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Van de redactie
Als ik de serie van DWDD University ‘De
Toekomst’ door Robbert Dijkgraaf zit te
kijken word ik enorm enthousiast.
WHOUW wat een techniek! Dan krijg ik
toch het idee dat er in de gipskamer nog
te weinig gebeurt. Alles eromheen gaat
exponentieel omhoog in ontwikkeling maar in de gipskamer lijkt de tijd soms stil
te staan. Nog geen eigen BIGgeregistreerd vak, we draaien
de rol en hebben gelukkig veel
lol. Of ben ik nu te sceptisch?

niveau? Naar welke verantwoordelijkheden willen we toewerken? Zijn we één blok
of zijn we te verdeeld? Is subsidie leidend
voor de keuze van de opleiding? Zo ja, hoe
gaat die subsidie eruitzien in het nieuwe
EPA-systeem? Is het ook mogelijk om een

Er zijn wel een aantal mooie ontwikkelingen zoals onze mooie website die flink verbeterd is. Mark Breukel zal daar iets over
schrijven. Nu91 gaat kijken wat ze voor ons
kunnen betekenen in de BIG-registratie.
Mirella Geers schrijft een stuk over accreditatie punten voor leerlingen. De opleiding
in Rotterdam gaat goed onder leiding van
Antoinette Brandenburg en Karin den
Hertog en daar komen weer veel geslaagde
nieuwe gipsverbandmeesters vanaf. Er
komen wel nieuwe veranderingen aan die
ingegeven zijn vanuit de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
(NFU) en de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) om het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel te moderniseren. Het gaat hier om
EPA´s die gecreëerd moeten worden om de
zorg flexibeler te maken. Let op, dit kan
grote impact hebben op ons beroep dus
denk mee. Het CZO is hierin de projectmanager samen met de beroeps- en praktijkmensen.

eigen BIG-registratie te bemachtigen en
daarbij de opleiding in Rotterdam voort te
zetten?
Allemaal kwesties die niet door één persoon kunnen worden opgelost, maar wel
door ons als gipsverbandmeesters in Nederland samen. Ik denk dat belangrijk is dat
gipsverbandmeesters een eigen BIG-registratie krijgen, maar dit is wel mijn persoonlijke mening.

Harry Jan Raad schreef een mooi stuk over
de refereeravond in Rozendal.
Sandra Kleijnen heeft een stroomdiagram
ontwikkeld voor gipsproblemen op de SEH.
Ageeth heeft weer een mooie column uit
Aruba.
Op het stuk van Marc van
Megroot geeft Prof. Goslings
een aanvulling.
Meza Rijsdijk doet verslag
van de ITT-commissie.
Karin den Hertog heeft informatie over de opleiding.
Barbara Roberti heeft een
casus over een crush letsel van een kleine
vinger.
Mark Becht, gipsverbandmeester Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht, doet verslag van de anatomiescholing van 21 april
2018.
Ook dit jaar is er weer een anatomiescholing, namelijk in mei.

Ik denk dat belangrijk is
dat gipsverbandmeesters een
eigen BIG-registratie krijgen

Onze vakgroep heeft een boost nodig om
niet voorbijgestreefd te worden door allerlei andere professionele zorgaanbieders
lijkt mij. Vooruitgaan betekent ook keuzes maken en daar zit nu net de angel.
Doen we als instroom-gipsverbandmeesters alleen verpleegkundigen en fysiotherapeuten of ook andere professionals?
Gaan we starten met hbo-niveau of mbo-

In dit tijdschrift weer veel mooie artikelen en foto’s. René van der Lugt schreef
het derde interview over onderzoek in de
Erasmus Universiteit, dit keer met Annika
Willems.
Uit Rotterdam ook een artikel over Nerve
transpositie van Michiel Zuidam, plastisch
chirurg Erasmus MC.
Renske van Wingerden en Robert Armour
laten zien hoe een ballerina danst met
gips.
Iris Gouweleeuw maakte het verslag van
de ALV van afgelopen november, waar
weer veel boeiende sprekers waren.
Hanny Graaff-Kolsters laat zien hoe een
goed beleidsstuk eruitziet en laat je toch
even nadenken over de bescherming van
je eigen gehoor op je werkplek.
Leendert-Jan Doornbos schreef een stuk
over Morbus De Quervain.
Willie van der Sanden kwam een bijzonder
gips uit het buitenland tegen.
Sylvia van den Bulk maakte een levensgrote sarcofaag.

Wij wensen u veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Barbara Roberti (hoofdredacteur)
en redactieteam

Verschijningstabel In dit Verband 2019
2e uitgave In dit Verband 2019
Deadline aanleveren kopij:
10 mei 2019
Deadline aanleveren advertenties: 10 mei 2019
Verschijningsdatum:
14 juni 2019

3e uitgave In dit Verband 2019
Deadline aanleveren kopij:
9 augustus 2019
Deadline aanleveren advertenties: 9 augustus 2019
Verschijningsdatum:
13 september 2019
5

Een blik achter de schermen
Interview René van der Lugt met Annika Willems

Binnen de muren van de universitaire centra wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het pre-klinisch onderzoek in laboratoria
neemt hierbij een geheimzinnige plaats in: ze vinden plaats, maar je weet niet wat er gebeurt. Aan de andere kant willen de
onderzoekers de buitenwereld laten weten wat zij doen.
Om meer bekendheid te geven aan wat er in de laboratoria gebeurt, heeft René van der Lugt een aantal onderzoekers vragen
voorgelegd. Deze onderzoekers zijn verbonden aan de afdeling orthopedie. De meeste doen een promotieonderzoek, en alle
onderzoeken hebben betrekking op het steun- en bewegingsapparaat. In de komende nummers van In Dit Verband komen de
verschillende onderzoekers aan het woord.
In dit nummer komt Annika Willems aan het woord.
Wil je iets over jezelf vertellen?
“Mijn naam is Annika Willems en ik werk
als onderzoeker op de afdeling Orthopedie
van het Erasmus MC. Tijdens mijn studie
bewegingswetenschappen in Amsterdam
ontdekte ik hoe leuk het is om wetenschappelijk onderzoek te doen. In 2015 ben ik in
het kader van mijn studie een half jaar naar
de Loughborough University in Engeland
geweest. Deze universiteit staat bekend om
het onderzoek dat zij doen met Britse topatleten, de uitstekende sportfaciliteiten en
de talrijke olympische medaillewinnaars
die zij heeft voortgebracht. Zelf mocht ik
meewerken aan een onderzoek met het
nationale rolstoelrugbyteam dat destijds
volop in voorbereiding was voor de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. De ervaringen in Loughborough
hadden mijn enthousiasme voor het doen
van onderzoek verder aangewakkerd en
dus ging ik, weer terug in Nederland en
officieel afgestudeerd, op zoek naar een
leuke onderzoeksfunctie. Deze vond ik
in het Erasmus MC bij de afdeling Orthopedie.”

het maken van kleine gaatjes, in de distale
tibia en in de talus geprobeerd de botgroei
na de operatie te stimuleren. Toch heeft
veertig procent van de patiënten na drie
maanden nog niet voldoende botgroei en
is dit bij tien procent een half jaar na de
operatie nog steeds zo. Deze patiënten
moeten vaak opnieuw geopereerd worden.

Met de SPARKLE-studie
onderzoeken wij of
we de botgroei na
een enkelartrodese
kunnen stimuleren

Met welk onderzoek houd jij je
bezig?
“Binnen de afdeling Orthopedie houd ik
mij onder andere bezig met de SPARKLEstudie. We onderzoeken of Extracorporale
Shock Wave Therapie (ESWT) botgroei
kan stimuleren. Dit doen wij bij patiënten
met ernstige artrose in het bovenste spronggewricht die in aanmerking komen voor
een enkelartrodese. Bij een enkelartrodese wordt het kraakbeen in het bovenste spronggewricht, dat vaak al ernstig is
aangedaan door de artrose, verwijderd.
Ook het sclerotische bot wordt verwijderd.
Vervolgens worden de tibia en talus aan
elkaar vastgezet, meestal door middel van
schroeven. Patiënten krijgen vervolgens
drie maanden gips, zes weken onbelast
gevolgd door zes weken belast. Door de
fixatie van het bovenste spronggewricht
verliest de patiënt de beweging in het bovenste spronggewricht, maar hierdoor verdwijnen ook de pijnklachten. Tijdens de operatie wordt door middel van microfracturing,
6

Met de SPARKLE-studie onderzoeken wij
of we de botgroei na een enkelartrodese
kunnen stimuleren, waardoor minder patiënten te maken krijgen met onvoldoende
botgroei. De SPARKLE-studie is een gerandomiseerde studie. Als een patiënt ESWT
loot, wordt de ESWT-behandeling direct
na de operatie uitgevoerd. Uiteindelijk krijgen we zo twee gelijke groepen waarbij de
ene groep wel de ESWT-behandeling heeft
gehad en de andere groep niet. Door het
maken van CT-scans zes en twaalf weken
na de operatie kunnen we de botgroei nauwkeurig in de gaten houden. Voor deze studie hebben wij in totaal zestig patiënten
nodig, die wij momenteel includeren in het
Erasmus MC en het Maasstad ziekenhuis.”
Kun je vertellen hoe het herstel
van bot verbeterd kan worden?
“Het exacte werkingsmechanisme van
ESWT op botgroei is nog onbekend. Oorspronkelijk komt de ESWT-behandeling
uit de urologie waar deze wordt ingezet
voor het vergruizen van nierstenen. In
1990 ontdekte een Duitse uroloog, Prof.
Dr. Haupt, dat er veranderingen optraden
in het os illium bij patiënten die hij had

behandeld met ESWT. Hierop volgde in
1991 het eerste onderzoek dat ESWT
toepaste bij vertraagd en niet-helende
fracturen. Deze studie van Valchanov
en Michailov behandelde tweeëntachtig
patiënten met ESWT waarvan bij zeventig het bot uiteindelijk vastgroeide. De
afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan
naar het werkingsmechanisme. Dit liet
zien dat ESWT leidt tot vorming van nieuwe bloedvaten – neovascularisatie- en
een toename van verschillende groeihormonen die belangrijk zijn bij de vorming
van bot, namelijk TGF-beta 1 en BMP’s.
Daarnaast is er een toename in de differentiatie van mesenchymale stamcellen
naar osteoprogenitorcellen gevonden.
De biologische veranderingen die optreden na ESWT kunnen mogelijk verklaard
worden door mechanotransductie. Dit
is een proces waarbij een mechanische
prikkel door cellen wordt omgezet in een
biologische respons. Bij ESWT worden
drukgolven gecreëerd die het weefsel/bot
binnendringen. Door deze drukgolven
worden de cellen blootgesteld aan duwen trekkrachten die mogelijk kunnen zorgen voor het vrijkomen van verschillende
groeihormonen. Er zal echter nog meer
onderzoek nodig zijn om het precieze werkingsmechanisme te achterhalen.”

Wat heeft dat voor consequenties
voor patiënten nu en in de toekomst?
“Er is al redelijk veel klinisch onderzoek
gedaan naar het effect van ESWT bij vertraagd en niet-helende fracturen. Over
het algemeen lijkt ESWT op basis van deze
onderzoeken een effectieve behandeling.
De meeste onderzoeken die zijn gedaan,
zijn echter qua opzet erg slecht waardoor
zij geen overtuigend bewijs voor de effectiviteit geven. Om ESWT voor botgroeistimulatie in Nederland te implementeren
in de standaard zorg, zal daarom eerst
goed wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd moeten worden, zoals het onderzoek dat wij nu doen in het Erasmus MC.
In de toekomst hopen wij patiënten met
botgenezingsproblemen te kunnen behandelen met ESWT zodat zij geen operatieve
ingreep hoeven te ondergaan. Ook zou
ESWT preventief kunnen worden ingezet
bij ingrepen waarbij een verhoogde kans
op botgenezingsproblemen bestaat zoals
bij een enkelartrodese.”

René van der Lugt

Gesponsord door
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Reconstructie door een
zenuwtranspositie
Michiel Zuidam
De afgelopen jaren zijn verschillende patiënten met een cervicale dwarslaesie geholpen met een reconstructie van de bovenste
extremiteit middels een zenuwtranspositie. De functionaliteit van hun hand is behoorlijk verbeterd.
Michiel Zuidam, namens het tetraplegie handenteam Erasmus MC/Rijndam
De kwaliteit van leven van patiënten met een cervicale dwarslaesie wordt sterk beïnvloed door hun handfunctie. Deze functie kan fors beperkt zijn door een beperkt aantal spieren die
actief gebruikt kunnen worden. Deze beperking verschilt per
patiënt als gevolg van de hoogte van de laesie. Om het gebruik
van de hand en arm te verbeteren moeten er een aantal basisfuncties hersteld worden (indien afwezig); elleboog extensie,
pols extensie, duim en vinger flexie, duim en vinger extensie
en de fijne motoriek (intrinsieke functie).
De mogelijkheid tot herstel varieert ook zeer per patiënt. Het
liefst wordt een functie actief hersteld: hierbij kan de patiënt
deze functie direct zelf inschakelen. Is dit niet mogelijk, dan
kan een functie passief of via een tenodese effect (bijvoorbeeld
het strekken van de duim door actieve flexie van de pols) worden
ingeschakeld.

Naast de eerder beschreven voordelen van de zenuwtransposities
kunnen nu de functies die eerder moeilijk of niet actief herstel
konden worden, ook hersteld worden. Bijvoorbeeld de actieve
strekking van de vingers, duim en eventueel pols door de zenuwtak van de musculus supinator naar de posterior interosseus
zenuw om te zetten. Via het omzetten van één werkende zenuw
worden dus meerdere functies (strekken van duim, vingers en
pols) in één keer hersteld. Het nadeel van de zenuwomzetting is
dat het soms wel langer dan een jaar kan duren voordat de functie zich ook echt herstelt. Daarnaast moeten patiënten eerder
geopereerd worden. Eerst werd er tot een jaar gewacht om te
kijken welke functies er over bleven. Bij de zenuwtransposities
moeten de te activeren spier intact zijn en niet atrofisch of hypotrofisch geworden zijn door de afwezigheid van zenuwstimulatie.
Patiënten worden nu dan ook gepland voor operaties tussen zes
en negen maanden na het ongeval.

De huidige reconstructieve technieken (tenodese, peestranspositie, peesverlenging, arthrodese of een combinatie) zijn beperkt
in hun mogelijkheden. Deze beperking ligt in het aantal aanwezige restspieren die als donor gebruikt kunnen worden om een
functie te kunnen herstellen. Hierdoor is vaak het openen van
de hand en de fijne motoriek niet actief te reconstrueren.

Tot op heden zijn er in de literatuur 89 zenuwtransposities in
59 dwarslaesiepatiënten beschreven. In 2017 hebben we in het
tetraplegie handenteam van het Erasmus MC/Rijndam en in
samenwerking met Dr. Pondaag van de afdeling neurochirurgie
van het LUMC twee patiënten geopereerd. In een patiënt werden
twee transposities verricht; voor zowel strekken van vingers en
duim als ook het buigen van vingers. Bij een tweede patiënt werd
alleen het strekken van de vingers en duim gereconstrueerd. Nu,
langer dan een jaar na de operaties, kunnen we zeggen dat beide
ingrepen tot een succesvol resultaat hebben geleid: beide patiënten kunnen hun hand weer zelfstandig openen. De functie van
de hand is niet normaal geworden en er zullen zeker ook nog wel
mogelijke aanvullende operaties moeten plaatsvinden om de
functie nog te verbeteren, maar deze ingrepen hebben de patiënten al wel meer functionele mogelijkheden gegeven.
Na de eerste twee patiënten hebben we ondertussen alweer twee
patiënten aan beide kanten geopereerd om de strekking van de

Naast bovengenoemde technieken is er ook een andere mogelijkheid: de zenuwtranspositie. In tegenstelling tot een peestranspositie waarbij een andere spier de functie moet overnemen, wordt
bij de zenuwtranspositie de originele spier weer geactiveerd door
er een werkende zenuw op aan te sluiten. Dit geeft een biomechanisch voordeel omdat de spier de anatomische route blijft volgen.
Daarnaast is het mogelijk om met een zenuwtranspositie meerdere spieren te activeren. Deze techniek is in het verleden eerder
beschreven maar zonder goede resultaten. Voor de verschillende
functies zijn er verschillende zenuwtransposities mogelijk (zie
tabel 1).

Tabel 1: Mogelijk zenuwtransposities om specifieke functie te herstellen of een motore zenuw met meerdere functies te herstellen (AIN en PIN). Afkortingen: PIN,
posterior interosseus nerve; ERCB, extensor carpi radialis brevis; FPL, flexor pollicis longus; AIN, anterior interosseus nerve; ERCL, extensor carpi radialis longus.
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Figuur 1: De peroperatieve setting van de supinator tak transpositie naar de
posterior interosseus tak. (Foto van Bertelli, J Neurosurg Volume 113 / July 2010).

dige extensie, gemaakt door gipsverbandmeester, vaak samen
met een van de handtherapeuten. Na drie weken start men met
het dragen van een elleboogspalk (Ossur) met een instelbaar scharnier waarvan we de buiging iedere week wat kunnen verhogen.

vingers en duim te herstellen, omdat deze zenuwtranspositie
de grootste functionele winst oplevert.

Spalken en immobilisatie

De hand- en onderarmspalken voor deze technieken worden de
dag na operatie door de handtherapeut gemaakt.

Bij de huidige reconstructieve technieken (tenodese, peestranspositie, peesverlenging, arthrodese of een combinatie) is bescherming in de eerste fase tot tien weken erg belangrijk.
Voor de elleboogoperatie wordt meestal gekozen voor immobilisatie van drie weken in een afneembare gipsspalk in bijna volle-

Michiel Zuidam, plastisch chirurg Erasmus MC,
namens het tetraplegie handenteam Erasmus MC/Rijndam:
Tebbe Sluis (revalidatiearts), Jan Kamberg (fysiotherapeut),
Armand Galle (ergotherapeut), Dustin Baas (ergotherapeut).

Rijke en leerzame studiedag
Iris Gouweleeuw
Tijdens de studiedag in het WKZ afgelopen najaar passeerden veel onderwerpen de revue. De invloed van sociale en psychologische
factoren op het beleven van pijn bijvoorbeeld, en hoe je daaropin kunt spelen. Maar ook nieuwe technische mogelijkheden kwamen
voorbij. De ontwikkelingen staan niet stil!
Al een langere tijd hadden Krista, Mark en ik het idee opgevat om
het WKZ als gastziekenhuis voor een studiedag open te stellen.
Maar zoals al Mark al zei tijdens de studiedag: ‘alles is klein in
het WKZ, zo ook onze vergaderzalen’. We liepen tegen het logistieke probleem aan dat de capaciteit van de grootste vergaderzaal
onvoldoende is om het aantal gasten dat wij konden verwachten
een plaats te bieden. Moesten we het aantal inschrijvingen beperken? Of meerdere ruimtes inzetten met een parallel programma?
We maakten verschillende afwegingen, en het idee om uit te wijken naar het AZU bleek de meest haalbare optie. Mede dankzij
de korte lijntjes met Ivar de Bruijn, een van de sprekers, en Gioya
Bouwman was de locatie vlot geregeld.
In de keuze van de sprekers was de dagelijkse praktijk van het
werk als gipsverbandmeester in het WKZ het uitgangspunt.

Met name de kinderen met de beenverlengprocedure waar kinderorthopeed Ralph Sakkers over heeft gesproken, vergen door het
langdurige en ingrijpende karakter van de behandeling een multidisciplinaire aanpak.

Associatie in het brein
Een voorbeeld hiervan is een meisje dat na de correctieperiode
en ver in de consolidatiefase, een pijn ontwikkelde die niet correspondeerde met de behandelingsvorm op dat moment. Deze
onbegrepen pijn was niet te onderdrukken met de gebruikelijke
pijnmedicatie, à la paracetamol en diclofenac. Omdat dit de kennis
van de kinderorthopeed oversteeg, werd anesthesist Maarten
Mensink geconsulteerd. Hij kreeg de pijn van het meisje onder
controle, maar plots ontstond er een huiddefect op een locatie
9
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pijnbeleving niet alleen afhankelijk is van de pathofysiologie, maar
ook van de sociale en psychologische achtergrond. De psychologische factor is hierbij de grootste speler.
Weten dat de coping strategie zo’n grote rol speelt en te beïnvloeden is, biedt een verruiming van het palet van de gipsverbandmeester. Naast de inzet van pijnmedicatie, is het managen van
de verwachting van het verloop van de behandeling en de bijbehorende sensaties van minstens even groot belang. Empathie,
erkenning en verwachtingsmanagement!

buiten de operatiewonden. Toen Mensink hierop reageerde met:
‘oh ja, ik had het toch niet over het schroefje moeten hebben’, was
de aandacht gewekt bij zowel de kinderorthopeed als de gipsverbandmeesters. Naar aanleiding van deze casus heeft Mensink
een klinische les gegeven over pijn en het onverwachte ontstaan
van het huiddefect in het geval van bovenstaand beschreven casus.
Omdat dit meisje veel pijn ervoer en, doordat de locatie van het
schroefje ter sprake benoemd is door de anesthesist, is de aandacht van het brein hierop gevestigd geraakt. Hiermee is er in
het brein de associatie gemaakt met de pijn en de locatie van het
schroefje. Door die associatie is de patiënt deze specifieke plek
veel aan gaan wijzen en gaan bevoelen, waardoor de huid overmatig belast raakte en een defect is gaan vertonen. Kort samengevat kan er bij een ervaren pijn een associatie ontstaan in het
brein, waardoor een patiënt onbewust overgaat tot automutilatie.
Met grote verwondering hebben wij gipsverbandmeesters deze
kennis tot ons genomen. Deze kennis heeft voor een verandering
in de benadering van patiënten met pijn opgeleverd: van de lastige patiënt naar een te begeleiden patiënt. Reden genoeg om deze
kennis met collegae te delen.

Multidisciplinaire samenwerking
Ivar de Bruijn, kindertraumatoloog in het WKZ, onderstreepte
in zijn verhaal aan de hand van een casus het belang van multidisciplinaire samenwerking. Bij een patient met een, op basis van
een osteomyelitis, dreigende pseudoartrose van een proximale
tibia is de kennis van de gipsverbandmeester over de kunde van
de orthopedie de link geweest tussen de traumatologie en de
orthopedie, met een succesvolle behandeling met ringfixateur
tot gevolg.

Ouders

De Bruijn sloot af met zijn visie op de toekomst van ons vak. Hij
voorziet een verandering van het vak gipsverbandmeester in de
vorm van materiaalgebruik. Innovatie en creativiteit zijn hierin
de key. De Bruijn is bijvoorbeeld samen met de gipskamer van het
AZU de immobilisatietechnieken met behulp van 3D printing
aan het verkennen.

De ‘safari in het landschap van pijn’ met gids Maarten Mensink
was er een vol humor, verhelderende metaforen en veel nieuwe
views. Waarvan de view dat de ouder-kind-interactie een zodanig grote rol speelt dat de helft van het patiëntje niet wordt
behandeld als de ouder wordt uitgesloten, zeer opzienbarend te
noemen is. Begeleiding van de ouder is kennelijk de helft van je
behandeling en dus ook die in het geval van de ’lastige ouder’.

Psychologische factor
Het onderzoek van Teun Teunissen, een AIOS plastisch chirurg,
sloot aan op het verhaal van Mensink. Hij maakte inzichtelijk dat

Constructie ledematen
Na de lunch bracht kinderorthopedisch chirurg Ralph Sakkers
een beeldverslag uit van de wereld van ledemaatreconstructie.
Zowel de historie van de beenverlenging, met Russische orthopeed Ilizarov als grondlegger en icoon van de ringfixateur, als de
meer recente ontwikkeling van een fixatieblok kwam ter sprake.
Door gebruik te maken van dit nieuwe fixatieblok kunnen een
staaf- en een ringfixateur poliklinisch gewisseld worden, dus
zonder narcose en ok.
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Patiënt als leidraad zien

In het ochtendprogramma kwamen onder andere coping; ouderkinddynamiek; psychologische factoren; etcetera. Deze informatie gekoppeld aan de kennis van de kinderothopeed over de technische mogelijkheden, bepaalt - in overleg met de ouders - welke
behandelvorm de meest optimale functie in het vooruitzicht stelt.
Onderbeenamputatie(s) en de onderbeenprothese(s) is daar zeker
een van, zoals de afbeelding hiernaast bewijst.

Naast deze technische snufjes
en de oneindig mogelijke standscorrecties die daarmee gecreëerd kunnen worden, neemt de
noodzaak toe om de functie van
de patient - in de breedtste zin
van het woord - als leidraad te
blijven zien. Het bewijs hiervan
is te vinden op de paralympische
spelen. Hierbij moet een sporter
met twee benen van vlees en
bloed waaraan de nodige operaties hebben plaatsgevonden,
in een sprint zijn meerdere erkennen in de rivaal met een enkelzijdige onderbeenamputatie
met hardloopprothese.

Heupzorg
De laatste spreker van de dag was kinderorthopedisch chirurg
Wouter Nijhuis, die de heupzorg aan de orde bracht. In de praktijk worden veel patiënten met heupdysplasie gezien op de gipskamer van het WKZ. Omdat dit een onderwerp is wat uitvoerig
aan de orde komt op de LOG maar lang niet in alle ziekenhuizen
op de gipskamer gezien wordt, leek een kleine herhaling op zijn
plaats.
Aan de hand van onderstaande beslisboom zijn de behandelingsvormen van alle typen heupdysplasie doorgenomen. Deze beslisboom is geinitieerd als overeenkomst van behandeling tussen de
academische centra Erasmus MC; Maastricht UMC; Wilhelmina
KinderZiekenhuis; LUMC; UMCG; AMC; VUMC. Inmiddels is
de beslisboom erkend door de Werkgroep Kinderorthopedie en
wordt hij landelijk gehanteerd.

Een team bestaande uit een revalidatiearts, maatschappelijk
werker, psycholoog en fysiotherapeut screenen per patiënt alle
factoren die invloed hebben.

Met dank aan alle sprekers en de grote opkomst van de collegae
hebben Mark, Krista en ondergetekende veel plezier beleefd aan
de dag. Uiteraard hoop ik dat deze dag hetzelfde effect heeft gehad
bij jullie, collegae, en bovenal hoop ik dat deze dag een bijdrage
heeft kunnen leveren aan jullie kennis.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de
gipskamer van het WKZ, telefoon: 088-7554887.
Groet,
Iris Gouweleeuw
kindergipsverbandmeester WKZ
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Prima Ballerina
Dansen met de pols in het gips: dat is toch niet te doen?
Renske van Wingerden, Robert Armour
Op de gipskamer treft collega Robert een patiënte met een extraarticulaire distale radius fractuur. Al typend achter mijn computer hoor ik het gesprek tussen mijn collega en de patiënt. Een
professionele danseres treffen we niet vaak, en al gauw gaat het
gesprek over hoe zij verantwoord weer kan gaan dansen. We geven
aan dat pijn een stopteken is en dat het zo net na het wisselen van
het gips het verstandig is de arm nog hoog te houden in een sling.
Mevrouw geeft aan ook met sling te kunnen dansen, iets waar
zowel mijn collega als ik ons niets bij kunnen voorstellen. Na een
mini-optreden op de gipskamer vragen we of we van het optreden
een foto mogen zien. Vier weken later komt mevrouw bij mij terug
op de gipskamer. Na het verwijderen van het gips volgt een klinisch onderzoek. Er zijn nog wat spierklachten maar verder zijn
er geen klachten. Gezien haar beroep heb ik toch ter bescherming
voor de zwaardere belasting een polsbrace meegegeven.

Verhaal van de patiënte
Ik ben tijdens een dansvoorstelling in Budapest ten val gekomen
en brak daarbij mijn rechterpols. Een van de heftigste dingen
die je kan gebeuren als zzp’er én danseres. Gelukkig was het een
mooie breuk en zou vier weken gips voldoende moeten zijn.
Nu is thuis op de bank zitten en een stapje terug doen geen optie,
dus probeerde ik ook in deze situatie te blijven werken/dansen.
Zo stond ik enkele uren na het vervangen van het zware gips op
een boeking in Tivoli Utrecht, voor Radio 4. Het was tijdens het
festival ‘Hart & Ziel’, waardoor mensen dachten dat ik dit daar
speciaal voor had laten zetten.
Inmiddels is alles goed geheeld en ben ik weer uit het gips! Nu is
de volgende uitdaging; opbouwen en revalideren en tegelijkertijd
uitvoerend dansen. Misschien is dat nog wel moeilijker dan met
mijn arm in het gips ;)

Fotograaf: Marc Wielaert
Renske van Wingerden en Robert Armour,
Franciscus Gasthuis en Vlietland

We gaan weer letterlijk en figuurlijk kleine stapjes vooruit!
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Lawaai is slecht en beschadiging
van het gehoor is definitief
Hanny Graaff-Kolsters
Zes uur per dag zijn de gipsverbandmeesters in het OLGV West blootgesteld aan het geluid van de gipszaag. Is dat slechts hinderlijk
voor patiënt en gipsmeester, of lopen zij ook risico’s? Voor het beleidsplan van OLVG West is een inventarisatie gemaakt.
Inleiding
Op de gipskamer van OLVG West in Amsterdam werken zes gipsverbandmeesters,
waarvan een gipsverbandmeester in opleiding. De bezetting per dag is vier gipsverbandmeesters die per dag tussen de veertig tot zestig patiënten behandelen. Gemiddeld staan zij zes uur per dag bloot aan het
geluid van de gipszaag. Veel klachten van
geluidshinder van collega’s gipsverbandmeester en patiënten komen voort uit het
gebruik van de gipszaag. In dit beleidsplan
zal ik nader ingaan op de vraag of er sprake
is van slechts hinder of dat het daadwerkelijk oor schade kan opleveren. Ook zal
ik aanbevelingen geven.

Centrale vraag
Levert het gebruik van de gipszaag hinder
op bij gipsverbandmeester en patiënt en
kan de gipszaag gehoorschade veroorzaken
bij gipsverbandmeester en patiënt? Op welke wijze kan er voor de gipsverbandmeester en de patiënt een goede gehoorbescherming worden ingevoerd bij het gebruik van
de gipszaag?

Analyse huidige situatie
Gehoorschade is een van de meest voorkomende beroepsziekten. Al vlak boven
de tachtig decibel lopen werknemers volgens de ARBO-norm risico op gehoorbeschadiging. De ARBO -norm gaat uit van
veertig jaar werken. Gehoorverlies en
lawaaidoofheid treden vaak pas na vijf,
vijftien of zelfs dertig jaar op.
Veilig hoeveelheid dB’s
Om veilig te kunnen werken kan een mens
tachtig decibel gedurende acht uur per dag
of veertig uur per week horen zonder risico
op gehoorschade. Het wordt een probleem
als men boven de tachtig decibel uitkomt.
Iedere drie decibel erbij veroorzaakt een
verdubbeling van het geluid. Dit betekent
dat men nog maar vier uur per dag of twintig uur per week veilig kan werken zonder
dat er gehoorschade optreedt.
Meten decibellen
In april werd (2017) werd een meting gedaan door de register ergonoom - adviseur
arbeid en gezondheid HR Gezondheid van

het OLVG. Tijdens het zagen van het gips
is het oor van de patiënt op ongeveer vijftig centimeter verwijderd van de gipszaag,
die van de gipsmeester op ongeveer dertig
centimeter. De gipszaag heeft twee standen, stand 1 geeft het minst harde geluid,
maar hiermee kom je niet altijd direct door
het gips, wat dan weer te veel kracht kost.
Stand 2 maakt een aanzienlijk harder geluid
met meer decibellen.
De gemeten decibellen liggen rond de 82
tot 85 dB(A) bij zagen in polyester. Bij het
zagen in gips is dit nog iets hoger, maar dit
komt niet vaak voor. Vastgesteld kan worden dat de gipszaag gehoorschade kan opleveren doordat de gipsverbandmeesters
gemiddeld zes uur per dag worden blootgesteld aan een te hoog aantal decibellen.
Je mag immers maar maximaal vier uur
per dag worden blootgesteld aan 83 dB of
hoger.
Oordoppen
In de huidige situatie worden er geen, of
af en toe op eigen initiatief, disposable oordoppen gebruikt bij het verwijderen van
het gips. Voor de patiënt is er geen gehoorbescherming aanwezig op de gipskamer.

Gewenste situatie/aanbevelingen
Om eerdergenoemde problemen te voorkomen en/of op te lossen zijn er maatregelen nodig. Aanpak van geluid gaat conform protocol volgens de bronaanpak. Dus
eerst worden er maatregelen aan de bron
genomen (ander materiaal, geluidarm zaagblad etc.). Als dat niet kan dan moet men
de blootstelling en overdracht zien te beperken (bijv. taakroulatie, afscherming). Als
dat niet kan dan worden de persoonlijke
beschermingsmiddelen ingezet.
Bron aanpakken
Helaas zijn er geen mogelijkheden om de
bron aan te pakken. Er zijn op dit moment
geen andere zagen voor handen die minder
geluid maken. Ook zijn er geen mogelijkheden om de zaag dusdanig af te schermen
dat deze minder overlast bezorgt. Dit is
onderzocht door de register ergonoom van
het ziekenhuis. De enige mogelijkheid die
overblijft is het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
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De volgende persoonlijke maatregelen gelden vanuit het protocol
Maatregelen <80 dB(A)
Markering werkplekken met pictogrammen
Maatregelen vanaf 80 dB(A)
Geluidsbeoordeling, beschikbaar stellen gehoorbescherming, gelegenheid
bieden tot audiometrie (gehoortest),
voorlichting
Maatregelen vanaf 85 dB(A)
Alles van 80 dB(A) + verplicht gebruik
gehoorbescherming, plan van aanpak en uitvoering maatregelen tot
dagdosis
Maatregelen vanaf 87 dB(A).
Gelijk aan >80 dB(A) + als met inbegrip van de dempende werking
van de gehoorbescherming de 87 dB
wordt overschreden, moeten er meteen maatregelen genomen worden
om onder dit niveau te komen.
Gezien de uitkomsten van de metingen
afgezet tegen het protocol, kan de conclusie worden getrokken dat de werkplek van
de gipsverbandmeester moet worden ingericht conform de normen waarbij 85 dB(A)
wordt gemeten. Concreet betekent dit het
volgende:
De werkplek moet een markering krijgen
met pictogrammen. Deze zijn zowel voor
medewerker als patiënt van belang.
Er moet gehoorbescherming beschikbaar
worden gesteld en gipsverbandmeesters
worden verplicht deze te dragen. Ook worden gehoorbeschermers beschikbaar gesteld voor patiënten. Medewerkers kunnen kiezen tussen twee soorten gehoorbeschermers;

•
•

1. Otoplastieken zijn op maat gemaakte
oordoppen die bescherming bieden oplopend tot dertig dB(A). Meestal worden
ze echter afgestemd op de demping die
noodzakelijk is op de werkplek, zodat
ze niet meer dempen dan strikt noodzakelijk. Hierdoor stijgt het draag comfort. Wel moeten de otoplastieken >>

jaarlijks worden gecontroleerd op lekkage en voldoende dempende eigenschappen.
2. Gehoorkappen die als koptelefoons
worden gedragen. Als deze de oren goed
omsluiten, dan is een demping met dertig dB(A) mogelijk. Het dragen van gehoorkappen kan verhitting van de oren
veroorzaken. Ook isolatie van de omgeving (en resoneren van eigen bewegingsgeluid) kunnen hinderlijke bijeffecten
van het dragen van gehoorkappen zijn.
Voor patiënten worden per behandeltafel
twee gehoorkappen aangeschaft en beschikbaar gesteld. Gezien de relatief korte
blootstelling aan het harde geluid wordt
voor de patiënt de gehoorbeschermer niet
verplicht gesteld.
Naast het verplicht stellen van het gebruik
van gehoorbeschermers aan de gipsverbandmeesters, wordt hen ook audiometrie aangeboden. Dit zal in beginsel eenmalig zijn. Mocht het noodzakelijk zijn
deze te herhalen dan kan dat via de leidinggevende worden ingezet.
Als laatste zal de register ergonoom
een voorlichting komen geven op de
gipskamer om het geluidoverlast tot
een minimum te beperken.

Voor en nadelen maatregelen
Voordelen maatregelen:
De maatregelen voorkomen dat er gehoorschade zal optreden bij gipsverbandmeesters en patiënten.
Verminderen van stress door geluid.
Betere concentratie.
Verminderen vermoeidheid.

•
•
•
•

Nadelen maatregelen:

• Door het verplicht stellen van het gebruik

•

•

•

•
•
•

van gehoorbescherming zal de dagelijkse
routine van de gipsverbandmeester moeten wijzigen. De gipsverbandmeester is
gewend zonder bescherming te werken.
Tijdens het gebruik van de zaag wil de
gipsverbandmeester goed kunnen communiceren met de patiënt. Dit zal worden
belemmerd door het gebruik van gehoorbescherming. Daarnaast is het opzetten
van de gehoorbescherming een extra handeling die hij niet gewend is te maken.
Irritatie aan de oren of gehoorkanaal en
problemen door overmatig oorsmeerproductie kunnen voorkomen.
Gevoel van druk op de oren.
Dreunen van eigen stem en lage frequenties.

Conclusie
Het gebruik van de gipszaag geeft een te
hoog dB(A) om gezond mee te kunnen werken. Het gebruik van gehoorbescherming
op de gipskamer is daarom noodzakelijk
en moet verplicht worden gesteld. De register ergonoom van het ziekenhuis zal de opdracht krijgen de bovengenoemde aanbevelingen over te nemen en in te zetten op
de gipskamer. Voorlichting is noodzakelijk voor een goede implementatie. De collega’s op de gipsverbandkamer zullen ook
de nadelen gaan ondervinden van het gebruik van gehoorbescherming. Voor hen
is het noodzakelijk dat zij doordrongen
worden van de voordelen van het gebruik
ervan.

Bronvermelding
www.Arboportaal.nl

Hanny Graaff-Kolsters,
gipskamer OLVG West
GVM september 2017

Morbus De Quervain

Een degeneratief fysisch proces in de fibro-ossale peesloge
van de APL en EPB in het eerste extensor compartiment
Leendert-Jan Doornbos
Welke brace kun je het best voorschrijven bij het immobiliseren van de duim en hand bij mensen die de ziekte van De Quervain hebben?
Voor de afronding van de landelijke opleiding tot gipsverbandmeester (in 2013),
ben ik in de mogelijk gesteld om een literatuurstudie te doen. Het onderwerp van
mijn studie is de ziekte van De Quervain.
Specifiek is dit de brace- behandeling bij
deze ziekte.
De doelstelling van mijn onderzoek is de
volgende:
“In dit onderzoek wil ik een onderbouwd
advies geven over welke brace het beste
voor te schrijven is bij het immobiliseren
van de duim en hand bij mensen met de
klachten van de ziekte van De Quervain”.
Aan de hand van onderzoek naar pathologie, anatomie, fysiologie en wetenschappelijke studies heb ik gekeken naar de
wenselijke immobilisatiehouding van de
duim en hand.

Anatomie
De peesstructuren die van belang zijn bij
de ziekte van De Quervain bevinden zich
in het radiale scafoidkolom. Dit zijn: De
Extensor Pollicis Brevis (EPB), de Abductor Pollicis Longus (APL) en het fibro-ossale
kanaal van het eerste extensor compartiment. Deze worden allen beïnvloed door
het retinaculum welke in combinatie met
alle structuren het eerste dorsale compartiment maakt.

Pathologie
Zoals al in 1895 door Fritz de Quervain
beschreven heeft de aandoening betrekking op twee pezen van de duim (APL en
EPB) en het eerste dorsale extensoren
compartiment. De Quervain beschreef
als eerste de vicieuze cirkel waardoor een
chronische vorm van de ‘tenosynovitis’
kan ontstaan. De essentie is dat door ver14

hoogde wrijving een degeneratief proces
activeert wordt, waarbij de uitingen weer
een versterking van dit proces op leveren.
Deze aandoening kan door lokale afwezigheid van infectiecellen niet direct in de categorie inflammatie vallen. De term ‘-itis’ is
dan ook nog omstreden. Duidelijk is wel
dat bij verdere ontwikkeling van het degeneratieve proces ingrijpen noodzakelijk is.

Conclusie
De eerste van twee conclusies is dat de immobilisatie van de duim en hand in neutrale stand de minste schade aan gewrichten oplevert en vanuit de kineticaleer de
minste wrijving ter hoogte van het eerste
dorsalse extensoren compartiment oplevert. De tweede conclusie is dat de licht
geflecteerde immobilisatie van het IPgewricht voor 40 procent van de patiënten
met ziekte van De Quervain wenselijk is.

Discussie
Deze conclusies zijn niet onomstreden.
Zo kan bij de neutrale stand van de duim
geconcludeerd worden dat de excursie van
de EPB niet het meest verkort is, wat in
tegenspraak is met de heersende behandelgedachte. Hierbij wordt onder andere de
aandacht gevestigd op het binnendringen
van het bredere gedeelte van de EPB (namelijk de paratenon of wel de peesspierovergang) in het fibro-ossale kanaal. Dit kan
irritatie veroorzaken, wat kan resulteren
in tenosynovitis of tenovaginitis. Aangezien in literatuur is aangetoond dat er geen
ontstekingscellen zijn gevonden en dus
sprake is van een atypische infectie, kan
de ontsteking ook een mis-perceptie zijn.
Een andere uitleg voor dit ontstaan kan
dan worden gevonden in een verhoogde
wrijving van de EPB ten opzichte van het
retinaculum. Onderzoek heeft namelijk
aangetoond dat bij een erg afwijkende houding van duim en hand de wrijving aldaar
groter is. Wanneer repeterende handelingen in afwijkende polshouding plaatsvinden, is het aannemelijk dat de wrijving tot
letsel kan leiden. Verder heeft bij de neu-

trale immobilisatie de lichte oppositie houding van de duim geen slechte inwerking
op het CMC gewricht, maar wel veel gebruiksgemak voor de patiënt. Met de spalk
kan een glas worden gepakt en de jas normaal aan worden getrokken.
Ook het in lichte flexie immobiliseren van
het IP-gewricht zorgt niet direct voor veel
blijvende schade. De lichte flexie houdt de
collaterale banden op spanning en voorkomt dus verkorting. Tevens wordt met
deze immobilisatie rekening gehouden
met de anatomische variatie van de EPB.
Hierbij bestaat namelijk een kans van 40
procent dat deze wel invloed heeft op het
strekken van het IP-gewricht.

Verder is naar mijn mening een goed onderzoek nodig naar een nieuwe diagnostische
techniek bij de insertie van de EPB. Indien
een diagnostische test ontwikkeld wordt
waarbij aangetoond kan worden dat de EPB
invloed heeft op het strekken van het IPgewricht van de duim, kan deze groep patiënten effectiever behandeld worden. Daarmee kunnen verergering van de klachten
en een operatie eventueel voorkomen worden.
Het gehele artikel inclusief literatuurverwijzing is te vinden via de volgende link:
https://1drv.ms/w/s!AuB3xJp95LD3h
CUMIZkdIBeF3OIC
of deze QR-code:

Advies
Om patiënten met de ziekte van De Quervain een goede behandeling te kunnen
geven, is grondiger onderzoek nodig naar
de oorzaak van het letsel. Op dit moment
is een ontsteking mogelijk, maar ook niet
geheel aantoonbaar. Ook de inwerking van
wrijving is aannemelijk maar niet duidelijk.
Leendert-Jan Doorbos,
Hagaziekenhuis
P.S. Ten tijde van het schrijven van dit
artikel was ik werkzaam bij het Reinier
de Graaf Gasthuis. Veel dank dat ik dit
onderzoek ook in werktijd heb kunnen
uitvoeren.
Ik bedank ook Peter van den Berg voor
zijn adviezen over het schrijven van dit
artikel.

Refereeravond Zuidwest
Nederland in Bravis ziekenhuis
Harry Jan Raad, Patrick Buysen
Voor gispverbandmeesters uit de regio Zuidwest werd dinsdag 18 september na lange tijd weer een refereeravond georganiseerd in
het Bravis ziekenhuis. Uit vele positieve reacties tijdens de aanmeldingen bleek dat een avond als deze erg op prijs werd gesteld.
De avond werd dan ook goed bezocht. Het thema: wervelkolomletsel.
Fracturen

Het onderwerp van deze avond was de opvang en behandeling
van een patiënt met wervelkolomletsel.

Orthopedisch chirurg Dr. W. Rosenberg gaf een boeiende lezing
over fracturen in de verschillende pijlers van de wervelkolom.
Hij stond uitgebreid stil bij de specifieke aandachtspunten tijdens
de conservatieve behandeling op de gipskamer en de mate van
stabiliteit/instabiliteit van de verschillende fracturen. Dr. Rosenberg besprak ook een aantal veel voorkomende operatietechnieken en legde deze uit aan de hand van interactieve animaties. Tot
slot ging hij in op de behandeling en benadering van patiënten
met specifieke en niet-specifieke rugklachten.

Dr R. Boden, SEH-arts in het Bravis ziekenhuis, hield een mooie
presentatie over wat er komt kijken bij de opvang van een patiënt
op de SEH met verdenking wervelkolomletsel.
Hij ging in op het onderzoek, de diagnostiek en de interventies
op de SEH bij deze groep patiënten.
Tevens heeft dr. Boden de specifieke aandachtpunten bij deze
patiëntencategorie uitgebreid besproken.
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Anatomie
De anatomie van de wervelkolom werd uitgebreid besproken door
Tom Struys, product specialist en anatomiedocent. Naar aanleiding hiervan gaf hij uitleg over de verschillende mogelijkheden
van ondersteuning bij de behandeling van wervelfracturen.
Al met al een boeiende avond met interessante sprekers die deze
avond tot een succes hebben gemaakt.
Correspondentie adres:
Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
Harry Jan Raad en Patrick Buysen, gipsmeesters
Bravis Ziekenhuis Roosendaal/Bergen op Zoom,
e-mail: Refereeravondzuidwest@bravis.nl.

Vingerletsel
Barbara Roberti
De vinger van dit patiëntje raakte bekneld in een fitnessapparaat.
Wat denkt u: is dit een Seymour-fractuur of niet?

direct na
trauma

Op de gipskamer kwam een meisje voor een beschermend
spalkje na letsel van de vingertop. Dit was ontstaan door een
fitnessapparaat in de kringloopwinkel. Een aparte foto vonden
wij. Is dit nu een Seymour-fractuur of niet? Patiëntje kreeg
antibiotica, werd op de SEH gehecht en kreeg een spalk. Er was
geregeld wondcontrole.
De aandacht was vooral gericht op de wond en nagel. Na vier
weken leek het nagelbed met de matrix er te zijn afgevallen. Dat
gebeurde spontaan; de huid eronder was al gevormd. Nu is het
afwachten of de nagel weer terugkomt. De behandeld arts in het
OLVG acht die kans niet groot, volgens de studie van Zook etal
(1) is die kans wél groot - met de kanttekening dat crush-letsels
en infecties minder kans hebben op volledig herstel.

Na 2 weken

Het DIP-gewricht van de aangedane vinger was nog wel heel
stijf, het patiëntje werd doorverwezen naar de handentherapie.
In een andere studie wordt gekeken naar welke fixatie belangrijk is. Lijmen is net zo effectief als het hechten van het nagelbed bij kinderen (2) maar dit letsel is waarschijnlijk te groot om
te lijmen.
Maar wat denkt u, is dit een halve Seymour-fractuur is niet?
Graag uw reactie naar de mail redactie@vgned.nl.

Literatuur
(1) A study of nail bed injuries: causes, treatment, and prognosis
EG Zook, RJ Guy, RC Russell - The Journal of hand surgery, 1984
(2) Is Fixing Pediatric Nail Bed Injuries With Medical Adhesives as
Effective as Suturing?:
A Review of the Literature S Edwards, L Parkinson - Pediatric
emergency care, 2019 - journals.lww.com

Barbara Roberti
gipsverbandmeester OLVG Oost

Direct na trauma lateraal
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Direct na trauma AP

Na hechten vinger in de spalk.

Stroomdiagram gipsklachten
voor de SEH
Sandra Kleijnen-Verhaar, Lody Muskita, Kay Ruiter
Wat te doen als een patiënt een probleem heeft met zijn gips? Het personeel van de SEH weet zich er vaak geen raad mee.
Daarom ontwikkelden de gipsmeesters van OLGV Oost deze stroomdiagram om problemen te voorkomen.
De aanleiding voor het maken van de stroomdiagram was een
patiënt die zich op de SEH presenteerde met klachten in het gips.
Het betrof een diabeet met beginnende polyneuropathie die in
het gips behandeld werd voor drukontlasting bij een ulcus. Er
werd beschreven dat de patiënt pijn ervoer rond de hiel. De SEHverpleegkundige bedacht het gips in te zagen en gaf het advies de
voet zo weinig mogelijk belasten (zie afbeelding 1).

Om van deze casus te leren werd besloten een VIM (Veilig Incident
Melden) te maken.
Hieruit bleek dat wanneer een patiënt zich presenteert met een
gipsklacht, met name met polyester gips, het personeel van de
spoedeisende hulp zich hier vaak geen raad mee weet. Dit was
ons in de gipskamer totaal niet bekend. Naar aanleiding van deze
informatie hebben wij als gipskamer besloten een stroomdiagram
te maken, om dit soort problematieken in de toekomst te voorkomen. Bij het ontwerpen van het stroomdiagram lag de uitdaging vooral om ook specialistische problemen mee te nemen.
Na veel proefmodellen is een stroomdiagram ontwikkeld die in
elke situatie gebruikt kan worden (afbeelding 3).

afbeelding 1
Een paar dagen later kwam deze patiënt zich op de gipskamer
melden om het gips te laten vervangen.
We troffen dit aan onder het gips (afbeelding 2).
(oei, met een zwoele stem)

afbeelding 3

Geschreven met veel passie door Sandra Kleijnen-Verhaar,
Lody Muskita en Kay Ruiter,
gipsverbandmeesters van OLVG Oost.

afbeelding 2
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Column

Ageeth op Aruba

Column

Iedere uitgave schrijft Ageeth, 44 jaar, getrouwd met Theo Kok (eigen timmerbedrijf),
over haar belevenissen op de gipskamer vanaf het zonovergoten Aruba.

Gekkigheid op de gipskamer
We hebben allemaal wel eens van die momenten dat er een patiënt binnen komt waarbij je dan denkt: ‘Jemig, wat heeft híj nu?
Of: ‘Wauw, wat mooi.’ Ik heb er de afgelopen tijd een verzameling van gemaakt. Op Aruba hebben we natuurlijk met veel toeristen
te maken, dus gipsen komen overal vandaan. Maar we hebben ook eilandbewoners die op vakantie zijn geweest en in een ‘buitenlands’ gips terugkomen. Heel wat variatie dus! Een paar mooie kunstwerken:

WAUW!!! Deze rastaman kan er wat
van, wat een prachtig gips met daarop
de enige echte ‘reggeaman’!

Toen ik het gips er af ging zagen, begon
het jongetje te huilen. Ik legde hem nog
uit dat het echt geen pijn deed, deed het
nog voor op mijn hand, maar ja… nu begrijp ik wel dat het zagen pijn deed, arme
jongen. Op de foto zie je de afdruk van
een afgebroken plastic lepeltje. Het lepelgedeelte was afgebroken en het stokje zat
in de huid te drukken. De wond was pussig en flink diep. De wonden zijn later via
de wondenpoli behandeld, het is goed
gekomen.

Deze patiënt komt uit Colombia. Nog
nooit heb ik zo’n groot gips gezien. Al
drie maanden liep meneer ermee. Het
viel me gezien de geur eigenlijk nog mee
wat we te zien kregen, nadat we het gips
hadden verwijderd.

En dan is het carnaval…

Nog niet zo lang geleden, toen het nieuwe
ziekenhuis gebouwd werd, zat er waarschijnlijk ergens een poes verstopt. Het
beestje liep zo maar rond bij het ziekenhuis, een ontzettende scheet en super
lief. Gelukkig wilde een van de collega’s
deze vriendin adopteren. Ze heet Fluffy
en word enorm verwend.

Bij deze meneer gaan we het gips wisselen. Het is allemaal goed gegaan, maar
hij had wel wat last van jeuk. Volgens
eigen zeggen had hij daar gelukkig iets
op gevonden. Bij het openknippen van
de spalk, kregen we het volgende te zien:
allemaal papier! Heel bijzonder.

Zo hebben we toch een hele verzameling.
Ik heb nog veel meer, die bewaar ik voor
een volgende keer.
Groetjes Ageeth Kok
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Van de Commissie ITT
Meza Rijsdijk
De afgelopen maanden is de commissie ITT bezig geweest zich te vormen met een nieuw team én met een nieuwe focus. Welke
nieuwe ontwikkelingen zijn er?
Wij zijn een commissie in ontwikkeling. Er wordt aan een database gewerkt met sites en links naar productontwikkelaars, bedrijven
en informatieplatforms, die voor iedereen die zich met de ontwikkeling van het vak bezighoudt interessant kan zijn. Ook zijn wij
nog steeds op zoek naar interessante apps voor ons werk. Heb je contacten die je met je collega’s en onze database wilt delen of
apps die je kan aanbevelen? Dan horen wij dat graag.
In oktober heb ik de Dutch Design Week 2018 bezocht en afgespeurd naar ontwikkelingen die voor ons interessant zouden kunnen
zijn. Hier onder een beknopt verslag van de volgende websites en een aantal van hun producten.
1. www.mindthestep.nl

je, maar ook weer niet. IdleBot wacht op dezelfde manier als
mensen in een wachtkamer dat doen. Maar zijn geduld raakt
nooit op. Met IdleBot kunnen mensen zich meer op hun gemak
voelen en minder stress ervaren. Verandert IdleBot ook jouw
wachtervaring?”

Dit is een site van de Technische Universiteiten Nederland, opgezet voor de Dutch Design Week. Onder het kopje ‘Exhibition
2018’ en vervolgens ‘Health and Wellbeing’ vind je de volgende
producten die in ontwikkeling zijn:
‘Mechanische materialen’ en ‘Extreme Insoles’: kunnen zij een
oplossing zijn voor onze (diabetische) voeten problematiek?

En dan nog een leuk speeltje om af te leiden dat gelijktijdig de
stress kan meten.

Mechanische Metamaterialen
De site beschrijft dit project als volgt:
“Wie de schoen goed past..”
Mensen zijn allemaal anders. Raar eigenlijk dat voor schoenen
- of concreter: schoenzolen - niet hetzelfde geldt. Zo dragen
mensen met een verschillend gewicht of andere lengte, maar
met dezelfde schoenmaat, vaak dezelfde schoenen. Terwijl elke
voet verschillend reageert en vervormt, afhankelijk van iemands
loop- of rengedrag. Dit project gaat over een schoenzool die zich
door het gebruik van mechanische metamaterialen dynamisch
aanpast aan de voet, en daarmee aan de behoefte van de schoenendrager.”

BioFidget
De site beschrijft dit product als volgt:
“Speelse ademhalingstraining voor stressdetectie en reductie.”

2. www.careables.org
Deze website gaat over het samen ontwikkelen van digitale producten voor de gezondheidszorg via een ‘open source’- platform.
Dit is heel geschikt voor gepersonaliseerde kleinschalige producten, het werkterrein waarin wij ons begeven. Er zijn meet-ups
(open bijeenkomsten) hierover in onder meer het FabLab in
Amsterdam. Onder de zoekterm ‘Meetup Careables’ vind je veel
informatie over de activiteiten van dit platform.

Xtreme Insoles
De site beschrijft deze inlegzolen product als volgt:
“Gepersonaliseerde 3D-geprinte inlegzolen voor wedstrijdrenners”
De kans op blessures verminderen en prestaties verbeteren;
daarvoor staat Xtreme Insoles. Aan de hand van een dynamische
druktest tijdens het fietsen en een schuimafdruk van de voet,
wordt een 3D-model van de inlegzolen gemaakt. Hierna worden
via laser sintering inlegzolen geproduceerd met een rastervormige structuur van verschillende dichtheden. Door tijdens
het fietsen de zolen te gebruiken wordt overmatige druk op de
voeten vermeden, en daarmee ook ongemak en blessures.

De site beschrijft hun activiteiten als volgt:
“In Made4You, FabLabs and makerspaces collaborate with
patients and professionals to create personalised solutions
and open source knowledge that will improve the live of many
patients and professionals in Europe and the world. Accessible,
comprehensive and easy to use open source hardware will be
documented, collected and shared through the central platform
‘Careables’. This platform will grow into a central hub and function not only as repository for well documented open hardware
projects. It will offer many different communities a place to connect and exchange knowledge, needs and co-create solutions.”

IdleBot
Stel je voor, dat een robot in onze wachtkamer het wachten aangenamer zou maken en het wachtgevoel zou verkorten. Ten slotte
worden de lange wachttijden in bijna ieder ziekenhuis door de
patiënten als een minpunt ervaren. Misschien kunnen we wel als
test-wachtkamer meedoen in de ontwikkeling hiervan.

3. www.raquelpereirasilva.com

De site beschrijft de IdleBot als volgt:
“Goede dingen komen voor degenen die wachten”
IdleBot is ontworpen om wachten op een andere manier te
ervaren. Een sociale robot met een twist; hij is harig, negeert

Meza Rijsdijk

Deze site laat NITI-steunkousen zien die gemakkelijk aan en uit
gaan door het gebruik van innovatief garen dat onder invloed van
temperatuur uitzet en krimpt. Hulp in de vorm van thuiszorg is
niet meer nodig. Grote kostenbesparing en vrijheidswinst en nog
mooie patronen en kleuren ook.
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Reactie op
artikel van
Marc van
Megroot
Prof. Dr. J.C. Goslings
Met belangstelling last ik in nr. 4 van ´In Dit Verband’
het artikel ‘Mag ik rijden met gips?’ van Marc van
Megroot. Inderdaad een vraag die vaak gesteld
wordt.
Ik deel de conclusies, maar ten onrechte stelt de auteur
dat het de arts vrij staat om een schriftelijke verklaring af te geven. Dat is onjuist. Een arts mag
geen geneeskundige verklaring over zijn/haar
eigen patiënt af geven; dat is zelfs tuchtrechtelijk
verwijtbaar. Er zijn duidelijke richtlijnen van de
KNMG over dit onderwerp: https://www.knmg.
nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundigeverklaring.htm en https://www.knmg.nl/pdf/
weigeringsbriefje/
Voorbeeld van Nederlandstalige weigerbrief.
Deze is in meerdere talen uit te draaien vanaf de
website van de KNMG.
Prof. Dr. J.C. Goslings, traumachrirurg OLVG

Accreditatiepunten bijhouden
via de website Zó doet u dat
Mark Breukel
Beste gipsverbandmeesters,
Binnenkort wordt het mogelijk om via onze website uw accreditatiepunten bij te houden. Wij hebben hier tijdens de vorige ALV
al kort over gesproken.

1. Via de website meldt u zich op normale manier aan.
2. Vervolgens ziet u in de rechterkolom het nieuwe onderdeel
‘Accreditatie menu’.

Het wordt dus voor ieder lid dat zich heeft geregistreerd als gipsverbandmeester, mogelijk om de verworven accreditatiepunten
te registreren. Ook worden leden tijdig herinnerd aan de herregistratie: u krijgt dan een mail waarin staat dat voor een bepaalde
datum aan de 80 accreditatiepunten voldaan moet worden. Het
herregistreren wordt hierdoor makkelijker. Zodra u alle accreditaties heeft ingevoerd, kan de registratiecommissie dit inzien
en de herregistratie accorderen.
In onderstaand stuk beschrijf ik nogmaals hoe dit precies in zijn
werk zal gaan:
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3. Bij ‘Accreditatie overzicht’ ziet u het overzicht van uw reeds
verworven punten, welke u nog moet behalen en de einddatum.
4. Om een accreditatie item toe te voegen klikt u op ‘Accreditatie
toevoegen’.
5. Vervolgens komt u in onderstaand scherm:

10. Als u terug gaat naar het ‘Accreditatie overzicht’ krijgt u
inzage in uw situatie.

6. Kies het jaar en eventueel de maand en klik op ‘zoek activiteiten’
om alle door de accreditatiecommissie geaccrediteerde items
van dat specifieke tijdvak te vinden.

11. Om u te kunnen herregistreren moet u aan een aantal punten
voldoen. Dit is onder andere het behalen van tachtig accreditatie punten per vijf jaar. Bent u op bijvoorbeeld 1-1-2014
geregistreerd, dan moet u dus voor 1-1-2019 tachtig punten
halen. Lukt dat niet, dan kunt u mogelijk verlenging krijgen,
maar het systeem blijft strikt naar vijf jaar kijken. Krijgt u
bijvoorbeeld een half jaar verlenging, dan wordt alléén de
registratiedatum met zes maanden naar voren geschoven.
Punten die u in de periode van 1-1-2014 tot 1-6-2014 hebt
gehaald, tellen niet meer mee. Dit is een keiharde regel waaraan helaas niets veranderd kan worden.

7. Klik op ‘Bewijs toevoegen’.

Hopelijk maken we hiermee het herregistratieproces iets makkelijker voor onze leden en is dit een handige manier van werken
voor iedereen.
Gegevens en meisjesnaam
Wilt u op de website uw persoonsgegevens controleren en
indien nodig aanpassen? Dit is vooral voor vrouwen een
aandachtspunt: heeft u zich geregistreerd met uw partnersnaam en eventueel uw meisjesnaam (denk: Bets van DamOverdam)? In verband met de nieuwe privacy wetgeving
mogen wij bij dames alleen de meisjesnaam vermelden.
Controleer dus goed of uw achternaam op de juiste manier
staat geregistreerd.

8. U krijgt nu de mogelijkheid om (op uw pc/laptop) te bladeren
naar de locatie waar u uw digitale versie van de accreditatie
hebt staan. Een foto van dit item (met daarop duidelijk uw
naam en het aantal punten) is voldoende. Door op ‘kies’ of
‘openen’ te klikken wordt het bestand zichtbaar naast de knop
‘Bestand kiezen’. Klik vervolgens op ‘Upload het bewijs’.

Uiteraard kunt u met vragen/opmerkingen terecht bij het
bestuur. Het liefst per mail op secretariaat@vgned.nl.

Mark Breukel

9. U krijgt een bevestiging dat het document succesvol is
opgeslagen.
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Notulen kwaliteitsbijeenkomst
Let op, veel veranderingen!

Karin den Hartog, Antoinette Brandenburg
Afgelopen november was er bij het Erasmus MC een kwaliteitsbijeenkomst van het cluster intensieve acute zorg. Er komen veel
veranderingen aan, meldt de opleidingscommissie. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij:

• Nog tot en met maart 2019 is de diploma-uitreiking in het

Het project CZO Flex Level
(van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
(NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
is ingang gezet om het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde
verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel te moderniseren.
In de komende vier jaar (2018 – 2022) wordt in samenwerking
met professionals, zorginstellingen en opleidingsinstellingen
een nieuw, flexibel en modulair opleidingsaanbod ontwikkeld.
Doel is om de problematiek op de arbeidsmarkt aan te pakken.
Er wordt gewerkt met modules, die E.P.A.’s worden genoemd:
Entrustable Professional Activities. Een EPA beschrijft de kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn om de activiteit te
kunnen uitvoeren, in combinatie met de relevante situatie. Het
is een manier om beroepsactiviteiten en competenties te ordenen en waarmee mensen bekwaam kunnen worden verklaard
op onderdelen van de opleiding. De E.P.A.’s voor gipsverbandmeesters moeten nog ontwikkeld. In 2020 moeten ze klaar zijn.
Er zijn vier clusters, namelijk Moeder-kind, Acute zorg, Langdurige zorg en Medisch ondersteunende zorg. Het is nog niet
duidelijk waaronder de gipsverbandmeesters straks vallen. Er
zijn landelijke projectgroepen gestart om het geheel gestalte te
geven.
CZO Flex Level heeft alleen betrekking op het ontwikkelen van
een modulair onderwijssysteem. Status, titels, mogelijk effect
op het salaris en subsidies worden hier niet in meegenomen.
Informatie over CZO Flex Level vindt u op de site https://www.
czo.nl/project-czo-flex-level

Erasmus MC, daarna in de praktijk. Dat scheelt kosten
en tijd en de gediplomeerde viert ‘feest in eigen sfeer’.

• Toetsen moeten vanaf 1 maart 2019 door studenten

zelf worden gepland via hun eigen URL-account. De bevestiging moet worden uitgeprint of op de smartphone worden
meegenomen naar de toets als bewijs van inschrijving. Toetsing en regeltaken daaromheen worden uitbesteed aan onderwijsservicecentrum (OSC).

•
•

• Per 1 mei schrijven studenten zich digitaal in bij Eras-

•
•

•

mus MC. Hiermee zijn studenten verbonden aan de faculteit
en krijgen zij een zogeheten ERNA-account. Dat account blijft
bestaan nadat de opleiding is afgerond. Als de student later nog
een andere opleiding binnen Erasmus MC wil volgen, hoeft alleen
het wachtwoord te worden gereset bij de herinschrijving.
Een inschrijving wordt alleen goedgekeurd als tijdig de juiste
documenten zijn ingescand en aangeleverd. Stuur ook een pasfoto mee i.v.m. de studentenpas en de toegang tot het onderwijscentrum. Check bij de aanmeldingsstatus via de mail.
Bij aanmelden met vrijstelling (EVC, Erkenning van eerder
Verworven Competenties) moet de einddatum van de opleiding
worden vermeld op het aanmeldformulier i.v.m. C.Z.O-regelgeving. De hoeveelheid studie-uren die worden gekort op de
leerroute moet bekend zijn i.v.m. EVC. Let op: korting studieuren door EVC moet ook op akkoordverklaring van de werkgever staan.
Vier tot zes weken voor de einddatum van de opleiding krijgt de
student mail vanuit Erasmus MC met de to do-acties voor het
portfolio, de toetsen en enz. De student moet zelf vier tot zes
weken voor de diplomering bij de C.Z.O. het diploma aanvragen.

•

•
•

Smart student
Waar kijken werkgevers bij het aanstellen van studenten precies
naar, behalve naar wat iemands vooropleiding is? In de ITS op
het praktijkopleidingsplan is een SMART-document gepubliceerd,
dat voor studenten als voorbereiding op succesvol leren handig
is om te bestuderen. Praktijk en theorie worden erin verbonden.
Zo wordt onder meer de verpleegkundige beroepscode erin beschreven.

Werkbegeleidersmiddag
Het Erasmus MC en de opleidingscommissie van de VGN verzoekt praktijkopleiders/werkbegeleiders dringend om aanwezig
te zijn bij de werkbegeleidersbijeenkomst. Om leerlingen in de
praktijk goed te kunnen begeleiden, is het immers belangrijk om
onder meer te weten om welke opdrachten worden gevraagd, hoe
men het portfolio moet fine-tunen, welke digitale wegen worden
bewandeld en om op de hoogte te blijven van veranderingen op
onderwijsgebied.

Een paar belangrijke punten

• Richtlijnen aantal handelingen en casuïstiek: Er zijn rustige

perioden in de gipskamer waarbij de student niet aan het verplichte aantal handelingen volgens de CZO-normering kan
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•
•

• Agressietraining wordt nu nog gegeven in Erasmus MC, maar

voldoen. Het faciliteren van handelingen is een taak van de
werkvloer, bijvoorbeeld door stages.
Sommige handelingen - zoals tapen - hoeven niet meer noodzakelijk op Miller niveau 4 (het goed kunnen uitvoeren) te worden behaald, maar op niveau 3 (laten zien/weten hoe het moet).
Kennis hiervan op de werkvloer is belangrijk.
HBO’ers kunnen lessen volgen via masterclasses of zelfstandig
literatuur- of praktijkonderzoek/ CAT doen. Vrijstelling is uitsluitend op de binnenschoolse lessen en niet op de praktijkopdracht, ook niet als zij al eerder onderzoek hebben gedaan.
Voor werkbegeleiders is kennis van EBP en het opstellen van
een CAT handig.

moet binnenkort binnen de praktijkopleiding zelf worden georganiseerd.

In juni 2019 is de werkbegeleiderscursus in Erasmus MC
De volgende kwaliteitsbijeenkomst is gepland op
23 mei 2019.
Antoinette Brandenburg en
Karin den Hartog

Net gediplomeerd of nog
leerling?…opgelet!
Lidmaatschap – Titelregistratie - Accreditatie
Mirella Geers
In dit artikel geef ik uitleg over het aspirant-lidmaatschap, lidmaatschap, het titelregister en accreditatiepunten. Welke acties
verlopen automatisch en welke acties moet je zelf ondernemen? En vanaf wanneer kun je accreditatiepunten verzamelen?
Toen je begon aan de opleiding tot gipsverbandmeester heb je
je, hopelijk, ingeschreven als aspirant-lid van de VGN. Op deze
manier word je namelijk op de hoogte gehouden van alles wat er
speelt in ‘Gipsland’. Je hebt dan volledige toegang tot de website
www.vgned.nl, ontvangt de nieuwsbrief en het prachtige vakblad
‘In dit verband’. Bij het behalen van het diploma gipsverbandmeester wordt jouw aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet naar lidmaatschap. Dit gebeurt enkele maanden na diplomering. Voor dit lidmaatschap ga je contributie betalen in tegenstelling tot het aspirant-lidmaatschap.

Tot nu toe worden er geen accreditatiepunten toegekend aan
leerlingen in opleiding tot gipsverbandmeester. Het toekennen
van accreditatie start tenslotte pas bij het behalen van het diploma
en als je je dan ook hebt ingeschreven in het titelregister. Tijdens
de Voorjaars-ALV op 6 april 2019 zal er echter een stemming
plaatsvinden over het toekennen van accreditatiepunten aan
leerlingen. Leerlingen horen, zien en leren per slot van rekening
hetzelfde als gediplomeerden tijdens ALV’s, cursussen en congressen.
Bij een positieve stemming zal worden besloten dat de behaalde
accreditatiepunten mogen worden opgevoerd bij het inschrijven
in het titelregister. Dit geldt voor een ieder die zich inschrijft of
voor eerste herregistratie in aanmerking komt.

Als je gediplomeerd bent mag je je inschrijven in het Titelregister van de VGN. Deze inschrijving dien je zelf te doen! Op de
website ga je naar titelregistratie en daar download je het Aanvraagformulier t.b.v. de Titelregistratie Gipsverbandmeester
VGN.
Deze vul je in en je voegt de gevraagde verklaring toe. Je kunt je
aanvraag vervolgens digitaal indienen bij registratiecommissie
@vgned.nl.
Ook download je de brief voor de Werkgever, t.b.v. de Registratieaanvraag en Accreditatie.
Deze brief is ter kennisgeving aan jouw werkgever.

Samengevat
Bij aanvang van de opleiding heb je je aangemeld als aspirantlid van de VGN
Na je diplomering wordt dit lidmaatschap automatisch omgezet
naar lid
Na het behalen van het diploma dien je jezelf in te schrijven in
het titelregister
Vanaf die tijd ga je accreditatiepunten verzamelen: tachtig in
vijf jaar.
Op 6 april 2019 wordt tijdens de Voorjaars-ALV gestemd over
het toekennen van accreditatiepunten voor leerlingen/recent
gediplomeerden (gediplomeerden die nog niet geherregisteerd
zijn).

•
•
•
•

Na inschrijving in het titelregister start ook het verzamelen van
de accreditatiepunten. Om in het titelregister ingeschreven te
blijven dient iedere gipsverbandmeester tachtig accreditatiepunten in vijf jaar te behalen. Dat komt neer op gemiddeld zestien
punten per jaar. Na vijf jaar volgt automatisch een oproep tot
herregistratie.

•

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via ra@vgned.nl

Tot nu toe worden er geen
accreditatiepunten toegekend
aan leerlingen in opleiding
tot gipsverbandmeester

Mirella Geers
Bestuurslid VGN voor de portefeuille
Accreditatie en Registratie
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Anatomiescholing
Mark Becht
Vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht is vorig jaar een anatomiescholing georganiseerd in de snijzaal van het Erasmus MC
Rotterdam. Bij de start met koffie en thee werd uitleg gegeven over de snijzaal, op welke manier overleden mensen hier terecht
komen en hoe het prepareren plaatsvindt. Daarna gingen wij met witte jassen aan de zaal in.
In de snijzaal stonden tafels met preparaten klaar, waarop per
lichaamsdeel gekeken en gevoeld kon worden. Dit gebeurde in
groepjes onder leiding van twee docenten, namelijk Dick Zaanen
(sportfysiotherapeut en al 25 jaar verbonden aan de snijzaal
van het Erasmus MC) en Mark Becht (gipsverbandmeester en
docent LOG anatomie). Er is specifiek ingegaan op veelvoorkomende aandoeningen op de gipskamer en natuurlijk was er veel
ruimte voor vragen en interactie, zodat het goed aansloot op de
gipsverbandmeester.

Een grapje hier en daar kon natuurlijk niet uitblijven.
Om de anatomie nog meer te laten aansluiten op ons vak, was
er ook een preparaat met een fractuur gemaakt. Goed om eens
te zien en voelen hoe je zo’n fractuur het best kan reponeren.
Op het preparaat van het been hebben we het bandapparaat van
de knie en enkel eens goed bekeken. Hoe zit het ook alweer met
die kruisbanden? Hoe ingenieus loopt de peroneus longus tussen
alle structuren van de enkel door? Interessant om al deze structuren weer eens in 3D te zien en te kunnen voelen.
Als afsluiting mogen we nog wat lucht in de longen blazen van een
lichaam en zijn we allemaal onder de indruk als er een volledige
thorax opengeklapt wordt. Het was een leerzame dag die door de
VGN geaccrediteerd is met vier punten voor het kwaliteitsregister.
Verder hebben wij weer gezien hoe ingenieus ons lijf in elkaar zit.
Enorm nuttig om onze anatomische kennis op te frissen en te
verdiepen.
De scholing duurde een halve dag inclusief lunch. Zaterdag 11
mei 2019 is er weer een scholing georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

We hebben uitgebreid de anatomie van de arm en schouder bekeken
en gevoeld. Hoe beweegt het gewricht nu echt? Waarom is dat
labrum glenoïdale zo belangrijk? Welke pees beweegt welke vinger?

Mark Becht
Gipsverbandmeester Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
Mail: m.j.becht@umcutrecht.nl

Terug van wintersport
met een bijzonder gips
Meteen de eerste week na Kerst waren ze er
weer: de gipsen uit een skigebied. Deze komt
uit Frankijk.
“We kregen een humerus fractuur die werd
behandeld met een hanging cast. Niets bijzonders zou je denken, totdat we het gips verwijderden.
Onder het gips bevond zich een groot gewicht
met hieraan vast nog de houder die wordt gebruikt om een pols in tractie te leggen alvorens
te reponeren. Dit was in zijn geheel verwerkt
tijdens het aanleggen.”
Willie van der Sanden, Gipsverbandmeester
St. Annaziekenhuis te Geldrop
Met goedkeurig van medisch leider
Dr. A. Oomen
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Creatief met gips
De scoutingvereniging in Rotterdam ging afgelopen zomer op kamp, en het thema was ‘Egypte’. Om dit thema extra vorm te geven,
wilden zij een sarcofaag maken. Via via werd ik benaderd om te helpen.
Als gipsmeester kan je natuurlijk het beste
knutselen met gips. Dus we zijn aan de slag
gegaan met het kalkgips. We hebben het
slachtoffer in kwestie eerst ingepakt in vershoudfolie waarna we stroken kalkgips hebben aangebracht. Van zijn tenen tot zijn nek

was hij ingepakt. Na een halfuurtje drogen konden we het gips optillen en op de
doodskist leggen die al was getimmerd.
Het hoofd hebben we gemaakt van een
masker, een oud reddingsvest en gips.
Een likje verf erop en klaar!
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Hieronder de foto’s van het proces en het
uiteindelijke resultaat.
Sylvia van den Bulk,
gipskamer Erasmus MC.
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