huid, 6 cm laterale zijde distale fibula waarbij het distale deel
van de huid onder de fibula zit.

Het mooie van deze casus is dat er een fotograaf aan de zijlijn
stond die toevallig het trauma mechanisme in beeld kon brengen.
Bij zo’n verschrikkelijk inversietrauma zou je bijna wel een fractuur
verwachten, maar tot mijn verbazing was deze afwezig en was het
uitsluitend ligamentair letsel.

Beeldvorming
De classificatie van Lauge Hansen

X-Enkel L:
Normale stand, congruente enkelvork. Ovaalvormig fragment
tussen mediale malleolus en talus, wat kan passen bij een avulsie.
Veel lucht in de weke delen. Huiddefect lateraal.

Als we de traumafoto bekijken waarop te zien is hoe de enkel naar
binnen kantelt. Volgens de classificatie van Lauge Hansen zou
het een supinatie-adductie letsel zijn. Maar aangezien deze niet
voorkomt zonder fractuur, is er misschien een uitbreiding nodig
van het Lauge Hansen classificatiesysteem, zoiets als een supinatieluxatie en de pronatie-luxatie.
In de literatuur wordt er gesproken door Fahey en Murphy over
5 mogelijkheden van luxatiestand, anterieur, posterieur, lateraal,
mediaal en gecombineerd.(3)

X-Knie L:
Deze toonde geen proximale fibulae #.

Na een snelle search op PubMed kwam ik erachter dat het best
een zeldzaam letsel is als een enkel disloceert en er geen fracturen
te zien zijn. Er zijn meerdere casussen beschreven waarbij de eerste beschreven werd in 1913 (3).
De enkelluxatie fractuur komt in de eerst instantie vaker voor bij
verkeersongevallen, voornamelijk motor-ongevallen, maar daarnaast ook bij sporten waarbij veel gesprongen wordt zoals volleybal en basketbal. (3)
Uit de literatuur blijkt dat 6 weken onderbeengips, waarvan de
eerste 3 weken onbelast op lange termijn goede tot uitstekende
resultaten oplevert. (3,4)
Geruptureerde enkelbanden bij een instabiele enkel dienen gerepareerd te worden .(3)

X-enkel bij binnenkomst in het ziekenhuis.

Beleid
Een spoedoperatie.

Operatie

Omdat het een open fractuur betrof zijn de enkel en de wond goed
gespoeld en heeft de patiënt antibiotica gekregen.

Tijdens de operatie werd de enkel getest, er was een mediale verwijding te zien en ook verwijding van fibula en tibia (syndesmose
letsel) De huidflap zat klem tussen talo-fibulaire gewricht. De
banden en het kapsel waren ook stuk, deze werden gehecht en
er werde 2 stelschroeven geplaatst. De enkel was daarna stabiel.

Uitkomst
De patiënt is nog steeds aan het revalideren na de operatie en doet
mee aan de Rodeo trial*.
De stelschroeven zijn precies 2 maanden na zijn herstel operatie
verwijderd.
Na 2,5 maand na de eerste herstel operatie gaat het erg goed, de
patient gaat met zijn fysiotherapeut oefeningen uitbreiden.

* De Rodeo trial is een onderzoek waarbij patiënten met stelschroeven worden ingeloot. Bij de ene groep zullen de stelschroeven preventief verwijderd worden, bij de andere groep
laat men de stelschroeven zitten. Dit onderzoek zal uitwijzen
welke methode van nabehandeling beter is.

Bronnen
1. https://www.bmihealthcare.co.uk/health-matters/mens-health/rugbyinjuries Br J Sports Med. 2017 Jan;51(1):51-57. doi: 10.1136/bjsports-2016096275. Epub 2016 Jul 26.
2. Rugby World Cup 2015: World Rugby injury surveillance study.
3. Case Report: Open ankle dislocation without associated malleolar fracture:
Review of the literature Hassan Elsayed ,RameshThalava, Hytham Aﬁﬁ,

X-enkel na plaatsing stelschroeven.

Mohammad KhanTameside Trauma Case Rep. 2017 Jan 4;8:20-23. doi:
10.1016/j.tcr.2017.01.015. eCollection 2017 Apr

Nabehandeling

4. Foot Ankle. 1988 Oct;9(2):64-74. Ankle dislocation without fracture.

3 weken onderbeengips onbelast.
3 weken onderbeenloopgips, omdat de patiënt op vakantie zou
gaan is er een walker gegeven met goede instructies. Dit wil zeggen, alleen belasten met walker, de walker mag wel uit als hij niet
belast en de enkel mag bewogen worden op geleide van de pijn.

Wroble RR1, Nepola JV, Malvitz TA.

Lenny Keylard,
gipsverbandmeester,
OLVG-west
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Conservatieve behandeling
van achillespeesklachten
Arco van der Vlist, Robert-Jan de Vos
Samenvatting
De achillespees is de sterkste pees van het menselijk lichaam. Desondanks wordt op deze locatie regelmatig een overbelastingblessure gezien door de hoge krachten die de achillespees moet verdragen. Achillespeesklachten worden echter ook frequent bij
inactieve personen gezien. Aanpassing van de (sport)belasting zal bij een deel van de patiënten zorgen voor herstel, maar een
significant percentage van de patiënten zal maanden tot zelfs jaren klachten houden. Een belangrijk onderscheid bij het evalueren
van achillespeesklachten is de duur van de klacht en de exacte lokalisatie. Deze klinische kenmerken beïnvloeden namelijk de
behandelopties. Er is relatief veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar effectiviteit van behandelmethoden voor patiënten met
chronische achillespeesklachten. Dit is bij zorgverleners echter lang niet altijd bekend. In dit overzichtsartikel zal daarom besproken
worden wat een achillespeesblessure is en wat de meest gebruikte behandelingen zijn voor dit probleem.
Inleiding
Kenmerken van de achillespees
De achillespees is de grootste en sterkste
pees van het menselijk lichaam. Het verbindt de kuitspieren met het hielbeen, waardoor het aanspannen van de kuitspieren
leidt tot een krachtige afzet van de voet.
De krachten worden van de spier naar het
bot overgebracht door de achillespees.
Hierbij kunnen de krachten in de achillespees zeer hoog oplopen, tot wel 12.5 keer
het lichaamsgewicht tijdens een sprint.(1)
Op microscopisch niveau wordt peesweefsel gekenmerkt door collageenvezels die
in de richting van de trekkrachten zijn
gerangschikt. Deze vezels worden onder
andere met elkaar verbonden door suikergroepen (glycosaminoglycanen). De productie van het collageen wordt gereguleerd
door spaarzaam aanwezige cellen. De pees
is met name in de kern nauwelijks metabool actief en er wordt aangenomen dat
met name aan de buitenzijde van de pees
meer activiteit is met een afbraak en opbouw van collageen die normaliter in balans is.(2)
De patiënt met een achillespeesblessure
Als de pees niet in staat is om de krachten
tijdens belasting te verdragen, dan kan er
een reactie in de achillespees optreden.
Meestal komt dit door een te hoge (sport)
belasting of een te snelle opbouw van de
(sport)belasting. Dit leidt tot een zwelling
van de achillespees, welke veelal pijnlijk
is bij aanraking. Normaal gesproken is er
bij een achillespeesblessure dan ook sprake
van pijn in het gebied van de achillespees,
een lokale zwelling van de pees en een ver-

minderde belastbaarheid. Bij de aanwezigheid van deze kenmerken wordt de klinische diagnose ‘tendinopathie’ gesteld, wat
letterlijk ‘ziekte van de pees’ betekent.
Andere klachten die bij een achillespeesblessure vaak door de patiënt gemeld worden zijn: geleidelijk ontstane pijnklachten,
pijn die toeneemt tijdens of na belasting
en er is in veel gevallen sprake van ochtendstijfheid en/of startstijfheid. Door de aanwezigheid van deze typische klachten werd
voorheen gedacht dat er sprake was van
een ontsteking van de pees, echter laboratorium onderzoeken hebben aangetoond
dat dit niet het geval is.(1, 2)
Hoe vaak en bij wie komt het voor?
Van de 1000 patiënten die bij de huisarts
komen hebben 2 tot 3 patiënten klachten
van hun achillespees. Het komt met name
voor bij mannen en vrouwen tussen de 30
en 60 jaar. Deze blessure komt nog veel
vaker voor bij professionele hardlopers;
de helft van deze groep loopt tijdens hun
carrière een achillespeesblessure op. In
ongeveer 2/3e van de blessures is er sprake
van fouten in de trainingsopbouw, vooral
bij het uitoefenen van sporten zoals hardlopen of sporten waarbij hardlopen een
onderdeel van de sport is. Vreemd genoeg
doet 1/3e van de patiënten juist totaal niet
aan sport. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat overgewicht leidt tot een
verhoogde belasting van de achillespees.
Recente wetenschappelijke onderzoeken
laten zien dat metabole factoren (zoals
suikerziekte en een verhoogd cholesterol)
een negatieve invloed hebben op peesweefsel. Dit kan ook een verklaring zijn waardoor inactieve personen achillespeesklachten krijgen.(1)
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Risicofactoren voor het optreden
van een achillespeesblessure
Verschillende factoren kunnen de kans op
het krijgen van een achillespeesblessure
verhogen. Uit zeer recent onderzoek blijkt
dat er bewijs is voor de volgende risicofactoren: een eerdere peesblessure van
de onderste ledematen, een verminderde
kracht van de kuitspieren, een afwijkend
looppatroon, een verhoogde alcoholinname
(≥4 eenheden per week voor vrouwen en
≥7 eenheden voor mannen) en het gebruik
van bepaalde medicijnen (het antibioticum
ofloxacin).

Classificatie van achillespeesblessures
Duur van de klachten –
reactief versus chronisch
Bij overbelasting van de achillespees ontstaat er een reactie in het peesweefsel. Het
aantal cellen in de pees neemt fors toe en
hierdoor stijgt de productie van verschillende eiwitten, waaronder de glycosaminoglycanen. Deze suikergroepen trekken meer
vocht aan en hierdoor ontstaat dan ook de
kenmerkende zwelling van de pees. In deze
fase is de structuur van de pees nog normaal. De klachten kunnen in deze zogenaamde reactieve fase nog afnemen,
mits er voldoende tijd tussen de trainingen wordt aangehouden of nieuwe overbelasting wordt voorkomen. Wanneer de
overbelasting aan blijft houden kan de
normale ordening van de peesvezels veranderen. Bij een langdurige achillespeesblessure gaat deze microscopische structuur dan ook verloren zoals in figuur 1
is weergegeven. Daarnaast is er in deze
chronische fase meestal sprake van
ingroei van nieuwe bloedvaten en zenuw-

takken. De ingroei van deze zenuwtakken
wordt gezien als vermoedelijke oorzaak
voor de langdurige en relatief forse pijnklachten die bij een achillespeesblessure
gezien kunnen worden.

blessure en dus de behandeling verschillend is. De exacte oorzaak van de blessure
is nog onbekend, maar het lijkt erop dat
er bij klachten van het middendeel vooral
sprake is van een overbelasting door trekkrachten in de achillespees. Bij klachten
van de aanhechting spelen compressiekrachten in de achillespees vermoedelijk
ook een rol. Deze compressiekrachten nemen toe doordat de aanhechting van de
achillespees tegen de hielbeen aan wordt
gedrukt bij diepe enkelhoeken. Soms kan
de vorm van het hielbeen hierin een rol
spelen. Bij een zogenaamde Haglund morfologie van het hielbeen steekt de achterste bovenrand van het hielbeen verder uit.

Figuur 1: Microscopisch beeld van een gezonde
pees (boven) en het beeld passend bij langdurige
klachten van de achillespees (onder). Opvallend
is de organisatie van de peesvezels in gezonde
staat versus het verlies van organisatie van de
pees structuur bij een aangedane achillespees.

Rol van aanvullende diagnostiek
De diagnose tendinopathie kan normaal
gesproken gesteld worden op basis van de
kenmerkende klachten uit de anamnese en
het lichamelijk onderzoek. Soms is aanvullend onderzoek nodig, waarbij een röntgenfoto, echografie en een MRI-scan de meest
gebruikte technieken zijn. Bij een röntgenfoto wordt de achillespees niet afgebeeld,
waardoor deze meestal geen afwijkingen
laat zien. Wel kunnen er in sommige gevallen verkalkingen in de pees zichtbaar zijn
en bij klachten van de aanhechting van de
achillespees kan een eventuele Haglund
morfologie in beeld worden gebracht.
Echografie en MRI zijn beter geschikt om
de pees zelf in beeld te brengen, waarbij
echografie veelal de voorkeur heeft door
de snelle beschikbaarheid en de lage kosten die dit onderzoek met zich meebrengt.
Afwijkingen die hierbij gezien kunnen worden zijn vochtcollecties in het peesweefsel en een verstoring van de peesstructuur
(zie figuur 4). Daarnaast kan ook de slijmbeurs beoordeeld worden voor eventuele
betrokkenheid. Specifiek voor echografie
is dat gekeken kan worden naar de ingroei
van nieuwe bloedvaten (neovascularisatie)
middels de Dopplerfunctie. Bij patiënten
met typische achillespeesklachten zijn
deze in de meeste gevallen zichtbaar.(1)
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Er zijn geen duidelijke afkappunten om
aan te kunnen geven wanneer een reactieve fase overgaat in een chronische fase.
Dit wordt mede veroorzaakt doordat het
een continuüm aan veranderingen is en
de opeenvolging van veranderingen in
het weefsel niet op één moment in de tijd
ontstaan. In de huidige klinische praktijk
wordt aangehouden dat klachten met een
kortere duur dan 6 weken reactief zijn en
met een langere duur chronisch zijn. De
fase tussen de 6 en 12 weken is een transitiefase die in de wetenschappelijke literatuur ook wel de ‘dysrepair’ fase wordt
genoemd. (2)

Figuur 2: Onderscheid in locatie van achillespeesblessures. Het rode gebied betreft de aanhechting
(insertie) van de achillespees, het blauwe gebied
betreft het middengedeelte (midportion) van de
achillespees, dat 2-7 cm boven de daadwerkelijke
aanhechting is gelokaliseerd.
Dit kan leiden tot een toename aan compressiekrachten op de achillespees. Soms
wordt daarbij ook een verdikte slijmbeurs
(bursa retrocalcaneï) gezien, waardoor de
compressie op de achillespees verder toeneemt. Dit is schematisch weergegeven in
figuur 3.(1, 3)

Figuur 4: A: Normale staat van de achillespees. In
deze beelden wordt vanaf de zijkant naar het middendeel van de achillespees gekeken (sagitaal vlak).
B: Voorbeeld van afwijkingen die gezien kunnen
worden bij echografie. In de linker afbeelding is
een verdikte achillespees zichtbaar. Daarnaast
is een vochtcollectie in het peesweefsel waar te
nemen (donker gebied in de achillespees, gemarkeerd met de witte pijl). In de rechter afbeelding
is ingroei van nieuwe bloedvaten zichtbaar gemaakt
met power doppler echografie. De rode en oranje
gebieden die tijdens echografie zichtbaar zijn duiden op aanwezigheid van nieuwe bloedvaten.

Figuur 3: Schematische weergave van de aanhechting van de achillespees en de slijmbeurs (bursa
retrocalcaneï) die gelegen is tussen de achillespees
en het hielbeen. Het röntgenbeeld is gebruikt om
de relatie tussen de Achillespees, slijmbeurs en
hielbeen te verduidelijken. Links is de normale
staat weergeven, rechts de aangedane staat met
een verdikking van de slijmbeurs en vervorming
van het hielbeen (Haglund morfologie). Bij diepe
enkelhoeken (toegenomen dorsaalflexie van de
enkel) kan het hielbeen zorgen voor meer compressie op de achillespees en de slijmbeurs.
>>

Locatie van de klachten –
insertie versus midportion
Bij een achillespeesblessure worden twee
soorten locaties onderscheiden: klachten
van het middendeel (midportion) van de
achillespees en klachten van de aanhechting (insertie) van de achillespees (zie
figuur 2). Dit onderscheid is belangrijk
omdat de vermoedelijke oorzaak van de
23

4B links

Voor alle bovenbeschreven afwijkingen
op beeldvorming is bekend dat ze ook in
een (klein) deel van de gezonde asymptomatische populatie voorkomen. Het blijft
dus altijd van belang om de bevindingen
bij beeldvorming te relateren aan de klinische bevindingen.

Conservatieve behandeling van
achillespeesblessures
Voor een achillespeesblessure bestaan
veel verschillende behandelingen, maar
het bewijs voor de werkzaamheid is vaak
beperkt. Hieronder zullen daarom de
meest toegepaste behandelingen besproken worden voor de verschillende vormen
van een Achilles tendinopathie.
Reactieve achilles tendinopathie
Zowel bij klachten van de aanhechting
(insertie) en het middengedeelte (midportion) van de achillespees is het belangrijkste advies om de training of belasting tijdelijk aan te passen. Het is aan te raden
om geen activiteit of sport uit te voeren
die de pijn opwekt. Alternatieve sporten
die minder belastend zijn voor de achillespees (zoals zwemmen, fietsen, crosstraining etc. ) kunnen veelal wel worden
uitgevoerd, echter dit verschilt per patiënt.
Als de pijnklachten vervolgens volledig
verdwenen zijn, dan kunnen de activiteiten weer geleidelijk opgebouwd worden.
Het kan in deze fase ook zinvol zijn om te
kijken naar factoren van de training die
bijgedragen kunnen hebben aan het ontstaan van het probleem. Zo kan er sprake
zijn geweest van een te snel opbouwend
trainingsschema, onvoldoende warmingup voor de training, een verkeerde looptechniek, een te hoge alcoholinname en
de klachten kunnen ontstaan zijn na het
dragen van nieuwe sportschoenen. Schoenen die veel druk geven op het hielbeen en
daardoor pijn veroorzaken, kunnen door
een schoenmaker of orthopedisch instrumentenmaker uitgeknobbeld worden. Hierdoor wordt compressie van de schoen op
de aanhechting van de pees verminderd.
Bij kortdurende klachten liggen de peesvezels in de meeste gevallen nog in een
normale structuur, waardoor oefeningen

vezels in de juiste trekrichting komen te
liggen, waardoor de normale structuur van
de pees zal herstellen. Het idee bestaat dat
rekken van de kuitspieren ook een bijdrage
kan leveren in het stimuleren van het herstel, echter dit is vooralsnog niet aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

4B rechts

om de structuur te herstellen minder zinvol zijn. Oefentherapie kan er dan juist voor
zorgen dat er meer reactie wordt opgewekt.
Als de patiënt is hersteld van de reactieve
fase, dan kunnen kuitspieroefeningen mogelijk wel een gunstig effect hebben als
voorbereiding op sporten met een hoger
belasting patroon. Binnen 12 weken van
het ontstaan van de klachten kan het wel
zinvol zijn om een ontstekingsremmer te
gebruiken. Van ibuprofen is namelijk bekend dat dit de reactie van de cellen in de
achillespees remt, wat een sneller herstel
kan geven. In het geval van een verdikking
van de slijmbeurs kan dit ook een gunstig
effect hebben. Het heeft de voorkeur om
dit in gelvorm te gebruiken, omdat dit weinig bijwerkingen heeft en goed werkt bij
deze oppervlakkige blessure. Bij hart- en
vaatziekten en een verminderde nierfunctie moet ibuprofen niet gebruikt worden.
Daarnaast kunnen ibuprofen tabletten
maagklachten geven. Belangrijk is wel dat
de activiteiten in deze periode niet opgebouwd worden, omdat de pijnklachten
gemaskeerd kunnen zijn door het gebruik
van pijnstillers.(1, 4, 5)
Chronische midportion achilles
tendinopathie
Bij meer dan de helft van de mensen met
een langdurige blessure van het middendeel van de achillespees is een combinatie
van tijdelijke vermindering van (sport)
belasting en oefentherapie succesvol binnen 3 maanden. Er zijn vele soorten oefeningen die gedaan kunnen worden en er
is momenteel geen bewijs dat het ene programma beter is dan het andere.
Het meeste onderzoek is gedaan naar zogenaamde excentrische oefentherapie van
de kuitspieren, waarbij vanuit teenstand
de hak langzaam over de rand van een traptrede wordt gezakt. Dit wordt zowel uitgevoerd met gestrekte als ook met gebogen knie. Een video van de uitvoering
van de oefeningen is terug te vinden op
www.sportzorg.nl onder het kopje oefeningen. Het idee achter deze oefeningen
is niet alleen om de kuitspieren sterker te
maken, maar ook om de peescellen te
stimuleren om meer peesvezels te gaan
maken. Het doel is dat deze nieuwe pees24

Als de klachten na 3 maanden niet verminderen, kan dit voor de patiënt een goede
indicatie zijn om een afspraak bij een medisch specialist te maken. De sportarts
heeft expertise op het gebied van peesblessures en het herstel van de balans tussen
belasting en belastbaarheid. De sportarts
kan de diagnose stellen, meer uitleg en advies geven en indien nodig aanvullende
behandelingen starten. Er zijn vele soorten behandelingen mogelijk, maar het
bewijs voor de werkzaamheid van deze
behandelingen is vaak beperkt. Goede
begeleiding is dan ook erg belangrijk in
deze fase, met name om onnodig lange
behandelduren te voorkomen en het nut
van nieuwe behandelopties met de patiënt
te bespreken. Belangrijk voor deze groep
is daarnaast dat herstel veelal moeizaam
zal verlopen en maanden tot jaren in beslag
kan nemen. Het is daarom voor de behandelaar aan te raden om deze verwachtingen voor aanvang van de behandeling te
bespreken met de patiënt.
Behandelingen die in deze fase overwogen
kunnen worden zijn shockwave therapie
en in het geval van een afwijkende vorm
van de voeten kunnen steunzolen aangemeten worden. Als patiënten langdurig
achillespeesklachten blijven houden, dan
wordt het immobiliseren van de enkel middels een gipsbehandelingen of tape soms
toegepast. Omdat bekend is geworden dat
deze behandelingen leiden tot atrofie van
het peesweefsel en snelle terugkeer van
klachten na het staken van deze behandelingen, worden ze momenteel niet meer
geadviseerd. Het gebruik van een nachtspalk is in verschillende klinische onderzoeken niet effectief gebleken voor deze
aandoening en deze behandeling wordt
daarom ook niet geadviseerd. Daarnaast
zijn er verschillende behandelopties met
injecties. In het verleden werden vooral
injecties met corticosteroïden gegeven,
wat op korte termijn zorgt voor een verlichting van de pijn. Het nadeel is echter
dat de kans op een volledige scheur van
de achillespees verhoogd is en het effect
op lange termijn minder gunstig is dan
een afwachtend beleid. Hierdoor wordt
het gebruik hiervan niet geadviseerd.
Ook het gebruik van injecties met plaatjesrijk-plasma (PRP) wordt niet aangeraden, omdat deze geen beter effect laten
zien dan wanneer alleen oefentherapie

uitgevoerd wordt. Een nieuwe techniek die
momenteel onderzocht wordt is de zogenaamde hoog-volume injectie. Deze injectie richt zich op het mechanisme van bloedvat nieuwvorming in en rond de achillespees. Er wordt een injectie met een relatief
grote hoeveelheid vocht rondom de pees
gegeven, waarbij de gedachte is dat de
bloedvaten en meelopende zenuwen ten
gronde gaan. Hierdoor kunnen mogelijk
de pijnklachten verminderd worden. Meer
informatie over dit onderzoek is te vinden
op www.achillespeesonderzoek.nl. In de
toekomst kunnen stamcellen mogelijk een
rol gaan spelen in de aanmaak van nieuw
peesweefsel. Op dit moment is het echter
niet bekend of dit een veilige behandeling
is en of deze ook daadwerkelijk effectief is.
(1, 4)
Chronische insertie achilles
tendinopathie
Net als bij klachten van het middengedeelte
van de achillespees bestaat de behandeling
bij langdurige klachten van de aanhechting
in eerste instantie uit oefentherapie. Door
de compressiekrachten die vermoedelijk
bij het ontstaan van deze klachten betrokken zijn, worden de oefeningen wel op een
andere wijze uitgevoerd. Bij de oefeningen
worden diepe enkelhoeken vermeden, omdat dit de pijnklachten door de compressie
op het hielbeen kan provoceren. Ook voor
deze aandoening is het meeste onderzoek
gedaan naar excentrische oefentherapie.
In dit geval is het verschil dat de hak vanuit teenstand langzaam naar de vloer wordt
gebracht, zonder dat deze daarbij doorzakt
over de rand van een traptrede. Als deze
oefeningen echter hevige pijn veroorzaken,
dan kan er voor gekozen worden om eerst
een aantal weken zogenaamde isometrische
oefeningen uit te voeren. Hierbij wordt de
spier op spanning gebracht door op de tenen
te staan, waarna deze positie 45 seconden

vastgehouden wordt. Het uitvoeren van
rekoefeningen van de kuitspieren wordt
ontraden, omdat ook hier diepe enkelhoeken bereikt worden. Een gedetailleerdere
beschrijving van de uitvoering van de oefeningen is terug te vinden op www.sport
zorg.nl onder het kopje oefeningen.
Als de klachten na 3 maanden niet verbeterd zijn is het ook voor klachten van de
aanhechting een goede indicatie om een
afspraak te maken bij een medisch specialist. Belangrijk voor klachten van de aanhechting van de achillespees is dat herstel
veelal maanden tot jaren kan duren. Vaak
is er ook sprake van een grillig verloop,
waardoor de klachten in periodes ook
minder hevig aanwezig zijn. Er zijn aanvullende behandelingen mogelijk, maar
wederom is het bewijs voor de behandelingen zeer beperkt. Ook bij de insertie tendinopathie geldt dat immobilisatie wordt
ontraden. Een vermindering van provocerende belasting en verbeteren van belastbaarheid van de pees heeft de voorkeur.
In het geval van een afwijkende vorm van
de voeten kunnen daarnaast steunzolen
aangemeten worden. Het gebruik van een
nachtspalk wordt afgeraden, omdat dit ook
zorgt voor diepe enkelhoeken bij het dragen
van de spalk. Met name shockwave behandelingen worden in de praktijk regelmatig
toegepast bij dit probleem. Dit kan met
name worden overwogen bij afwezigheid
van een verdikte slijmbeurs. Bij de aanwezigheid van een verdikte slijmbeurs kan
lokaal een injectie met corticosteroïden
gegeven worden. Belangrijk om te weten
is dat er altijd een gedeelte van de corticosteroïden vanuit de slijmbeurs zal uitlekken naar de Achillespees. Deze injectie
behandeling kan dus uiteindelijk, met
name bij herhaalde toepassing, leiden tot
de negatieve effecten zoals eerder beschreven. (1, 3, 4)
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Conclusie
Achillespeesklachten komen frequent voor
bij actieve personen, maar het treft ook inactieve mensen. Bij aanwezigheid van lokale
pijn, zwelling van de achillespees en een
verminderde belastbaarheid wordt de klinische diagnose ‘tendinopathie’ gesteld. Tendinopathie van de achillespees kan worden
onderverdeeld in een reactieve en chronische vorm en een insertie tendinopathie
en midportion tendinopathie. Deze 4 vormen hebben verschillende ontstaansmechanismen en behandelopties. Een belangrijke gemene deler in behandelprincipes
is het verminderen van de specifieke provocerende belasting en het verbeteren van
de belastbaarheid van de pees. Ondanks
toepassing van deze hoeksteen van behandeling en eventueel aanvullende behandelopties, zijn klachten bij chronische achilles tendinopathie vaak langdurig met een
bestaan van meerdere jaren.
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De Mobility Clinic UMC Utrecht
Centrum voor sport & beweging

Matthijs Marres
Het onderdeel knie van de Mobility Clinic
richt zich op complexe sportletsels en
patiënten die vanwege complexe klachten
elders uitbehandeld zijn. Ook patiënten
met relatief eenvoudige knieproblemen
in combinatie met bijvoorbeeld reuma
of diabetes zijn welkom, evenals jonge
patiënten met een versleten knie als gevolg
van artrose.

De Mobility Clinic
is voor mensen met
complexe problemen
aan het steun- en
bewegingsapparaat
De Mobility Clinic van het UMC Utrecht
is een unieke plek voor mensen met complexe problemen aan het steun- en bewegingsapparaat. Medisch specialisten van
verschillende afdelingen werken hierin
multidisciplinair samen. Daardoor kunnen bijna alle patiënten al na het eerste
polibezoek rekenen op een duidelijke diagnose en helder behandeladvies. De Mobility Clinic is gestart met zorg voor mensen
met complexe knieproblemen en breidt
later uit naar andere complexe indicaties
aan het steun- en bewegingsapparaat. En
er is een nauwe samenwerking met het
Diakonessen ziekenhuis in Utrecht.
De Mobility Clinic richt zich vooral op de
rol als academisch expertisecentrum voor
het steun- en bewegingsapparaat. Denk
hierbij aan:
(Top)sporters die baat hebben bij behandeling door een multidisciplinair team
bestaande uit sportarts, orthopeed en
fysiotherapeut.
Jonge artrosepatiënten bij wie het plaatsen van een knieprothese nog niet aan
de orde is.
Patiënten met complex letsel, zowel
intra- als extra-articulair.
Patiënten met meervoudig traumatisch
(sport)letsel.
Hoog complexe aandoeningen
(en co-morbiditeit) bij patiënten met
knieklachten.
Patiënten met kraakbeenletsel. Ook
een innovatieve behandeling als kraakbeentransplantatie behoort hier tot de
mogelijkheden.

•
•
•
•
•
•

Op de Mobility Clinic worden alle patiënten vooraf tijdens het multidisciplinaire
overleg besproken. Bij dit overleg zijn betrokken:
Orthopeden
Artsen in opleiding tot orthopeed
Sportgeneeskundigen
Artsen in opleiding tot sportgeneeskundige
Gipsverbandmeesters
Fysiotherapeuten
Orthopedisch instrumentmaker
Polimedewerkers
Technisch geneeskundigen
Reumatologen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Door multidisciplinair te werken kan
elke specialist zijn of haar advies geven
zodat de meest optimale behandeling
ingezet kan worden. Tijdens het multidisciplinair overleg wordt iedere patiënt
besproken. We kijken naar de medische
voorgeschiedenis, radiologische beelden,
klachten en wensen. Aan de hand hiervan stellen we alvast een behandeling
voor.
Ook kijken we welke medisch specialist
de patiënt te zien krijgt. Zo kan het zijn
dat een patiënt aan het eind van de ochtend is ingepland voor een MRI, aan het
begin van de middag een afspraak heeft
met een orthopeed en daarna nog even
langs de fysiotherapeut moet. De patiënt
krijgt zo in één dag een diagnose met
behandelplan.

Voorbereiden op een polikliniekbezoek
Het streven is dat zoveel mogelijk patiënten tijdens hun eerste afspraak een duidelijk behandeladvies krijgen. Hiervoor is
een goede voorbereiding nodig. Zodra de
verwijsbrief is ontvangen nemen we telefonisch contact met de patiënt op. Tijdens
dit gesprek wordt bepaald:
welke aanvullende gegevens er nog
moeten worden opgevraagd bij andere
ziekenhuizen;
of er voorafgaande aan het polibezoek
nog aanvullend onderzoek nodig is,
bijvoorbeeld een röntgenfoto of MRIscan;
wat globaal de klachten zijn, zodat
direct de juiste artsen bij het eerste
bezoek betrokken zijn.

•
•
•
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Patiënten zijn bij de Mobility Clinic niet
alleen verzekerd van een snelle diagnose,
ze worden ook behandeld volgens de nieuwste inzichten en technieken die vaak in
andere ziekenhuizen nog niet beschikbaar
zijn. Verder doet de Mobility Clinic onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en
-technieken en mogelijkheden om de bestaande behandelingen te perfectioneren.

Ziektebeelden

• Kraakbeendefect
• Knieartrose
• Meniscuspathologie
• Voorste kruisbandscheur
• Patellofemoraal pijnsyndroom
• Jumpers knee
Behandelingen

• Behandeling gecombineerd bot- en
kraakbeendefect

• Behandeling knieartrose zonder
operatie

• Kniebandreconstructies
• Kniedistractie
• Knieprothese
• Knieschijfstabilisatie
• Kraakbeentransplantatie
• Meniscusletsel
• Microfractuur
• Standscorrectie onderbeen
Mobility Clinic app
De Mobilty Clinic app geeft informatie
over ziektebeelden en de behandeling
daarvan. Dit is opgesplitst in tijdsstappen. Wanneer de operatiedatum gepland
is en die ingevuld wordt in de app, krijgt
de patiënt informatie compleet op maat
in een tijdslijn. De app biedt door middel
van video’s, achtergrondinformatie en
oefeningen, ondersteuning tijdens het
gehele traject. Dit loopt van de voorbereiding tot en met de revalidatie. De app is
beschikbaar voor zowel Apple als Android
en is gratis te downloaden.

Bron: www.umcutrecht.nl
Matthijs Marres,
Gipsverbandmeester,
LUMC

Voor u gelezen
Uit het tijdschrift New Scientist Mei nummer 2018

Waarom doen mijn spieren zo’n pijn?
Was je gisteren op de sportschool of heb je gejogd en kom je nu de
trap niet meer op? Doen alleen staan en zitten al vreselijk zeer en
zijn je armen zo pijnlijk dat je je tanden niet eens meer kunt poetsen? Gefeliciteerd: je hebt #majorDOMS – een onderscheiding
die op sportscholen wordt toegekend aan iemand die flink met
gewichten heeft getraind. Maar wat, of wie, is major DOMS? En
is pijn een goed teken als je spierweefsel wilt opbouwen?

gekoppelde vezels te staan. De vezels gaan, naarmate ze tijdens
een training vermoeider raken, die krachten tegenwerken en daardoor worden individuele actine- en myosineparen uit elkaar gereten. Dat resulteert in microscopische spierbeschadigingen.
‘Zodra zulke microbeschadigingen ontstaan, komen er herstel- en
reparatieprocessen op gang’, aldus Furlong. ‘Het stijve gevoel na
het sporten komt door de ontstekingen die de chemische stofjes
veroorzaken die naar dat gebied toestromen om de schade te herstellen’. Ook stromen er witte bloedlichaampjes heen, aangetrokken door signaalstoffen die de beschadigde spieren uitscheiden,
en slokken de beschadigde cellen op. Pas wanneer die verwijderd
zijn, kan het herstel van de spieren beginnen.

Doen je spieren direct na de training pijn, dan heb je last van zogenaamde ‘acute’ spierpijn. Naar men denkt komt dat door een combinatie van drie dingen: vermoeide spieren, een ophoping van afvalproducten – vooral waterstofionen – van de chemische reacties
die plaatsvinden als je je spieren gebruikt, en een ophoping van
de vloeistoffen bedoeld om die afvalproducten weer af te voeren.

Zijn de spieren eenmaal gerepareerd, dan kunnen ze voortaan
beter tegen het soort trekkrachten dat ze beschadigde – de vezels
zijn groter geworden en daardoor zijn de spieren sterker, vertelt
Furlong.

Die pijn zou na rust weer over moeten gaan. ‘Maar heb je direct
na het trainen al veel pijn, dan heb je waarschijnlijk je spieren
beschadigd. Misschien heb je iets verrekt, en dan duurt het wel
een dag of zeven voordat het genezen is’, vertelt Laura-Anne Furlong van de Loughborough University in Engeland.

Maar zulke microbeschadigingen hebben wel een paar dagen nodig
om te herstellen. Ondertussen kun je rustig aan andere spiergroepen werken. En misschien is het een troost, als je gebroken je bed
in kruipt, dat je spieren groeien van die kleine beschadigingen.

Maar als je spieren pas na zo’n 24 à 72 uur na je trainingssessie
pijn beginnen te doen, dan heb je zogenaamde verlate spierpijn
- delayed onset muscle soreness (DOMS) in het Engels. Bij het
spannen van je spieren haken in de spier microscopische actineen myosinevezels aan elkaar vast. Elke keer dat een spier vervolgens uitgerekt wordt, komt er flink veel kracht op die aan elkaar

Chris Simms

Helpt stretchen?
Heeft het zin om kostbare minuten van je training aan stretchen
te besteden? Je hoort altijd dat goed stretchen na een trainingssessie blessures en spierpijn tegengaat. Uit een overzicht uit 2011
van twaalf onderzoeken kwam naar voren dat, of je nu voor of na
het bewegen stretcht, je de volgende dag niet minder spierpijn
hebt (zie ‘Waarom doen mijn spieren zo’n pijn?’).

Behalve tijdswinst is er misschien nog een andere reden om het
stretchen over te slaan. ‘Bij sommige soorten beweging, zoals
langeafstandlopen, kan het zelfs nadelig zijn voor je prestaties,
vertelt Lynda Norton van de Flinders universiteit in het Australische Adelaide. Ook zij schreef een overzicht van studies naar de
effecten van regelmatig stretchen. Vooral de statische variant,
waarbij je een rek vasthoudt en die probeert te vergroten, lijkt
slecht te zijn. ‘Statisch stretchen blijkt de maximale kracht en
het vermogen van spieren te verminderen, dus het gaat niet goed
samen met de krachtsexplosies van springen en sprinten’. Voor
deze bewegingen moeten spieren elastische energie leveren. Maar
spieren lijken door stretchen slechter te worden in het opslaan
en produceren van dit type energie, vertelt Norton. Atleten gaan
er minder snel door rennen en minder hoog door springen.

Ook lijkt het de kans op rug- en beenblessures nauwelijks verminderen. Wel wordt de kans op sommige blessures aan spieren, pezen
en banden er iets lager door. Dat beschermende effect bereik je
vooral door dynamisch te stretchen, dat wil zeggen door oefeningen te doen waarbij je je ledematen beweegt om hun actieradius
te vergroten, vertelt Nick Gill van de universiteit van Waikato in
Nieuw-Zeeland. Behalve onderzoeker is hij ook de kracht- en conditietrainer van het All Blacks rugbyteam van dat land. Het idee
van stretchen is om je mobiliteit en normale functioneren op peil
te houden’, zegt hij.

Voel je je bij het opstaan stijfjes, dan moet je daar volgens Gill
vóór het sporten iets aan doen. Maar het idee dat je voor en na
elke training moet rekken, daar klopt weinig van.

Maar hoe beïnvloedt het je prestaties? Voor nog ongepubliceerd
onderzoek onderzocht Gill met zijn onderzoeksgroep welk effect
stretchen had op twintig sprintende, springende en van richting
veranderende atleten. De deelnemers meenden zelf dat het stretchen hielp, maar de onderzoekers zagen geen verschillen.

Chris Simms
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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.

Opnieuw waarneming op Aruba
Lysbeth zit inmiddels al in Nederland en er kan nog geen vaste
gipsmeester op Aruba worden ingezet, daarom komen hier in
de tussentijd twee waarnemers werken. Ze zijn allebei onbekend
voor mij, dus ik ben benieuwd. Ik vind het altijd leuk om met
mensen te werken die het werk waarschijnlijk anders aanpakken en voor wie Aruba en het werken op Aruba compleet nieuw
zijn. Ans is de eerste die me komt helpen, zij blijft ook het langst.
En na de drukte van de afgelopen tijd – ik moest de gipskamer
in de afgelopen week alleen draaien – ben ik wel toe aan versterking.

brak de laatste week alweer aan en stond Erna op de stoep. Erna
hoefde ik niet op te halen, dat was al door het uitzendbureau
geregeld, maar ze kwam de dag voordat ze moest werken vast
kennismaken en de papieren en pas en dergelijke regelen. De
eerste week van Erna begon wat rustiger dan die van Ans, dus
dat was wel fijn voor haar. Daarbij begon ze een dag voor Hemelvaartsdag, dus had ze meteen alweer een dag vrij… Een lekker
begin dus. Erna blijft iets minder lang, dus voor haar is het
helemaal een vluchtbezoek. Ook Erna vermaakt zich goed, buiten het gezellige werken op de gipskamer, is ze aan het salsadansen en snorkelen. Ook heeft ze de aloë-fabriek bezocht.
Waarschijnlijk heb je er wel eens van gehoord. Aloë vera zit
vaak in bodylotion of zonnebrandcrème, maar wij gebruiken
het ook voor(brand) wonden. Het haalt de hitte uit je huid, het
werkt perfect en het staat gewoon bij mij in de tuin… Erna heeft
een stekje meegenomen. Ik ben benieuwd of de aloë Nederland
overleeft. We hebben het bestelbord ondertussen genoeg getest,
Erna heeft nog wat puntjes op de i gezet, alles geplastificeerd
en nu is het helemaal klaar! Dan zit het er ook voor Erna weer op.

Ik heb Ans en haar man Wim vrijdag van het vliegveld gehaald.
Ze hadden een pittige vertraging, dus het was al aardig donker.
Jammer, nu konden ze de mooie blauwe stranden pas de volgende dag zien. Ik heb ze afgezet bij hun appartement en ging
weer naar huis. Konden ze het weekend lekker genieten van
het mooie weer en wennen aan het tijdsverschil. Dat is nu zes
uur, in de winter is dat vijf uur. Maandag gingen we er samen
tegenaan. De eerste twee dagen werkte ik Ans in en maakte ik
haar een beetje wegwijs. We haalden uniformen op, ik regelde
een ziekenhuispas, legde het computersysteem uit en noem
maar op. De eerste week was het ontzettend druk, de tweede
week was het wat overzichtelijker en wilde Ans graag projecten
die stil lagen oppakken. Sinds de verhuizing naar de nieuwbouw liggen er nog veel zaken waar we niet aan toe kwamen.
Ik heb veel telefoontjes af te handelen en andere regeldingen
te doen, dus is Ans met het nieuwe bestelsysteem aan de gang
gegaan. Martin was hier in de zwangerschapsverlofperiode van
Lysbeth hier al aan begonnen, maar het lukte hem niet om dit
af te maken. In de afgelopen week heb ik het systeem voor het
eerste getest… Ik denk dat het gaat werken.

Het is grappig te zien hoe Erna en Ans met de taal zijn omgegaan.
Ze spraken geen woord Papiaments, maar toch begrepen ze het
meestal wel goed. Ik moest hier en daar even bijspringen, want
het moet natuurlijk wel duidelijk zijn. De patiënten vragen vaak
zelf hoe het zit en als ik dan uit heb gelegd dat ze er zijn om in
te vallen, begrijpen de meeste patiënten het wel en vinden ze
het geen probleem als je de taal niet goed spreekt. Elk woord
dat Erna en Ans probeerden in het Papiaments was een compliment. Kortom voor herhaling vatbaar! Bedankt voor jullie
hulp en hopelijk komen jullie nog eens terug.

Verder heeft Ans nog lekker wat kasten opgeruimd, karren
geordend et cetera. Eindelijk wat overzicht! Inmiddels begint
ze ook al wat aan de cultuur te wennen en zit ze niet stil. Naast
het harde, en gezellige werken, gaat Ans na het werk veel wandelen en vooral strand en zee zijn favoriet. Het is ondertussen
net of Ans er al weken is. De tijd vliegt om, en voor ze het wist,

Groetjes Ageeth Kok

28

in
dit

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

Mevr. A. de Vries,
bestuurslid met portefeuille
Ledenaktiviteiten
ledenactiviteiten@vgned.nl
Mw. B. Roberti,
bestuurslid met portefeuille
Redactie “In dit Verband”
redactie@vgned.nl

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

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

Verband

Dhr. M. van Griethuysen,
Voorzitter
(dagelijks en algemeen
bestuur),
voorzitter@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
Mw. K. den Hertog,
bestuurslid met portefeuille
Opleidingszaken
opleidingscommissie@vgned.
nl

Dhr. C. Feijten,
Website
communicatie@vgned.nl
Het postadres van het
Secretariaat VGN is:
Secretariaat VGN
Merelweg 38
8191 XR Wapenveld

a.u.b.

postzegel

Dhr. M. van Griethuysen
(Mendel) Voorzitter VGN
Papyrusdreef 28
3564 CP Utrecht

plakken

Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt,
bestuurslid met portefeuille
Visitatie
visitatie@vgned.nl

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

Vergadering kwaliteitscommissie
(samenvatting)
Karin den Hartog
In mei hield de Kwaliteitscommissie een vergadering. Het onderwerp: de veranderingen in leerwegen binnen de Erasmus MC Academie.
Na de opening van vergadering neemt Liesbeth van Ewijk (unitcoördinator unit IAZ) het woord. Ze deelt een aantal veranderingen mee die betrekking hebben op alle leerwegen binnen de
Erasmus MC Academie, en dus ook op de opleiding tot Gipsverbandmeester.

De nieuwe opleidingsprofielen en EPA’s betreffen ook de gipsverbandmeesters. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte
te zijn van deze ontwikkelingen. Dat kan door naar de bijeenkomsten van de Kwaliteitscommissie te komen en door bijvoorbeeld actief mee te denken en doen in werkgroepen die de EPA’s
gaan ontwikkelen. Hierbij dus alvast de oproep om erover na te
denken of je een bijdrage zou willen leveren indien gevraagd in
deze werkgroepen.

E-learnings
De E-learnings (staan op de literatuurlijst) koopt de student in
bij Eduplaza en wordt gelijk afgerekend; vergelijkbaar met het
kopen van studieboeken. De kosten van deze e-learnings worden
afgetrokken van de kostprijs van de leerweg. (De totale kosten
zullen ongeveer gelijk blijven). Een student kan de kosten van de
e-learnings en de studieboeken declareren conform de afspraken
met de werkgever, bij de eigen instelling.

Leereenheid Verantwoorde Zorg
De MBO- & in-service studenten volgen de leereenheid Verantwoorde Zorg. Deze leereenheid begint met een inleidend college
waarin studenten krijgen over het schrijven van een CAT (Critically Appraised Topic). Na dit college gaan zij zelf aan de slag in
groepjes van drie. HBO-studenten hebben vrijstelling voor de
binnenschoolse lessen en leveren bewijs aan in het portfolio. Bijvoorbeeld een CAT, actieve deelname aan een verbetertraject,
kwaliteits- of protocollencommissie.

Nieuwe profielen en EPA’s
Taakherschikking in de zorg wordt steeds belangrijker voor allerlei soorten zorginstellingen. Daarom gaan alle (vervolg-)opleidingen veranderen. Profielen gaan er anders uitzien en er gaat worden gewerkt met EPA’s (Entrustable Professional Activities). EPA’s
zijn beroepsgerichte activiteiten die aan een persoon worden toevertrouwd. Ze zijn gekoppeld aan de kerncompetenties.

De HBO studenten kunnen er ook voor kiezen een masterclass te
volgen. Hiervoor kunnen zij zichzelf aanmelden via Eduplaza, de
kosten zijn hiervoor 300 Euro.
>>
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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 :______________________________

Nieuw: student meldt zichzelf digitaal aan voor het volgen
van een leerweg
De student zal zich vanaf nu zelf digitaal aan moeten melden via
Osiris. Om aan te kunnen melden heeft de student toestemming
van de werkgever nodig voor het volgen van de opleiding in de vorm
van een akkoordverklaring werkgever. De aanmelding is alleen
geldig met een volledig ingevuld aanmeldformulier en een volledig
ingevulde akkoordverklaring van de werkgever.
De student zal zich ook aan moeten melden bij het CZO. (College
Zorg Opleidingen)
Het is niet meer mogelijk om vooraf een plek te reserveren. Als bij
aanmelden de opleiding vol is, zal de student geweigerd worden
en moet hij zich opnieuw aanmelden voor het daaropvolgende
startmoment.
Voor gipsmeesters geldt dat zij zich moeten aanmelden via de Unit
Intensieve zorg en dan doorklikken naar de opleiding gipsverbandmeester.
De aanmelding moet 4 weken voor aanvang van de start dag binnen
zijn.

door studenten van de leerwegen SEH en GVM, de binnenschoolse
lessen worden apart gegeven.
Het is belangrijk om de dag van de webinar de studenten roostervrij te plannen, zodat zij deze thuis kunnen volgen. De studenten
schrijven zichzelf in voor de webinar. Vanaf januari 2019 bestaat
de leereenheid 26 uit één dagdeel webinar en één dag binnenschools hands-on les.

Leerweg GVM (Gipsverbandmeester)
De meest efficiënte manier om contact op te nemen is via de
iaz@erasmus.nl
De stafassistenten behandelen de mail en sturen deze zonodig
naar de opleider door.

Vrijstellingen
Vrijstellingen krijgen alle studenten voor BLS/AED met een geldig BLS/AED-certificaat in het portfolio. Dus op tijd het certificaat vanuit het ziekenhuis uploaden in het schoolportfolio.

Uitslag Toets resultaten
Start webinar
In het onderwijs wordt voortdurend gezocht naar aantrekkelijke
werkvormen die de student enthousiasmeren en helpen bij het
leren. Eén ‘nieuwe’ werkvorm waarmee binnen de Erasmus MC
Academie wordt gewerkt is een webinar. Bij de leereenheid Circulatie is daar inmiddels ervaring mee opgedaan. Het blijkt een
leuke vorm om de student te laten leren. Bij de leereenheid 26 Basis
Gips & Verband wordt ook een webinar ontwikkeld. Deze gaat in
het najaar voor de eerste keer draaien. De studenten volgen deze
thuis en aan het eind ervan kunnen zij via de chatfunctie vragen
stellen aan de vakdocent. Deze basisleereenheid wordt gevolgd

Toetsen worden binnen de Erasmus MC Academie afgenomen en
op locatie voor de lange afstand studenten. Hiervoor wordt een
contract afgesloten met een opleidingsfunctionaris van het opleidingsziekenhuis en een vertegenwoordiger van de academie.
Studenten kunnen tot drie maanden na het volgen van een leereenheid zelf een toetsmoment kiezen. Dit betekent dat de toetsen
op verschillende momenten afgenomen en nagekeken worden.
Datum volgende kwaliteitscommissie is 15 november 2018.
Karin den Hartog, opleidingszaken VGN
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Aanwijzingen
voor auteurs

” In dit Verband ”

Lever getypte tekst op papierformaat A4
regelafstand 1.

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

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

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

Tekst
De tekst moet beginnen met een samenvatting van niet meer dan 100 woorden.
Aan het slot van het manuscript worden
toegevoegd:
A. 1. Naam en functie van de schrijver(s).
2. Afdeling(en) waar het werk plaatsvond.
3. Naam en volledig postadres vande
schrijver waar correspondentie naar toe
moet worden gezonden, en e-mail adres.
Dit komt te staan onder de summary.
B. De bijschriften bij de figuren en de tabellen. Geef met een verwijzing in de tekst
aan waar de figuren/tabellen moeten
komen. Voorbeeld: (figuur 1), (tabel 1).

Redactie-Commissie

• Femke Becker gipsverbandmeester luxemburg
• Jan van Doorn, gipsverbandmeester, Boven-IJ Ziekenhuis,
Amsterdam.
• Lenny Keylard, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam
• Matthijs Marres, gipsverbandmeester, UMC Utrecht.
• Lody Muskita, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
• Erna Pronk, gipsverbandmeester, WFG, Hoorn
• Dr. Egbert-Jan M.M verleisdonk, traumachirurg,
Diakonessenhuis, Utrecht
• Renske van Wingerden, gipsverbandmeester, Franciscus Gasthuis

Illustraties (figuren/tabellen)

Vormgeving en grafische productie

Illustraties, wij onderscheiden figuren en
tabellen, behoren apart bijgeleverd te worden,
niet in de tekst plakken. De kwaliteit moet
goed zijn, beslist geen polaroids! Bij voorkeur
300 dpi op ware grootte.

• Lines & Letters bv, Soest

Advertenties / abonnementen

• Sonja Tambach-Bunt, gipsverbandmeester ZMC Zaandam,
secretaris/penningmeester IdV
De Sint Pieter 10, 1509 ZK Zaandam
e-mail: secretariaatIDV@vgned.nl

Aan de achterzijde van alle illustraties of met
een sticker op de dia moet worden vermeld:
1. Een nummer. Dit nummer moet overeenkomen met het nummer van het figuur c.q.
de tabel in de tekst en die van het bijbehorende bijschrift.
2. Top/bovenzijde van de illustratie.

Eindredacteur

• Vacature
e-mail: idv@vgned.nl

Hoofdredacteur

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

Abonnement

Literatuur

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

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

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

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

Reproductie

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

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