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Van de redactie
Voor u ligt het juninummer. Het is weer
een gevarieerde editie. Tijdens de ALV
voor gipsverbandmeesters vertelde Lenny
Keylard over het proces van het ontwikkelen van een nieuwe app. Hij ontwikkelde
de gipskamer-app voor het OLVG en meerdere gipskamers maken daarvan inmiddels gebruik.
Meza Rijsdijk zetten alle apps
die relevant voor de gipskamer zijn op een rij. Dat kunt
u nog eens nalezen in dit tijdschrift. Er zitten echt nuttige
apps tussen.

in en vraagt de meningen van specialisten
met een casuïstiek als leidraad.

Wij hopen dat u veel leesplezier beleeft
aan dit nummer.

Ageeth doet verslag vanaf het zonovergoten
Aruba, dit keer met een casuïstiek van een
peesletsel.

Het volgende nummer is een speciaal
kindernummer. Het verzoek vanuit de
redactie is om zoveel mogelijk foto’s van
mooie kindergipsen, botheling van kinderen en artikelen te leveren die gelieerd
zijn aan dit onderwerp, aan
te leveren. Alvast vriendelijk
bedankt als u wat stuurt!

Is opereren niet een betere
optie bij jonge mensen
met een humerusfractuur?

Michiel Hageman, arts en medeoprichter
van Patiënt+, is actief met de ontwikkeling
van keuzehulp voor patiënten. In dit nummer treft u een mooi overzicht van alle keuzehulpen die er al zijn, en er komen er meer.
In de vorige ALV kwam het al ter sprake:
de blootstelling aan isocyanaten door gipsverbandmeesters. Goed om door te lezen
en mogelijk komt u tot de conclusie dat u
langere handschoenen zou moeten/kunnen bestellen of dat de afzuiging van uw
gipskamer eens goed getest moet worden.
Tijdens de ALV kwamen weer veel zaken
ter tafel, waaronder de aftrap van het digitaal invoeren van de accreditatiepunten
voor gipsverbandmeesters. Probeer het
eens uit en kijk of u ergens tegenaan loopt,
zodat u dat tijdig kunt laten weten aan de
secretaris. Het verslag van de ALV is ook
te lezen in dit nummer.
De humerusfractuur bij jonge mensen met
veel pijn kan op de gipskamer soms de
vraag doen oprijzen of opereren niet een
betere optie is. Barbara Roberti (gipsverbandmeester OLVG) duikt de literatuur

Peter Spruit, een van de grondleggers
van de LOG opleiding in Rotterdam, is
met pensioen. We hebben een interessant
interview met hem gehad.

Vriendelijke groet,
Barbara Roberti (hoofdredacteur)
en redactieteam

Er waren ook weer mooie refereeravonden afgelopen periode. Wiebren Visser
en Jaqueline Maliepaard doen verslag
van de refereeravond van het Maasstad
Ziekenhuis en Jan van Doorn van die van
het BovenIJ ziekenhuis.
Verder hebben we twee artikelen uitgelicht voor u om te lezen. Een uit de NTVG
over de tricepsruptuur en een uit het
Nederlands Tijdschrift voor Handtherapie, over richtlijnen voor handfracturen.
Verder zijn er natuurlijk weer mooie of
bijzondere creaties van collega’s te bewonderen, zoals de bruggenbouwer van
Sandra Nieuwland, het schouderluxatiegips van Harold Grotenhuis en een aangepaste kruk van Matthijs Marres.
En nog een paar grappige zaken zoals de
registratie van verrichtingen zoals die
gedaan werd voor de computertijd. En
een rekening voor een fractuurbehandeling uit Zambia.

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

4e uitgave In dit Verband 2019
Deadline aanleveren kopij:
8 november 2019
Deadline aanleveren advertenties: 8 november 2019
Verschijningsdatum:
13 december 2019
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Medische apps
Meza Rijsdijk
Het zal niemand ontgaan zijn dat er tegenwoordig veel apps zijn te vinden op het vlak van medische-, sport- en gezondheidsonderwerpen.
Er is een woud van keuzes. Meza Rijsdijk dook erin, op zoek naar nuttige apps voor ons vak - voor zowel ons gipsverbandmeesters als
voor onze patiënten.
Het valt mij op dat er in deze categorie
apps veel te vinden is met commerciële
reclames en men zwaar geïnteresseerd is
in jouw gegevens. Ga je naar de betaalde
apps, dan wordt dat snel een stuk minder.
Verder komen er razend snel nieuwe apps
bij. Ik heb een aantal apps geselecteerd
die gratis zijn en binnen bovenstaande
categorie vallen. Deze zijn ook op de laatste ALV gepresenteerd. Hiernaast zie je
ze afgebeeld zoals ze op mijn telefoon
staan binnen mijn mapje ‘Medisch’.

Informatie over
flauwvallen.
Handig om eens
door te nemen
en mee te geven
aan patiënten
die hier last van
hebben.

Over zenuwen
en de
bijbehorende
spieren en
gevoelsgebieden.

Medische termen
van A-Z, met
een link naar
Wikipedia.

Leuk voorbeeld uit
de sportwereld:
ademhalingstraining.

Eerste hulp
informatie voor
burgers.
AED locatie kaart.

Ziekenhuis inlog
(van het OLVG)
voor patiënten
om in hun eigen
dossier te komen.
Probeer eens de
app van je eigen
ziekenhuis.

Classification
fracturen.

Jaaa!
Onze eigen
gipskamerapp
voor onze
patiënten.

Overzicht,
Diagnose,
Behandelplan,
behandeltechnieken,
nazorg - skelet
met selecteerbare
botten.

Handige info voor
de patiënt met
Diabetes Mellitusvoetproblemen.

Anatomie app.
Hiervan zijn er
heel veel.
Ga lekker op
onderzoek uit.
Er zijn ook mooie
betaalde apps.

De stem leidt
je door de
reanimatie.
Helaas bevat
de app geen
duidelijke AED
lokalisator.
Zie EHBO App.
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ROM graden
meten met
je telefoon!
Makkelijk en leuk.

Praten met een
buitenlandse
patiënt via je
telefoon.
Wat een uitkomst!

Wat te doen met
je letsel nadat
je bij de SEH
bent geweest?
Bevat ook
goede info over
SEH-gips.

Wie kent hem niet.
Oefeningen,
tape, brace.

Ben je geïnspireerd door al deze mogelijkheden of heb je veel betere apps in je
telefoon, doe dan mee! Ga op zoek, en
geef het door aan de VGN als je een interessante of leuke app vindt op medisch
gebied. Je kunt mailen naar itt@vgned.
nl. Zij zullen het graag je vondst graag
onder het kopje Vakinhoudelijk – apps
toevoegen.

Meza Rijsdijk
Voorzitter commissie ITT

Spalken, opereren of
toch een mitella?

Een keuzehulp ondersteunt als er iets te kiezen valt
Michiel Hageman
De zomer staat voor de deur. Ramen gaan open, jassen gaan uit en sportschoenen gaan aan. Het is weer tijd om te watersporten,
wielrennen en baantjes trekken in het buitenbad. Sommigen maken het nog avontuurlijker, door in het buitenland te gaan bergbeklimmen, raften of hiken. Maar een actieve dag die ’s ochtends begint op de fiets, eindigt helaas soms ’s middags in het ziekenhuis. En dan: door naar de spreekkamer, gipskamer of operatiekamer? De digitale keuzehulpen van PATIENT+ ondersteunen de
behandelaar en de patiënt bij de keuze voor de beste behandeling.
Val je in het buitenland van je racefiets en
breek je je been? Dan klinkt doorgaans het
devies ‘opereren’ bij een fractuur. Dat is bij
bepaalde fracturen ook de enige reële behandeloptie. Denk aan een 18-jarige met
een breuk in het onderbeen, waarbij het bot
door de huid steekt. Zonder operatie zal hij
nooit meer goed kunnen lopen. Opereren
vergt in dit geval geen enkele discussie.
Maar in andere situaties valt er wel degelijk iets te kiezen voor de noodlottige sporter. Voor fracturen met verschillende behandelopties heeft PATIENT+ heeft een flink
aantal keuzehulpen ontwikkeld.

definitie de beste voor die ene individuele
patiënt. Daar komt bij dat de verschillende
behandelopties vaak, medisch gezien, een
gelijkwaardige uitkomst hebben. In zulke
situaties is beslissen voor een behandeling
preferentiegevoelig; de voorkeur van de
patiënt is van belang.

Beter inzicht
Voor sommige mensen is een operatie een
goede optie; voor andere mensen is een
spalk, gips of mitella de beste keuze. Een
keuzehulp helpt patiënten bij het overwegen van de verschillende behandelopties.

Preferentiegevoelige beslissingen
Vaak krijgen patiënten min of meer dezelfde behandeling, (mede) ingegeven door
de overtuiging van de arts en resultaten
van wetenschappelijke studies. Maar studies tonen aan wat de beste gemiddelde
uitkomst is voor een onderzoekspopulatie. Zo’n onderzoeksuitkomst is niet per
7

Nadat patiënten zijn ingelogd op het keuzehulpplatform, doorlopen zij stapsgewijs
de keuzehulp. Patiënten krijgen informatie
over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. De keuzehulp toetst
vervolgens of zij deze informatie goed hebben begrepen. Voorts beantwoorden patiënten stellingen over hun voorkeuren. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb liever een bobbel dan
een litteken op de plek van de breuk’. Als
zij de gehele keuzehulp hebben doorlopen,
ontvangen patiënten een samenvatting van
de antwoorden. Hun behandelaar krijgt
deze samenvatting ook.
>>

Overzicht keuzehulp indicaties
Sleutelbeen
Gebroken sleutelbeen
(breuk in het midden)
Gebroken sleutelbeen
(breuk aan de buitenkant)

•
•

Schouder

• Schouderinstabiliteit
• Gescheurde rotator cuff
• Gebroken schouder
Samen Beslissen
Door het invullen van de keuzehulp zijn
patiënten goed voorbereid op het gesprek
met hun behandelaar. En dankzij de gestuurde samenvatting, kent de arts de
voorkeuren van de patiënt. “Zo kun je het
gesprek beter toespitsen op wat voor de
patiënt belangrijk is”, aldus een ervaringsdeskundige specialist. “Beter geïnformeerde patiënten maken de gesprekken heel
interessant. Je komt sneller to the point.
Dat maakt het gemakkelijker om dieper
in te gaan op de behandelmogelijkheden.
Je maakt optimaal gebruik van de tijd en
haalt er het maximale uit voor de patiënt.”
Deze manier van beslissen over een behandeling zet de patiënt centraal. Van samen
beslissen weten we dat het leidt tot minder
keuzestress, meer tevredenheid en een betere therapietrouw. Ook is er steeds meer
bewijs dat het leidt tot minder operaties
en minder kosten, ofwel een meer doelmatig gebruik van zorg.

Laatste ontwikkelingen
De laatste ontwikkeling op keuzehulpgebied betreft het verrijken van keuzehulpen
met patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie. Daarvoor heeft Zorginstituut Nederland een subsidie beschikbaar gesteld aan
een samenwerkingsverband van PATIENT+,
dertien ziekenhuizen, Patiëntenfederatie
Nederland, zorgverzekeraar CZ en softwareontwikkelaar Pacmed. In dit project
is uitkomstinformatie over de kwaliteit van
leven en het dagelijks functioneren van de
patiënt toegevoegd aan vier bestaande keuzehulpen: knie- en heupslijtage, liesbreuk
en galsteenlijden. Hierdoor krijgen de be-

handelaar en de patiënt meer inzicht in
de persoonlijke situatie van de patiënt.
Dat maakt hen nóg beter toegerust om
samen de beste behandelkeuze te maken.

Fiets of strandstoel
De vernieuwde keuzehulpen zijn nu nog
in de pilot-fase. Bij goede resultaten, wat
we wel verwachten, gaan we ook andere
keuzehulpen met uitkomstinformatie verrijken. Keuzehulpen voor fracturen zijn
daar een goede kandidaat voor. Bij een
breuk is inzicht in de persoonlijke situatie
van de patiënt bij uitstek nuttig. Stel: als
behandelaar weet je van tevoren al dat
jouw patiënt niets liever doet dan wielrennen. Het gesprek over de behandelopties kun je dan direct toespitsen op die
situatie. Met een operatie zit de patiënt
wellicht weer het snelst op zijn racefiets.
Maar door af te wachten loopt hij niet het
risico om de laatste zomerdagen in het
ziekenhuis te moeten doorbrengen wegens
complicaties. Doel van Samen Beslissen
is dat de patiënt, tevreden over zijn behandelkeuze, in de zon kan zitten – of dat nu
op een racefiets of strandstoel is.

Keuzehulp implementeren of
ontwikkelen
PATIENT+ is de grootste aanbieder van
keuzehulpen in Nederland. We hebben
momenteel 60 keuzehulpen, waarvan 9
voor verschillende fracturen: mediale
clavicula, laterale clavicula, proximale
humerus, humerusschacht, olecranon,
distale humerus, radiuskop, distale radius
en scaphoid. We maken keuzehulpen niet
alleen. Bij de ontwikkeling zijn ook pati-

Bovenarm
Gebroken bovenarm
Gescheurde bicepspees

•
•

Elleboog
Tenniselleboog
Gebroken elleboog (olecranon)
Gebroken elleboog boven de 65 jaar
(distale humerus)
Gebroken spaakbeenkop
Slijmbeursontsteking van de elleboog

•
•
•
•
•

Hand/pols
Carpale tunnel syndroom
Gebroken pols (verplaatste breuk)
Gebroken scafoid
Versleten duim
Trigger Finger
Mallet vinger met botbreuk
Peesontsteking van de duim en pols
Pols-ganglion
Ziekte van Dupuytren
Mucoid cyste
Retinaculum cyste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heup
Versleten heup

•

Rug
Lage rughernia

•

Knie
Versleten knie
Gescheurde kruisband

•
•

Onderbeen
Gescheurde achillespees

•

ënten, wetenschappelijke en patiëntenverenigingen betrokken. Daarbij zijn de
keuzehulpen gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Dat is ook meteen
de reden dat alle keuzehulpen om de twee
jaar geëvalueerd worden. De ontwikkeling
van een keuzehulp is dus een complex en
tijdrovend proces. Maar gezien de waardevolle voordelen voor de patiënt, is het deze
investeringen meer dan waard. Wil jij jouw
patiënten met een fractuur ondersteunen
bij hun keuze voor een behandeling? Of
wellicht heb je een idee voor een nieuwe
keuzehulp? PATIENT+ gaat graag met je
in gesprek over de mogelijkheden.
Michiel Hageman,
arts en medeoprichter PATIENT+
World Trade Center - Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht
contact@patientplus.info
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Minimalisatie MDI blootstelling
in de gipskamer
Babs van Manen-Vernooij, Jan Bakker
Een ervaren gipsverbandmeester meldt zich met longklachten bij de Polikliniek Mens en Arbeid. Gipsbehandeling van fracturen is
zijn dagelijks werk, dat hij bij verschillende werkgevers heeft uitgevoerd. Door de jaren heen heeft hij gezien dat het traditionele
kalkgips steeds vaker is vervangen door lichtgewicht synthetisch gips. Uit productbeschrijvingen blijkt dat synthetisch gips bestaat
uit vezel geïmpregneerd met een door water te activeren polyurethaan hars. Omdat de klinisch arbeidsgeneeskundige denkt aan
isocyanaatastma vraagt hij een arbeidshygiënisch onderzoek aan.
Methode & Technieken
Om de onderzoeksmethode vast te stellen
is literatuuronderzoek gedaan naar de ontstaanswijze van isocyanaatastma. Door
middel van werkplekonderzoek zijn de
werkhandelingen en blootstelling bepalende werkplekfactoren in kaart gebracht.
Daarbij is onderzocht welke gezondheidskundige grenswaarden en kwantitatieve
meetmethoden voorhanden zijn om werknemer blootstelling te kwantificeren.

toire blootstelling van 0,001 mg/m3.
Daarbij is niet voorzien in de minstens
zo relevante dermale blootstelling-route.
Omdat een gezondheidskundige interne
blootstellingwaarde waarin ook dermale
blootstelling is meegenomen ontbreekt,
is gekozen voor een kwalitatief arbeidshygiënisch werkplekonderzoek gericht op
minimalisatie van inhalatoire en dermale
MDI blootstelling tijdens het aanbrengen
en verwijderen van synthetisch gips.

Resultaten

Conclusie

Het hars in synthetisch gips bevat tot 25%
van het isocyanaat MDI. Isocyanaatastma
is een vorm van astma als gevolg van een
combinatie van inhalatoire en dermale
blootstelling aan isocyanaten. Zowel in de
werk- als thuissituatie kunnen gipsverbandmeesters worden blootgesteld aan
isocyanaatbronnen, welke bekend staan
als chemische allergenen. Sensibilisatie
via isocyanaatbron A kan bij blootstelling
aan isocyanaat bron B aanleiding geven
tot allergieën van de huid, slijmvliezen en
de longen in het bijzonder.
Voor sensibiliserende stoffen kan veelal
geen veilige grenswaarde worden vastgesteld. De gezondheidsraad adviseerde in
2017 een streefrisiconiveau voor inhala-

Wanneer gipsverbandmeesters last krijgen van eczeem en/of astma, dan dient
zeker ook gedacht te worden aan isocyanaat als causale factor. Adequate medische
diagnostiek is dan cruciaal.
Structurele minimalisatie van MDI-blootstelling in de gipskamer lijkt de beste remedie tegen het ontwikkelen van isocyanaatastma ten gevolge van het toepassen van
synthetisch gips. Deze presentatie laat zien
dat bewuste productselectie, adequate afzuiging en filters, zorgvuldig werken en
geschikte werkkleding als beheersmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd
voor het minimaliseren van MDI-blootstelling in de gipspraktijk.

Bijzonder gips
Begin van dit jaar zagen wij Bas, een jongeman van 26, op de
gipspoli. Net voor de kerst van 2018 was hij tijdens het skiën in
Oostenrijk gevallen. Hij had een distale MC-V fractuur van zijn
rechterhand.
In Oostenrijk kreeg hij dit gips, een onderarmgips met een soort
ALU-spalk erin. Zijn pink was hierop vastgezet met een tape.
Hij had deze regelmatig losgemaakt en kon dan zijn pink buigen
en strekken. Een early-active-motion gips! Verder vond ik het
ook een creatieve oplossing voor een 3-vingergips.
Wij hebben het gips eraf gehaald, Bas kon al direct goed bewegen
en had geen pijn meer. Hij ging verder met opbouwen van belasten.
Sandra van Bruksvoort
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Opmerkingen

• Met collega’s gaan we graag in gesprek
•

•

over de te verwachten effectiviteit van
de voorgestelde beheersmaatregelen.
Minimalisatie van MDI-blootstelling
door productselectie wordt bemoeilijkt
doordat leveranciers synthetisch gips
als medisch hulpmiddel classificeren
waardoor er geen verplichting geldt tot
het verstrekken van een MSDS. Graag
discussiëren we met collega’s of dit
terecht is en welke argumenten wij als
professionals kunnen inzetten om de
communicatie van veiligheidsinformatie in de gebruikersketen te stimuleren.
Graag discussiëren we verder over het
nut/noodzaak van aanvullende blootstellingmetingen in deze werkpraktijk
inclusief de ervaringen van collega’s
met het uitvoeren en interpreteren van
biomonitoring data.

Babs van Manen-Vernooij,
arbeidshygiënist Arbodienst,
Amsterdam UMC,
Jan Bakker, klinisch arbeidsgeneeskundige ADC/NCvB / PMA.
In nauwe samenwerking met teammanager gipskamers Amsterdam
UMC - locatie VUmc.

Algemene Leden Vergadering
Renske van Wingerden
Het is een drukke bedoeling in het Van der Valk Hotel in Veenendaal tijdens de ALV op 6 april. De zaal is zo vol dat er extra stoelen
worden aangeschoven.
De agenda is ook goed gevuld: er zijn
diverse vacatures die vervuld kunnen
worden, zoals een hoofdredacteur en
redactieleden voor In dit verband, een
lid voor de CZO-commissie en een nieuw
bestuurslid voor de ITT-commissie.

soms problemen met het opnieuw een
wachtwoord aanvragen. Zorg in ieder geval
dat je e-mailadres up to date is. Lukt het
niet een nieuw wachtwoord aan te vragen?
Neem dan contact op met de secretaris de
VGN.
Vanuit de vereniging is meerdere malen
de vraag gesteld of de leerlingen ook accreditatiepunten kunnen krijgen. Een stemming bepaalt dat leerlingen deze inderdaad ook kunne verdienen, en mogen gebruiken na hun diplomering.

Ook geeft voorzitter Mendel Griethuysen
aan dat er iemand nodig is voor public
relations, iemand die de beroepsgroep
meer in het daglicht kan zetten. En wellicht kunnen hierin samenwerken met
anderen beroepsgroepen/verenigingen?

René van der Lugt en Sandra Kruik-Geenen vertellen over de ontwikkelingen op
opleidingsgebied. Er wordt gestreefd naar
meer onderwijs op maat vanuit de NFU
en NVZ. Het doel hiervan is om gespecialiseerde verpleegkundigen sneller op de
juiste werkplek te krijgen. Deze nieuwe
opzet moet de doorstroming verbeteren.
Het nieuwe opleidingsstelstel zou binnen
vier jaar gerealiseerd moeten zijn, de start
begint al in 2020. Een belangrijk deel van
de nieuwe opleiding zijn de EPA’s (Entrustable Professional Activities). René van der
Lugt legt dit zeer inzichtelijk uit.
Door de VGN wordt nog steeds gewerkt aan
de registratie in het BIG-register. Gesprekken met de vakbonden over dit onderwerp
lopen nog.

Er zijn diverse bijeenkomsten ten behoeve
van de kwaliteit van de opleiding, zoals aangegeven op de VGN-site. Meer opkomst
en meer input over de opleiding zou zeer
gewaardeerd worden.

Barbera Roberti geeft ons hierna een kijkje
in de wereld van AGB-codes. Deze codes
zijn nodig om zelfstandig te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Een AGBcode is te koppelen aan eventuele verrichtingen en kan bijdragen aan een verdere
professionalisering van onze beroepsgroep.
Christ van der Rijt vertelt ons over de veranderingen in de visitatie. De huidige visitatielijst is erg uitgebreid, er wordt gekeken
naar een verbeterde versie van deze lijst.
Ook wordt eraan gedacht om accreditatiepunten toe te kennen aan de gevisiteerde
gipskamer/gipsverbandmeesters. Christ
heeft een mail gestuurd naar alle gipsverbandmeesters. Willen jullie deze beantwoorden, ook als er net een visitatie heeft
plaats gevonden?

Secretaris Mark Breukel vertelt dat de
nieuwe module accreditatie vanaf 8 april
op de VGN-website beschikbaar is. Hij
laat ons live zien hoe je accreditatiepunten in je portfolio kunt zetten. Het is belangrijk om te weten dat de bestanden
geen hogere resolutie dan 300kb mogen
hebben (de resolutie van documenten is
eventueel te wijzigen in bijvoorbeeld het
programma Paint).
Zes maanden voor je geregistreerd kunt
worden, ontvang je een mail, zodat je
genoeg tijd hebt om alle benodigde informatie (en punten) te verzamelen. Heb je
niet genoeg punten gehaald, dan kun je
hierover contact opnemen met de registratiecommissie. Als je een digitaal portfolio hebt aangelegd, kun je de registratie
commissie toestemming geven om jouw
online portfolio te beoordelen. Er zijn

ning en haar hulp bij het beroepsdeelprofiel. Een collega van de academie zal haar
taak tijdelijk overnemen.

Antoinette Brandenburg vertrekt per 1 mei.
René bedankt haar namens de VGN voor
haar inzet voor de opleiding, de CZO-erken10

De nieuwe lichting Gipsverbandmeesters
wordt naar voren geroepen. Zij krijgen een
warm applaus voor het behalen van hun
diploma en een mooi presentje. Fijn dat
het zo’n grote groep was.
De nieuwe volgende algemene ledenvergadering zal 9 november plaatsvinden in
Leeuwarden.
Barbera Roberti doet een oproep voor nieuwe redactieleden en een nieuwe hoofdredacteur. Artikelen zijn welkom, maar ook
dagelijkse verhalen en foto’s van bijzondere
gipsen. Activeer je collega’s en schroom niet
om iets in te sturen (of plaats te nemen in
de redactie).

Dan volgt er een wisseling van het bestuur.
Voorzitter Mendel geeft aan dat van de
twee kandidaten er één zich toch heeft
terug getrokken (wegens andere uitdagingen). Monica Robbe wordt na stemming gekozen tot nieuwe voorzitter van
de vereniging. Krista te Kronnie bedankt
Mendel namens de vereniging voor zijn
jarenlange inzet voor het bestuur en zijn
voorzitterschap. Met een groot applaus
neemt Mendel afscheid.

dat alleen bestond uit twee stukjes hout
met klittenband. Het huidige model is
zeer realistisch. Zowel collega-gipsverbandmeesters als artsen hebben al profijt
van dit oefenmodel. Zo kan reponeren
worden geoefend zonder dat de patiënt
daar de dupe van is.
Meza Rijsdijk geeft ons namens de ITTcommissie een kijkje in de apps voor de
gipskamer. Ook vertelt Lenny Keylard
over het proces van het maken van een
eigen gipskamerapp. Over de problemen
die hij hierbij tegenkwam, en ook over de
hulp van zijn collega’s om deze mooie app
te ontwikkelen. Meza geeft aan dat er een
workshop voor werkbegeleiders en leerlingen in de maak is, waarin praktische
tools worden gegeven aan het leerproces.
Opgeven hiervoor kan via de VGN.
Als afsluiter laat Rens van de Rijt (acteur,
communicatie trainer, en OMdenker) ons
zien wat je kunt doen om gemotiveerd te
zijn en te blijven. Het was een diverse, afwisselende, drukbezochte ALV met veel
leerzame momenten!
Met dank nogmaals aan de sponsoren Essity, Lomed, Mediq Medeco, Bauerfeind,
Ossur, Genimedical, BBraun, ProMotionMedical, Medi, Sprofit, van StratenMedical,
Lohmann en Rauscher, Stockx.
Renske van Wingerden

In het middagprogramma geeft Aries
Oldenhuis een kijkje naar de opbouw en
het gebruik van het Colles-fractuur oefenmodel. Hij geeft aan dat in de nationale
richtlijn geen uitspraken worden gedaan
over de wijze van reponeren. Over reponeren blijven veel discussies. Aries laat
diverse filmpjes zien (ook te vinden op
YouTube) waarin een repositietechniek
te zien is. Hij laat mooie plaatjes zien van
zijn eerste ideeën voor het oefenmodel,
11

Geïsoleerde metaphysaire fractuur
van de proximale humerus
Barbara Roberti
Over de behandeling van een proximale humerusfractuur zijn de nodige vragen. Wat is bijvoorbeeld beter: een conservatieve
behandeling of opereren? Waarom is deze breuk zo pijnlijk, en hoe is de pijn te verminderen? Bestaand onderzoek is meestal van
toepassing op oudere patiënten, maar bij welke aanpak zijn jongere het meest gebaat? Barbara Roberti ziet een grote rol voor
gipsverbandmeesters weggelegd bij onder andere het geven van tips en tricks om de pijn te kunnen hanteren.
De proximale humerus-halsfractuur is een
geïsoleerde metaphysaire fractuur van de
proximale humerus. Ouderen (vaak vrouwen) met osteoporose (> 65 jaar) kunnen
deze fractuur na een ogenschijnlijk geringe
val, die met de arm opgevangen wordt, oplopen. De maand januari geeft de hoogste
incidentie. (R.M. Greive 2015 in Shoulder
and Elbow trauma and its Complications).
Op de gipskamer heb ik een jonge vrouw
met deze fractuur behandeld. Opvallend
is dat de pijnscore hoog en het ongemak
groot is. Bij humeruskopfracturen en humerus-midschachtfracturen lijkt de pijn
lager mijns inziens. De conservatieve behandeling van patiënten met een humerus-halsfractuur is uithangen met sling
en pijnmedicatie. De meeste patiënten
proberen in de eerste twee weken in bed
rechtop zittend met zo min mogelijk ondersteuning van de elleboog te slapen. Volgens
het regionale traumaprotocol van de Regio
West waarin richtlijnen voor behandeling
van letsel van het steun- en bewegingsapparaat staan, kan met pendel-oefeningen
gestart worden na een week.
Bij een jonge patiënt die terugkomt met
nog steeds veel pijn, roept dat de volgende
vragen op:
1. Is er bij deze patiënt met behoorlijke pijn
en de keuze voor conservatief handelen
met pijndemping met oxycodon, naproxen en paracetamol, toch nog een keuze
voor opereren mogelijk? Geven richtlijnen daarover uitsluitsel?
2. Is het mogelijk dat de richtlijnen bij dit
type fractuur onvoldoende rekening
houden met de vaak grote individuele
variaties in het verdragen van pijn?
3. Welke spieren zorgen voor rotatie- of
verschuivingsbewegingen vlakbij de
complete humerus-halsfractuur?
4. Welk type immobilisatie kan bij deze
patiënt dan het beste helpen om minder
pijn te ervaren?
5. Wanneer kan deze patiënt het beste
starten met slingeroefeningen?

6. Kan 1 week extra uitstel van slingeroefeningen of zelfs langer mogelijk zijn?
Er is geen bewijs dat een ‘frozen shoulder’ al op zo’n korte termijn ontstaat.
Om op deze vragen een antwoord te vinden moeten we behalve naar de anatomie
van de schoudergordel inzomen op de bewegingsfysiologie van de spieren. We gaan
daarbij uit van een AO type A3 fractuur
(zie X-foto op volgende pagina).

ductie gericht. Het distale gedeelte direct
naast de fractuur zal bij beweging over het
algemeen naar mediaal worden getrokken
door musculus pectoralis en m. teres major.
Nog iets verder distaal van de fractuurlijn
naar lateraal (door de m. deltoideus) wat
zich vertaalt in nog meer kanteling van
het distale gedeelte onder de fractuurlijn.
Zie afbeelding 1 en 2

Anatomie en bewegingsfysiologie
van spieren
De ‘surgical neck’ van de humerus is gelegen onder de tuberculae majus en minus
en boven de aanhechtingen van musculus
deltoïdeus, m. pectoralis major, m.teres
major en m.latissimus dorsi. Een fractuur
op deze hoogte geeft risico’s van neurologische en vasculaire schade aan respectievelijk de nervus axillaris en aan de arterie
posterior circumflex humerus bij een operatie. Schade aan de n.axillaris kan effect
hebben op functies van m. teres minor en
m. deltoideus resulterend in verlies van
abductie en een zwakke flexie/extensie
en rotatie van de schouder. Ook kan er
verlies van gevoel optreden op de huid
van een gebied aan de laterale zijde van
de schouder. Mogelijk kan brandende
zenuwpijn ontstaan als de n. axillaris
onder druk wordt gezet van fractuur fragmenten. Motorisch neurologisch onderzoek kan moeilijk zijn door de pijn. De
m. triceps brachialis trekt het distale
gedeelte naar dorsaal bij strekken van
elleboog. De m. deltoideus trekt het distale gedeelte naar lateraal bij abductie
van de schouder, maar geeft ook rotatiebewegingen met zijn pars spinalis en zijn
pars claviculairis. De m. pectoralis zorgt
bij het distale gedeelte voor endorotatie
naar binnen. De m. latissimus dorsi werkt
samen met teres major. Vraag is of de
m. teres major en de m.latissimus dorsi
de roterende werking van de m. pectoralis kunnen opheffen? Krachten rondom
de fractuur aan het distale gedeelte is ad12

Afbeelding 1
Fractuur type 1 volgens Neer
AO type A3 fractuur

Afbeelding 2
Bovenaanzicht krachten op het distale gedeelte
onder de fractuur

Door de werking van deze spieren naar
meerdere richtingen is het voor de patiënt
heel moeilijk om een comfortabele positie
te vinden waarin de pijn te verdragen is.
Dit verklaart waarom patiënten soms baat
hebben als je direct manuele druk geeft
onder de oksel (proximaal aan de breuk)
naar lateraal en net na de breuk distaal
naar mediaal (daarmee hef je de werking
van de m. deltoideus op). Dan heeft de patiënt vaak minder pijn. Probleem is dat deze
houding mijns inziens moeilijk is te behouden met gips. Gevolg is dat het veel pijn
geeft als je deze stand loslaat. Bij mijn patiënt was de VAS-score 1 week na het trauma
nog 10. Voornamelijk als er beweging was
rondom de fractuur. Ondanks optimale
pijnstilling met oxycodon (langwerkend)
en paracetamol (kortwerkend), enz.
Men is natuurlijk voorzichtig met opereren
omdat een operatie blijvend risicoletsel
geeft. Naast de gebruikelijke operatiecomplicaties zoals nabloeding en infectie zijn
er ook complicaties van schroefperforaties
door de humeruskop, avasculaire kopnecrose, vaat- en zenuwletsel.
Dr. van den Bekerom, orthopeed en schouderspecialist, geeft aan dat het moeilijk is
door middel van een blok goede pijnstilling
te krijgen in dit gebied. Volgens de anesthesist is het wel mogelijk om een blok te
zetten in de plexus interscalene brachialis
(afbeelding 3 en literatuurlijst 10). Dr. van
den Bekerom geeft aan dat aandacht en een
goed gesprek essentieel zijn om de patiënt
door de eerste moeilijk periode van pijn
heen te krijgen. Pijn is en blijft per persoon

Afbeelding 3

variabel. We weten dat patiënten beter hun
pijn kunnen verdragen als er genoeg vertrouwen is door uitleg, aandacht en tijd,
waardoor patiënt zijn verwachting over
pijn in positieve zin kan bijstellen.
Vooral mensen met effectieve coping strategieën kunnen hun pijnstress beter beheersen. Recent (2018) is een artikel verschenen over sneller herstel bij vroege
operatie. (zie literatuurlijst nr. 6). Wel
stellen de auteurs dat op termijn van een
jaar de uitkomsten van operaties en conservatieve behandeling van midschacht
claviculafracturen niet verschillend zijn.
Het volgende artikel (nr.7) verwijst naar
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) van de
WHO als methode om stagnerend herstel
vroegtijdig te herkennen. In ons tijdschrift
In dit Verband is preventie en vroegtijdige
herkenning van stagnerend herstel aan de
orde gesteld in 2016 (zie literatuurlijst nr.8).
De volgende drie vragenlijsten werden als
robuust beschouwd:
1. De PCS (Pain Catastrophizing Scale)
vragenlijst vraagt naar pijn catastrofering gedrag.
2. De PSEQ (Pain Self Efficacy Quesstionnaire scale) vragenlijst vraagt naar
ervaren pijn en zelfvertrouwen bij dagelijkse activiteiten.
3. De PASS scale vragenlijst vraagt naar
angst voor pijn en vermijding van activiteiten.
Daar kan nu de International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF) aan toegevoegd worden.
In ieder geval zie ik een grote rol weggelegd voor de gipsverbandmeesters. Zij
kunnen leren om gebruik te maken van
vragenlijsten die waarschuwen voor stagnerend herstel. Zij kunnen bovendien de
patiënt helpen met nodige tips en tricks.
Handig daarbij is dat je weet waaróm deze
fractuur zoveel pijn doet zodat je de patiënt kunt instrueren en motiveren om de
eerste 3 weken door te komen. Meestal
komt het gevoelsmatige moment van verbetering in week 3 of 4 (vraag maar eens
na bij uw patiënt). Het is voor de meeste
patiënten fijn om dat te weten.
Het advies van de behandeld arts was:
Als de pijn echt niet te houden is dan kunnen we je opereren. Mijn patiënt heeft
uiteindelijk zelf gekozen voor het conservatief behandelen van deze breuk. Conservatieve behandeling geeft op termijn
dezelfde uitslag als een succesvolle operatie. Operatie geeft mogelijk een eerder
functioneel herstel. Maar het is in elk
geval duidelijk dat vragenlijsten voor
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dreigend stagnerend herstel een handig
hulpmiddel kunnen zijn bij het maken
van keuzes.

Literatuur conservatief vs opereren
Er is veel geschreven over fracturen van
de humeruskop. De veel gebruikte metingen waren de Constant-Murley-score,
Oxford shoulder-score, short-form 12.
Daarbij worden pijn, kracht en functionaliteit gemeten. Een grote studie is de
PROFER studie(1). De gemeten functionaliteit na 2 en 5 jaar na conservatieve
behandeling en operatie was hetzelfde.
Dit onderzoek includeerde alle humeruskopfracturen. In een andere studie van
Hauschild O, Konrad G,(2) komt naar
voren dat pijn en functionaliteit na 3
maanden beter is na operatie maar na
12 maanden vergelijkbaar met conservatieve behandeling. Hierbij zou de jonge
patiënt op de gipskamer dus mogelijk
eerder verlost zijn van de pijn en sneller
haar werk kunnen hervatten. Echter de
operatiecomplicaties zijn relatief hoog,
zoals we nu weten. In de NTVG januari
2019 (9) is een mooi artikel te lezen over
de algemene bevindingen tot nu toe aan
de hand van een meta-analyse. Daaruit
komt naar voren dat de meeste onderzoeken van toepassing zijn op de oudere, veelal vrouwelijke patiënten. Conclusies uit
deze groep gelden mogelijk niet voor jongere patiënten. De Nederlandse conclusie
is dat patiënten met een niet tot weinig
gedislokeerde proximale humerusfractuur en oudere en/of zwakke patiënten
conservatief behandeld dienen te worden.
Dus pijn is hier geen indicatie om wel te
opereren. In de studies wordt over het
algemeen vanaf 2 à 3 weken pas slinger
oefeningen gedaan dus mogelijk is het
advies na 1 week oefenen van het protocol
regio west wat aan de vroege kant voor
deze pijnlijke fracturen. De resultaten
van Zwitserse, Australische en Duitse (5)
en Nederlandse behandelingen (4) van de
proximale humeruskop kun je wel vergelijken. In Zwitserland bijvoorbeeld opereren ze sneller 40% meer dan in Nederland 12%. De patiëntengroep is daar ook
mogelijk jonger dan hier in Nederland in
verband met ski-ongevallen. Daaruit kwam
naar voren dat er minder operatiecomplicaties zijn bij Zwitserse patiënten dan bij
in Nederland geopereerde patiënten. Er is
in Europa nog geen consensus over het te
voeren beleid bij jonge actieve patiënten.

Welke tips en tricks en welke
immobilisatie?
In eerste instantie zijn we begonnen met
een U-flap. Deze zakte na verloop van tijd
af en de pijn was nog flink. We zijn toen
overgegaan op een schouderorthese >>

(zie plaatje 1). Gevolg: veel pijn direct na
het aanleggen. Die zakte wel af na een aantal dagen niet bewegen. Deze schouderorthese gaf uiteindelijk weinig steun en
de pijnscore was nog steeds te hoog. Daarna zijn wij overgegaan op een tweede orthese met meer immobilisatie van de schouder, in combinatie met kinesiotape (plaatje
2, 3, 4, 5). De m.deltiodeus (rode tape) en
de m.supraspinatus (zwarte tape) kregen
een detoniserende tape. De humeruskop
werd ondersteund met tape op 60-80 %
rek (blauwe tape). Deze laatste combinatie was gemaakt ongeveer 1,5 week na het
trauma. Het gevolg van deze behandeling
was dat de pijn als acceptabel ervaren werd
door de patiënt. Als team hebben we nagedacht over andere opties. Bijvoorbeeld een
strak T-shirt aan (stuk goedkoper dan al
deze ortheses). Of een washandje onder de
oksel met een strak T-shirt (zodat de breuk
minder kan kantelen). Of een ‘alternatief’
Gilchrist verband (plaatje 6). Aangezien
bewegen qua pijn nog geen optie was hebben we voor de eerste 2 weken geadviseerd
nog geen pendeloefeningen te doen met de
schouder. Wel hebben we benadrukt dat
na 2 à 3 weken de schouder echt bewogen
moet worden in verband met het risico op
‘frozen schoulder’. We hebben hierbij het
standaard advies ‘bewegen na een week’
dus niet kunnen doen vanwege teveel pijn.
We zijn na 2 weken gestart met het strekken van de elleboog en het optrekken van
de schouder, en in week 3 met pendeloefeningen. We hebben wekelijks de kinesiotape vervangen en dat ervaarde patiënt als
heel prettig. Na 3 maanden was de breuk
genoeg geconsolideerd, patiënt had fysiotherapie, beweging in de schouder was goed
abductie en elevatie tot 90 graden, endo/
exo-rotatie goed. (zie plaatje 7)		
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Conclusie
Pijn is geen officiële indicatie om een verse
fractuur zoals bij deze patiënt te opereren.
De complicatierisico’s zijn te hoog, maar
pijn heeft ook een ethische kant. Wat de
ene persoon kan verdragen aan pijn, kan
door een ander als ondraaglijk worden ervaren. Een gecertificeerde traumachirurg
of orthopedisch chirurg die ervaring heeft
met deze operatie kan de pijn met een juiste
operatie eerder verminderen. Een recente
studie van de midschacht clavicula geeft
sneller herstel aan na operatie. Sneller herstel zou mogelijk minder arbeidsverzuim
in de eerste maanden na het trauma kunnen bewerkstelligen. Wellicht is dit ook van
toepassing bij de AO type A3 humerusfractuur patiënten die daarbij baat zouden
kunnen hebben.

4

5

Het te snel mobiliseren van deze fractuur
kan leiden tot meer pijn en mogelijk daardoor een slechtere uitkomst. Want catastrofaal denken of een catastrofale beleving
(pijn) heeft invloed op de uitkomst van de
behandeling. Het zoeken naar de juiste immobilisatie die passend is bij de fractuur
en de patiënt kan hierbij nuttig zijn. Het
wekelijks terugzien van de patiënt op de
gipskamer kan een ondersteunende factor zijn bij het motiveren om de eerste 3
weken door te komen. Kennis van de aanhechting van spieren rondom de fractuur
is daarbij van belang. Er bestaat een mogelijkheid om gebruik te maken van vragenlijsten om preventie en vroegtijdige herkenning van stagnerend herstel te signaleren. Als herstel stagneert kan alsnog
operatie worden overwogen.
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Onthand
met
krukken
Opeens stond hij weer voor het raam
van de gipskamer in het UMC Utrecht:
“Kun je weer een kruk voor me maken
zoals een aantal jaar geleden? Ik word
weer geopereerd.” Ik herkende hem
direct. Na wat graafwerk in zijn dossier
kwam ik erachter dat hij voor het eerst
in 2008 is geopereerd aan zijn knie. Hij
is geboren zonder linkerhand, een congenitale anomalie (foto 2). Na zijn knieoperatie moet hij zes weken onbelast
mobiliseren, lastig met één hand. Ik heb
in 2008 een kruk voor hem aangepast
zodat hij toch met krukken kan lopen.

Foto 1: Hij mist een hand maar heeft wel een
polsgewricht

In 2008 had ik al het voornemen hier
iets over te publiceren. Foto’s kwijt, te
laat begonnen en geen toestemming
van patiënt waren genoeg redenen om
toen niet door te zetten. Nu heb ik een
tweede kans. De aangepaste kruk van
meer dan tien jaar geleden heeft hij bij
zich (foto 2). De kruk heeft de afgelopen
jaren een paar keer zijn dienst bewezen.
Het vilt laat los en de kruk is wat hard
aan de binnenkant. Met een nieuwe padding van contourfoam en nieuwe fleeceliner zit de koker weer als gegoten (foto 3).
Matthijs Marres,
gipsverbandmeester UMC Utrecht

Foto 2: 10 jaar oude aangepaste kruk
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Foto 3: Kruk door de APK

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.

De week van de peesletsels
Het is geen kerst, maar zo lijkt het bijna
wel. Rond kerst gaat iedereen op Aruba
zijn huis opknappen, de bomen snoeien,
alles versieren, et cetera. Daarbij staat
men vaak op onstabiele trapjes, waardoor
wij drukker zijn op de gipskamer met vele
botbreuken vanwege allerlei soorten valpartijen. Ook zien we dan meer topletsel
en andere handletsels vanwege het onzorgvuldig (of onbeschermd) omgaan
met elektrisch gereedschap. Deze weken
hebben we aan de lopende band patiënten met peesletsels, waarvan wel vier
personen door een (cirkel)zaag. En dat
terwijl het gewoon maart is :-).

zaagmachine. Tevens was er een wond
met een intra-articulaire fractuur van
het caput van de midphalanx van de 3e
straal te en een wond met tuftfractuur
van de 2e straal. De patiënt kreeg een
onderarmspalk.
Na een week komt hij op de gipskamer
voor wondcontrole. Het huidflapje van
dig. 4 is niet vitaal. De vingertop van
dig. 1 ziet wit, is niet vitaal, is ook wat
week en ‘pruttelig’. De wonden worden
verbonden. De patiënt krijgt een rustspalk, die meerdere keren gebruikt kan
worden. Hierdoor zal de nacontrole op
de office van de specialist plaats vinden.

Het begon met meneer A., die een ongeluk had met een slijptol. Hij kreeg een
snijwond aan zijn rechterhand, dorsaal
MC I met extensor peesletsel, geen fracturen. Op ’t topje van zijn neus had hij
een flinke snijwond van ongeveer twee
centimeter. Er werd een reconstructie
en wondtoilet bij hem gedaan, waarna
hij met gips werd na behandeld.

Deze patiënt (E.) was met een machete
een boom aan het kappen. Het trapje
waar hij op stond brak/viel om en daarbij kapte E. in zijn linkerhand. Meneer
liep peesletsel van dig. 3 op, deze kan hij
zo goed als niet bewegen. Dig. 2 kan hij
een beetje bewegen. Hij krijgt een onderarmspalk. Na een week ziet de hand erg
rood met twee witte puntjes (pus of ‘huidspanning’). Ik verwijderde een hechting,
duwde een beetje onder de huid....toen
kwam er pus uit. Na meer duwen, meer
pus....en toen heel veel pus. Uiteindelijk

De volgende dag kwam meneer B. op de
spoed. Hij had zich met een zaagmachine
in de rechterhand gesneden bij het hout
zagen. Hij had een diepe wond en geen
sensibiliteit van dig. 5. Hij kan dig. 5 niet
flecteren, maar de overige vingers wel.
Meneer werd opgenomen in verband met
een snijwond met peesletsel dig. 5 rechterhand voor OK reconstructie arterie-,
zenuw-, en peesletsel. X-co: geen ossaal
letsel. Meneer werd behandeld met een
gipsspalk.

Meneer D. kwam binnen met de ambulance
vanwege topletsel van dig. 4 met zaagmachine.
haalde ik er nog een hechtinkje uit en
spoelde ik de wond. Meneer kreeg opnieuw gips. Een week later komt het pus
nog uit de wond, en in verband met de
frequente wondcontrole krijgt hij een
afneembare spalk. Meneer gaat regelmatig met zijn wond naar de dokter.
Na zo’n drie weken lekt de wond nog
steeds, maar veel minder. Zijn hand is
nog wat gezwollen. Omdat de spalk vies
was, maakten we een nieuwe.

Deze patiënt (E.) was
met een machete een
boom aan het kappen.

Dezelfde dag kwam meneer C., die zijn
linkerhand had verwond met een cirkelzaag. Hij heeft dig. 2 tot en met 5 ingezaagd. Het ambulancepersoneel heeft
de afgezaagde toppen van dig. 2 en dig.
3 steriel meegenomen op ijs. De top van
dig. 4 zit alleen nog aan een klein stukje
huid vast. De patiënt ging direct voor OK:
repositie PIP dig. IV, fixatie met k-draad,
correctie/reconstructie extensor apparaat dig. IV en bijwerken van amputatie
stomp basis falanx dig. III en top dig. II.
Meneer kreeg gips en kwam frequent
voor wondcontrole.

Meneer C., die zijn
linkerhand had
verwond met een
cirkelzaag.

Meneer D. kwam binnen met de ambulance vanwege topletsel van dig. 4 met

Nou: dat zijn weer even genoeg handletsels. Een voordeel is wel dat deze
patiënten vaak gezamenlijk met de
handspecialist op de gipskamer word
gezien, waardoor we meteen actie kunnen ondernemen.
Tot de volgende keer,
Groetjes Ageeth Kok
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Voor u gelezen
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Complete tricepspeesruptuur
Een zeldzaam peesletsel

Femke Nawijn, Benjamin L. Emmink, Jort Keizer, Willem-Maarten P.F. Bosman
Figuur 1 Tricepspeesruptuur: hechten volgens de methode van Krackow

Tricepspeesrupturen zijn zeldzaam, waardoor de diagnose eenvoudig gemist kan worden. Als de ruptuur niet tijdig wordt behandeld, kan dit grote gevolgen hebben voor de functionaliteit van
de elleboog. Wij beschrijven een casus waarin wij laten zien dat
tijdige herkenning en adequate chirurgische behandeling van
een complete tricepspeesruptuur kunnen leiden tot uitstekend
functioneel herstel van de elleboog.
Patiënt, een 48-jarige man die vaak in de sportschool te vinden
is, kwam op de Spoedeisende Hulp nadat de stoel waarop hij met
één arm een push-up deed onder hem vandaan was gegleden.
Uit reflex had hij zich opgevangen met gestrekte arm, waarbij
hij een knap had gevoeld en direct veel pijn had kregen aan de
posterieure zijde van zijn bovenarm. Patiënt had een blanco
voorgeschiedenis en gebruikte geen anabole steroïden.
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een zwelling aan de posterieure zijde van het proximale deel van de elleboog. Ter plaatse
van de aanhechting van de distale tricepspees palpeerden wij
een delle. Extensie van de onderarm tegen weerstand was niet
mogelijk. De uitslag van de gemodificeerde Thompson-test, een
klinische test om een complete tricepspeesruptuur vast te kunnen stellen, was positief. Aanvullende röntgenfoto’s ter uitsluiting van een distale-humerusfractuur of avulsiefractuur toonden geen ossaal letsel.
Op basis van deze bevindingen stelden wij de diagnose ‘complete
distale-tricepspeesruptuur’ en besloten wij tot chirurgische
behandeling.
De operatie vond 6 dagen na het trauma plaats onder algehele
anesthesie. Patiënt lag tijdens de operatie op zijn buik; zijn elleboog rustte op een steun en zijn onderarm hing vrij. Via een
posterieure benadering werd de distale tricepspees vrijgeprepareerd, waarbij de complete ruptuur van de pees zichtbaar
werd . Met een hechting volgende de methode van Krackow
werd het centrale en het mediale deel van de distale tricepspees
gereïnsereerd aan het olecranon gefixeerd. De hechting werd
door enkele boorgaten in het olecranon getunneld en geknoopt
met de arm in volledige extensie. De tricepspees werd geapproximeerd met een oplosbare hechting, waarna de huid transcutaan
werd gesloten.

Schematische weergave van de hechttechniek waarbij volgens
de methode van Krackow het centrale en het mediale deel van
de distale tricepspees via boorgaten aan het olecranon wordt
gefixeerd.
Wij vervolgden patiënt 3 maanden poliklinisch. Tijdens de eerste
controleafspraak na 3 weken gaf patiënt aan dat hij volledig pijnvrij was. Na 7 weken kon hij zijn onderarm 90º flecteren en bleek
volledige pro- en supinatie mogelijk. 3 maanden na de operatie
was 150º flexie mogelijk en bedroeg de extensiebeperking 5º.
De DASH-score was toen 10,5 (DASH staat voor: ‘disabilities of
the arm, shoulder and hand’; zie uitleg). Patiënt werkte en sportte
weer naar eigen tevredenheid.

De nabehandeling bestond uit het geleidelijk uitbreiden van de
flexie van de onderarm met behulp van een dynamische elleboogbrace gedurende 6 weken. De eerste 2 weken was 0-30º
flexie toegestaan; het toegestane aantal graden flexie werd
vervolgens elke 2 weken verhoogd met 30. Na 6 weken mocht
patënt de brace afdoen en was volledige flexie toegestaan. Patiënt
kon de belasting van zijn elleboog vervolgens verder uitbreiden
onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Dit is een samenvatting van het artikel gedupliceerd in het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2018;162:D2744 3
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Afwisselende en boeiende refereeravond in het BovenIJ ziekenhuis
Over klachten, tuchtrecht, elleboogfracturen bij kinderen
en orthopedische schoenen
Jan van Doorn
Op 8 april was de beurt aan het BovenIJ ziekenhuis uit Amsterdam-Noord om een refereeravond te organiseren. De opkomst was
flink, ruim veertig gipsverbandmeesters hadden zich aangemeld.
De eerste spreker was de klachten-bemiddelaar uit het eigen ziekenhuis. Zij heet
Anita Hack en hield een boeiend betoog
over klachten, en dan (nog) geen tuchtklachten maar klachten die in een ziekenhuis binnenkomen over zaken die patiënten over het algemeen niet aanstaan. Het
blijkt dat het vooral over communicatie
en bejegening gaat. En iedereen weet dat
het daar wel eens fout mee gaat, ook bij
gipsverbandmeesters. Anita Hack werkt
vooral als probleemoplosser/klachtenbemiddelaar en is voor de patiënt zeer laagdrempelig bereikbaar. Het lukt vaak om
de kou uit de lucht te halen bij een contact
met haar. In elk ziekenhuis in Nederland
is een dergelijke functionaris.

Na de pauze sprak Hester Graeler, traumachirurg bij de Chirurgen Maatschap
Amsterdam, over elleboogfracturen bij
kinderen. Iedereen eigenlijk wel bekend
maar opfrissen bleek toch wel weer handig. Af en toe is de natuur helemaal niet
zo mild als wel wordt beweerd, werd duidelijk tijdens deze boeiende presentatie.

De bijdrage van de tweede spreker, Melita
van der Mersch, sloot daar mooi bij aan.
Zij is partner bij Velink & De Die, advocaten gezondheidsrecht. Zij gaf de noodzaak
aan van registratie in de BIG. Een tamelijk
actueel onderwerp zoals we ook al op de
laatste ledenvergadering konden horen.
Ook tuchtklachten werden door haar besproken. Zij had - na uitvoerig zoekwerk
in de tuchtklachten-data base - maar één
tuchtklacht tegen een gipsverbandmeester
aangetroffen. Dit betrof een polsfractuur

Tot slot sprak Jan Pulles, orthopedisch
schoenmaker bij Livit en twee dagdelen
werkzaam in het Boven IJ, over orthopedische schoenen. Bijna elke gipsverbandmeester werkt wel voor diabetespatiënten
en kent het belang van deugdelijk schoeisel. Jan Pulles liet de opbouw van diverse
schoenen zien en de eisen die daaraan worden gesteld. Bovendien besprak hij ook
de therapie(on)trouw van diabetespatiënten en alle problemen die dat met zich
mee brengt. Ook hiervoor geldt dat we de

waarbij de gipsverbandmeester ‘vrijuit’
ging. Uiteraard trok dit verhaal veel aandacht. Zij wenst de VGN overigens veel
succes bij het regelen van een eigen BIGregistratie. Dat is bepaald geen sinecure.
Zij gaf als voorbeeld de anesthesie-verpleegkundigen die er al geruime tijd mee
bezig zijn.

Die ene patiënt

schoenen en bijbehorende problematiek
wel kennen, maar het toch prettig is dat
het weer eens ‘opgehaald’ wordt.
Uiteindelijk was het weer een geslaagde
bijeenkomst. Noord-Holland blijkt al
jaren een actieve regio!
Jan van Doorn, gipsverbandmeester
BovenIJ ziekenhuis

Bij toerbeurt in heel
Noord-Holland
De refereeravonden van de gipsverbandmeesters in Noord-Holland – een in het voorjaar en
een in het najaar - zijn al jaren een groot succes.
Vooral na het invoeren van de accreditatie worden ze zeer goed bezocht: er doen zo’n vijfendertig tot veertig gipsverbandmeester per avond
aan mee. Bij toerbeurt organiseert een ziekenhuis een avond met over het algemeen een
boeiend programma. Een aantal ziekenhuizen
heeft zich sinds kort bij de avonden aangesloten
en zal dus ook worden aangezocht een avond te
organiseren. Elk ziekenhuis in Noord Holland
doet inmiddels mee. De organisatie loopt via
Ronald Deij, gipsverbandmeester uit het Rode
Kruisziekenhuis te Beverwijk.

Mooi! En als je nou al die verhalen naar me toe zou willen sturen,
dan kunnen we ze bundelen tot een grappig, ontroerend boekje,
dat een kijk geeft op wat er in ‘onze’ gipskamer allemaal gebeurt.
Want laten we eerlijk zijn, niemand heeft écht in de gaten wat
er op de gipskamer zoal speelt. Hoe vaak horen we niet van
mensen die een ‘dagje gipskamer’ hebben gedaan: ‘Goh, wat
hebben jullie eigenlijk een veel omvattend vak!’

Ha die collega’s,
Dagelijks zijn we bezig met het verrichten van creatieve daden
en overeenkomstige oplossingen voor fracturen die we tegenkomen. Verzinnen oplossingen voor allerlei problemen…
Kortom, we hebben een dynamisch vak in een bewegende
zorgwereld.

Dus beste collega’s, klim in de pen, kruip achter je laptop en stuur
me al die verhalen op, al dan niet gelardeerd met foto’s en/of
tekeningen. Laten we ons toch wel mooie vak eens bundelen.

We verlenen zorg aan patiënten tussen 0 en 99 jaar en heel
soms daarboven. Tijdens de werkdag zien we een heel leven
voorbij komen, met al zijn lichamelijke problemen, sommige
makkelijk te ondersteunen en andere wat lastiger maar ook
daar vinden we vaak een oplossing voor. En in dit dynamische
vak heeft iedereen dan ook wel een verhaal. Het verhaal van
‘die ene patiënt’.

Stuur het naar mij,
L.muskita@olvg.nl
Schrijf en bundel ze!
Lody Muskita
18

Een blik achter de schermen
Interview Barbara Roberti met Peter Spruit

Peter Spruit geniet sinds september vorig jaar van een wel verdiend pensioen. We hebben afgesproken in La Place voor dit interview.
Peter geeft bij aankomst aan dat hij dit interview als een mooie afsluiting van zijn bewogen werkzame leven ziet. Hij heeft al ruim
een half jaar geproefd aan een leven zonder hard werken en hij geniet nu met volle teugen van zijn vrije tijd. Peter is een tevreden
mens, ook als hij vertelt over zijn werk. Wat heeft hij betekend voor de gipsverbandwereld, en hoe ziet hij de toekomst van het vak?
In dit nummer komt Peter Spruit aan het woord.
Peter is als verpleegkundige met de inservice A-opleiding in het Dijkzigt ziekenhuis in december 1973 begonnen. In
de zomervakantie van 1972 en 73 had hij
in de gipskamer als werkstudent geassisteerd. De gipsverbandmeester Orthopaedie van Dijkzigt ging naar de ambulancedienst en dus ontstond er een vacature.
Prof. van Linge vroeg hem te komen werken op de gipskamer. Peter had echter zijn
verpleegkundige diploma nog niet gehaald,
maar vanuit de A-opleiding kwam er toestemming om in de gipskamer te blijven
draaien totdat er een nieuwe gipsverbandmeester was aangenomen. Dat duurde een
vol jaar. De nieuwe man op orthopaedie
werd Edwin van Klooster. Nu nog een
goede vriend! Er was echter nog een plek
op de gipskamer voor de traumatologie
bij Dr. Van der Slikke. Peter werd daar
weer voor gevraagd. Hij vond het werk
als gipsverbandmeester dusdanig aantrekkelijk dat hij de A-opleiding voortijdig afbrak... Dr Van der Slikke fungeerde
als zijn godfather. Van hem leerde hij alle
theorie en praktijk rondom de gesloten
behandeling van fracturen, maar ook de
open. Vaak stond hij op de OK om te assisteren. Hij werd veel betrokken bij besprekingen.

Edwin van Kloosteren en Peter Spruit om
een vereniging en opleiding op te zetten
voor deze groep mensen. Deze groep werd
de Nederlandse Vereniging van Gipskamer
Personeel de (NVGP). Edwin en Peter hebben daarbij alle handelingen die op de gipskamer werden verricht gedocumenteerd,

Ongediplomeerde gipsverbandmeesters
Peter en Edwin wilden zich opgeven voor
de opleiding NVG (Nederlandse Vereniging
Gipsverbandmeesters) maar werden niet
aangenomen omdat ze de opleiding voor
verpleegkundige niet hadden afgerond.
Deze opleiding draaide toen in Leiden onder
de enthousiaste leiding van Bil Dronkerts
en Cor Schenk. Maar de regels stonden geen
flexibiliteit toe. Peter en Edwin vroegen
zich af of zij de enige waren zonder diploma. Een rondschrijven leerde (1977) dat
in Nederland ruim 200 personeelsleden
in gipskamers bleken te werken zonder een
diploma gipsverbandmeester. Dat waren
mensen met verschillende opleidingen
van fysiotherapie tot ziekenverzorgende.
Die konden allemaal niet terecht bij de
NVG. Door de NVG gedwongen besloten

Peter als DocentCoordinator LOG

Hiermee werd de LOG-opleiding te Rotterdam een feit. De eerste groep met 18
studentgipsverbandmeesters startte in
1980. Peter en Edwin waren zelf studenten in deze groep. Daarbij kreeg niemand
een algemeen pardon. Op een enkele uitzondering na werd iedereen van de Nederlandse gipskamers die niet in het bezit
was van een diploma opgeleid. Die uitzondering kwam uit een ziekenhuis die
zijn kandidaat ondanks beloften toch niet
de opleiding wilde insturen.
Tegelijkertijd draaide de NVG zelf nog de
opleiding tot gipsverbandmeester. Die
was inmiddels verhuisd van Leiden naar
het Clara Ziekenhuis (voorloper van het
Maasstad Ziekenhuis), ook in Rotterdam.
Het verschil met de LOG was dat de NVGP
de opleiding niet zelf runde zoals de NVG.
Het Opleidingsinstituut van het AZR was
het uitvoerend orgaan, met de NVGP, samen met gedelegeerden van de Traumatologie en Orthopeden vereniging als aandragende en controlerende (opleidingscommissie) en erkennende taak.
Precies zoals het momenteel nog steeds
werkt.

en de benodigde theorie en praktijkkennis beschreven. Ze stelden een beroepsprofiel op en zochten samenwerking met
de Vereniging van Traumatologie (toen nog
onderdeel van Ned. Ver van Heelkunde),
de Landelijke Orthopaedie Vereniging.
Er werden duidelijke afspraken met de
traumatologie en orthopedie over verantwoordelijkheden en gewenste inhoud van
de opleiding. Peter en Edwin besloten tot
een volgende stap. In recordtijd werd een
totaalpakket aan het Opleidingsinstituut
aangeboden: een lijst met potentiele kandidaten, een taakomschrijving en leerplaninhoud onderbouwd door de verwijzers.
Het opleidingsinstituut hoefde eigenlijk
alleen maar didactische elementen toe te
voegen en de exploitatie op poten zetten.
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Docentenopleiding
Peter is de docentenopleiding gaan volgen
en heeft met veel inzet alle leerlingen begeleid. Hij maakte altijd een jaarlijks rondje
om te controleren of de opleidingsplekken
genoeg ruimte gaven aan leerlingen en daar
de nodige hulp bij moeilijkheden op de
werkplek werd geboden. Hij reed daarvoor heel Nederland af. Samen met Pieter
Jochems heeft Peter het ‘skills lab’ ontwikkeld. Met professor Gert Jan Kleinrensink werden de anatomielessen in de
snijzaal opgezet.
Naast de lessen kon een aantal studentgipsverbandmeester zelf toegepaste anatomiepreparaten onder begeleiding maken.
Geen betere leermethode als zelf een preparaat maken behorend bij het onderwerp
van je onderzoek en presentatie.
De opleiding draaide boven verwachting! >>

Verdeelde gipswereld
Samen met andere beroepsgroepen, rond
1982, zaten Peter en Edwin namens de
NVGP in een zogenaamde inventarisatiecommissie voor de wet BIG. Daar zaten
ook Bil Donkerts en Cor Schenk namens
de NVG. Een verdeelde gipswereld was
natuurlijk geen sterke zet. Het kon niet
uitblijven: zij kregen de opdracht van het
ministerie om eerst maar eens te fuseren
voordat een registratie binnen een nieuw
te vormen BIG-wet mogelijk zou zijn.
Samengaan zou ook belangrijk worden
voor inschaling van het nieuwe functiewaarderingsysteem die op dat moment
in voorbereiding was. Uiteindelijk bleek
in het toen nieuwe FWG-systeem dat de
gipsmeester met een NVG-diploma en die
met een LOG/NVGP-diploma in dezelfde
salarisschaal vielen. Dat werd dus de trigger voor het proces van samenvoegen van
de NVG en de NVGP. Het samenbrengen
van twee verschillende bloedstromen leek
complex maar verliep redelijk soepel.
Uiteindelijk dienden alle gipsmeesters
dezelfde goede zaak.
Professioneel opleidingsinstituut
De verenigingsopleiding van de NVG
draaide alleen op zaterdag en de coördinatie en alle organisatie was in handen
van een gipsverbandmeester die dit in
zijn vrije tijd moest doen. De LOG van
de NVGP draaide daarentegen in een
professioneel opleidingsinstituut en op
normale doordeweekse dagen. Tevens
was de opleiding LOG mede onder sterke
input van de NVGP steeds verder ontwikkeld en zat inhoudelijk, organisatorisch
en didactisch goed in elkaar. Er was een
toenemende landelijke erkenning, af te
lezen aan het door ziekenhuizen insturen
van kandidaten. Bijna alle niet gediplomeerd gipskamerpersoneel was in opleiding tot of al gediplomeerd gipsmeester
met een erkenning van NVGP, NOV en
NVTR!

Eén vereniging
De NVG besloot daarop om hun opleiding
te stoppen en de lopende groep werd door
de LOG overgenomen. Daarmee werd de
laatste hobbel genomen en beide verenigingen konden hun leden vrij snel overtuigen dat één vereniging met één opleiding
en één beroepsprofiel de beste professionele toekomst kon garanderen om zodoende voldoende erkenning te creëren.
Gelukkig is dat gelukt en werd in 1989
door Peter Spruit en Cor Feijten bij de
notaris officieel de VGN (Verenigde gipsverbandmeesters Nederland) gelanceerd.
Daarbij werden de besturen van beide
verenigingen opgeheven en werd een
nieuw bestuur aangesteld. Peter zat nog
in de opleidingscommissie als bestuurslid maar trad af toen hij bij de LOG docent/
coördinator werd: 2 dagen Opleidingsinstituut en 3 dagen werken in de gipskamer in Ziekenhuis Dijkzigt.
Nieuw beroepsprofiel
Het werd tijd voor een nieuw beroepsprofiel. Peter als voorzitter van deze commissie, waar o.a. veel werk werd gedaan
door Alies van de Wal. Er werd met professionele support van de Stichting Leerplan Ontwikkeling een zeer gedegen profiel geschreven. Met een externe validatie
bij de orthopeden, traumatologen, fysiotherapeuten en Orthobanda werd met al
deze beroepsgroepen onderhandeld en
overeenstemming bereikt over taken,
grenzen en verantwoordelijkheden. Ook
met de VVZ en Academische Ziekenhuizen werd het profiel van de gipsverbandmeester gevalideerd. Uiteindelijk werd
een interne validatie verkregen via een
diepgaande presentatie en discussie tijdens een VGN-jaarvergadering.
Het Beroepsprofiel Gipsverbandmeester
was daarmee een feit en een belangrijke
stap op weg naar registratie in de BIG.

NVG Cor Feijten & NVGP Peter Spruit bij notaris

Wereldwijd aan het werk
Peter deed samen met een arts-assistent
ook een onderzoek naar ‘Soft Cast in enkelbandleasies’ dat met een publicatie in het
internationale tijdschrift Current Opinions en diverse congressen en seminars
werd gepresenteerd. Van het een kwam
het ander. Vanuit 3M kwam het aanbod
om als gipsverbandmeesters/Technical
Servicespecialist in Europa. Midden-Oosten en Afrika te gaan werken. Trainingen,
onderwijs, seminars en vele congressen
presentaties volgden. Maar Peter werkte
ook als professional tussen eindgebruiker
en marketing en manufacturing. Uiteindelijk werd Peter Business Leider voor de
productgroep 3M Immobilisation. Nooit
heeft hij spijt gehad van zijn overstap naar
3M. Hij heeft er veel meegemaakt en veel
gereisd. Dat deel is moeilijk in een interview samen te vatten. Een aantal ludieke
momenten passeren de revue: De vele
keren in Rusland waar hij chirurgen lesgaf in lokaliteiten waar wij in Nederland
onze hond nog niet naar binnen zouden
sturen. De keer in Egypt toen hij -zelf ziek lessen in klompvoetjes redresseren aan
het geven was en uiteindelijk zelf tussen
de vele baby’tjes met klompvoetjes voorover op tafel lag en zelf in het ziekenhuis
belandde. De keer in Peshawar, Pakistan,
waar een moeder met baby vanuit de bergen twee dagen achterop vrachtwagens
naar het ziekenhuis had gereisd. Er bleek
slechts een contusie in het armpje te zijn.
Geen behandeling nodig Peter vond een
cast al helemaal overbodig. Moeder werd
erg boos en duwde baby in Peter’s armen
en de moeder verdween. De baby werd
door Peter in handen van een even verbouwereerde verpleegkundige achtergelaten...
Een baby die wel bleef en fors groeide:
Peter stond bij 3M aan de wieg van het
vernieuwde 3M Scotchcast Poly en vrij
recent het 3M Soft Cast Poly.
Na jaren van reizen over de hele wereld
sluit Peter zijn prachtige carrière af op
september 2019. En ook nu geniet hij weer
van nieuwe ervaringen in het leven. Nu
als opa, en samen met zijn vrouw reist hij
nog steeds graag de wereld rond.
Nog een vraag voor Peter ter
afsluiting: Wat is jouw mening
over de toekomst van het vak
gipsverbandmeester?
“Ik heb veel waardering voor de gipsverbandmeesters die serieus met hun vak
bezig zijn, het verder willen ontwikkelen,
publiceren of op andere manier bijdragen
aan het vakgebied. Een simpele 8 tot half 5
mentaliteit lijkt mij niet bevredigend.
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De gipsmeester moet aan zijn profiel blijven werken om het voortbestaan van het
vak te onderstrepen. Zich differentiëren
in het behandelteam is essentieel.
Feit is dat de huidige opleiding te veel op
mbo-niveau blijft hangen, terwijl vele
handelingen duidelijk op hbo-niveau
plaatsvinden.
We moeten zeker niet naar een Amerikaans systeem. In dit land is de gipskamer in veel ziekenhuizen verdwenen en
de functie gipsmeester veelal opgeheven.
Die ziekenhuizen hebben een kar met
ortheses en wat cast-materiaal die naar
de kamer wordt gereden waar iets nodig
is. Er is nog een accreditatiesysteem per
seminar en bij voldoende punten ben je
een soort cast-fitter. Daar wordt trouwens
wel tijd aan besteed: het leren ‘fitten’ van
prefab orthesen. De gipsmeester is dan
meer een ‘orthoptic fitter’. Of dat nou zo
gewenst is voor de Nederlandse gipsverbandmeester?
Ook in Europees verband is het oppassen.
In Frankrijk is het beroep gipsverbandmeester als niet bestaand verklaard door
de overheid. Het aanleggen van gips/cast
is een medische handeling en ergo, uitsluitend door artsen. Wel zijn er gips-assistenten die in een ‘grijs gebied’ wel iets kunnen aanleggen, maar dus niet officieel, er
is geen landelijke opleiding en ze hebben
een beroepsvereniging die een armzalig
bestaan leidt.
Voor meer erkenning (beter salaris?) zul
je ook de structuur voor het vak verder
moeten legaliseren en vast leggen met
duidelijk afspraken met verwijzers via
theorie en ‘skills labs’ onderwijs voor
speciale certificaten. Denk aan een pols

Peters carrière in het kort:
• Verpleegkundige in opleiding 1973 – 1976
• Gipskamer 1976-1995
• Opleiderscoördinator bij LOG Dijkzigt/Erasmus opleidingsinstituut
2 dagen/3 dagen gipskamer Academisch Ziekenhuis Rotterdam – Dijkzigt.
• 12 jaar lang voorzitter, NVGP (Nederlandse Vereniging voor Gipskamerpersoneel) daarna bestuurslid Opleidingszaken bij de VGN.
• Docent bij de LOG sinds 1982, daarna tot 1995 als docent coördinator van
de LOG.
• Peter volgde in die tijd ook de Docentenopleiding aan de VU.
• Sinds 1995 was hij werkzaam voor 3M als Gipsverbandmeester/Technical
Service in een Europese functie. Als professionele eindgebruiker onder
steunde hij marketing en businessunits en manufacturing. Eerst in
Europa en het Midden-Oosten en Afrika, later ook in Canada, Australië, en
het verre oosten. Uiteindelijk werd Peter internationaal business manager
(behalve van Amerika)
• Hij volgde diverse bedrijfsopleidingen.
reponeren bijvoorbeeld. Dat doen in
Nederland veel gipsverbandmeesters.
Maar wel in een grijs gebied, want nog
niet gelegaliseerd. Nurse practioner of
gipsverbandmeester practitioner is natuurlijk prachtig, maar niet voor iedere
gipsverbandmeester weggelegd. Soms
zijn die gipsverbandmeester/verpleegkundig specialisten na hun specialisatie
naar PA of VS vervolgens ‘verloren’ voor
de gipskamer. Ook zijn er verpleegkundig
specialisten met taken van de gipsmeester in hun vakgebied. Zo ook fysiotherapeut specialisaties. Dat zijn geen goede
tendensen voor de gipsverbandmeester.
Ik zou pleiten voor het opzetten van deelcertificaten. Het reponeren bijvoorbeeld.
Een VGN-commissie zou dit zelf kunnen

Oude tijden

opzetten, naar een reële huidige praktijk,
onderhandelen met verwijzers over duidelijke afbakening, dus traumatologen en
orthopeden. Dan dit als totaalpakket aan
een medische onderwijsinstelling, bijv. het
huidige Opleidingsinstituut aanbieden:
dit is wat we doen, dit is wat we willen en
dat wordt erkend door.... enzovoort. Fait
accompli. Precies zoals we de LOG toentertijd hebben opgezet. Zelf de ontwikkeling beschrijven, met consensus van de
belangrijkste partijen (verwijzers) en door
experts laten uitvoeren. De VGN kan dit
en is daarvoor bedoeld. Geen mening of
input van verpleegkundige federaties,
NU90 etcetera. Zonder eerst je af te vragen wat andere instanties daarvan vinden. Geen extra bureaucratie asjeblieft.
Dat komt wel na realisatie van zo’n pakket. En uitgaan van een eigen dagelijkse
praktijk en eigen kracht van de beroepsgroep, maar met volledige rugdekking =
erkenning van de verwijzers. Dus een
professionele afstemming. Ik ben ervan
overtuigd dat de drukke traumatoloog
en orthopeed graag taken delegeren in
handen van gekwalificeerde en gecertificeerde professionals. Een professional
die zijn grenzen kent en bewaakt en een
volwaardig lid is van het behandelingsteam.”
Peter: bedankt voor dit interview.
Het is zeker een mooi punt achter je
werkzame leven. Graag bedanken wij
je voor alles wat je voor onze beroep
en beroepsverenging gedaan hebt.
Barbara Roberti
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Refereeravond Gipskamer
Maasstadziekenhuis
Wiebren Visser, Jacqueline Maliepaard
De refereeravond van de Gipskamer van het Maasstad Ziekenhuis op 20 maart was een groot succes. Twee onderwerpen stonden
centraal, namelijk de ‘Functionele behandeling van handfracturen en luxaties’ en ‘VADOplex voetpomp voor zwellingreductie’.
Bij de ontvangst konden de gasten aanschuiven aan een Chinese rijsttafel, met een drankje erbij.
De avond ging van start met twee presentaties. Traumachirurg
i.o. D. van Hove gaf een presentatie over handletsels en de immobilisatie passend bij deze letsels. Hierbij stond de conservatieve
behandeling van metacarpale- en phalanxfracturen door middel van een Lucerne Cast centraal. Vervolgens gaf Mervyn Kuik
van Promotion Medical een presentatie over het gebruik van de
voetpomp ter bevordering van zwellingreductie bij de onderste
extremiteiten.
Na deze presentaties was er tijd voor een kopje koffie, met een chocolade paaseitje. In de rij van de koffieautomaat ontstonden veel
gesprekken en hebben we met onze collega’s kunnen bijpraten.

Workshops
Na de pauze was het tijd voor het actieve deel van de avond. Voordat de workshops van start gingen gaf Romero Lodrigo, gipsverbandmeester van het Maasstad Ziekenhuis, een presentatie. Stap
voor stap vertelde hij hoe de Lucerne Cast en het gips voor de
voetpomp in het Maasstad Ziekenhuis doorgaans worden aangelegd. Vervolgens konden de deelnemers in workshops de verschillende gipsapplicaties oefenen.

We kunnen terugkijken op een succesvolle avond, met zo’n zestig
enthousiaste gipsverbandmeesters uit de regio, vanuit de Santeon
ziekenhuizen en van verder weg!

In het Maasstad Ziekenhuis wordt de voetpomp ingezet bij o.a.
enkelfracturen pre-, dan wel postoperatief waarbij veel zwelling
aanwezig is. De voetpomp kan de zwelling op zeer korte termijn
reduceren. De gipskamer van het Maasstad Ziekenhuis heeft een
alternatieve methode bedacht om een onderbeengips aan te leggen
in combinatie met een voetpomp. Tijdens de workshops kwamen
we er achter dat de voetpomp in weinig andere ziekenhuizen op
gipskamer wordt toegepast. We zouden graag van andere gipsverbandmeesters horen hoe zij de voetpomp inzetten bij patiënten met gips.

Wiebren Visser, gipsverbandmeester,
VisserW@maasstadziekenhuis.nl
Jacqueline Maliepaard, gipsverbandmeester,
Maliepaardj@maasstadziekenhuis.nl

Correspondentieadres:
Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2913619

Tevens kon er geoefend worden om de Lucerne Cast aan te leggen
op de Maasstad-manier, namelijk een semi-rigide gipshandschoentje met rigide spalk aan de dorsale zijde, dun aangelegd waardoor
het volaire deel goed weg te knippen is.
De Lucerne Cast wordt al in meerdere ziekenhuizen toegepast bij
metacarpalefracturen of proximale phalanx fracturen. In plaats
van semi-rigide materiaal wordt de Lucerne Cast in andere ziekenhuizen ook geregeld aangelegd met rigide gips en watten.
Het was leuk om te horen dat de Lucerne Cast op verschillende
gipskamers al is ingeburgerd, maar dat er ook collega-gipsverbandmeesters zijn die deze manier van gipsen nog niet in de praktijk toepassen. We hebben de collega’s uit de andere ziekenhuizen
die nog niet bekend zijn met de Lucerne Cast en hen die de Lucerne
Cast willen introduren verwezen naar de richtlijn handfracturen.
Deze richtlijn is te vinden op richtlijnendatabase.nl/handfracturen.
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Zó deden we dat in 1984
“Tijdens de grote schoonmaak voor de komende verhuizing van de gipskamer kwamen wij een oud boekje
tegen met de verrichtingenregistratie uit 1984. Wat een verschil met hoe we dat in dit digitale tijdperk doen!”
Sylvia van den Bulk, Gipsverbandmeester,
Erasmus MC,
s.bulk@erasmusmc.nl
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Advertorial

‘Splinten met katoen’
Mervyn Kuik, René Visser, Berna Eefting
Het veilig werken en terugdringen van het gebruik van de grote hoeveelheden aan materialen (o.a. kunststof en plastics) is een
actueel onderwerp en er ligt een belangrijke taak voor ons allen. Zeker in de zorg waar elke dag gewerkt wordt om patiënten
optimaal te helpen, zijn nieuwe innovaties belangrijk om te helpen bij het terugdringen van de grote volumes aan (milieubelastende)
verbruiksmaterialen. Zo nu ook op gebied van het gipsen (splinten) op de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis.
Wat is er mooier dan kunnen spalken tijdens een spoedopname met een ‘eco-gips’,
die in basis bestaat uit katoen? Het zogenoemde X-LITE Classic ‘eco-gips’ is een
100% biologisch afbreekbaar materiaal,
waarmee schoon, veilig en snel een fractuur gestabiliseerd kan worden. Bescherming in de vorm van luchtafzuiging of
handschoen is niet noodzakelijk.
X-LITE is niet alleen een interessante nieuwe innovatie voor de SEH in het ziekenhuis,
maar ook zeer geschikt voor het gipsen en
spalken op operatiekamers en gipskamers.
Een mooi en schoon alternatief voor het
traditionele kunststof gips en de thermoplastische materialen.

René Visser, gipsverbandmeester
WZA Assen:
“Al geruime tijd liepen we op de SEH tegen
leveringsproblemen aan van de huidige
leverancier van spalken. Diverse alternatieven van spalkmateriaal zijn bekeken.
Daarbij keken we breder dan alleen naar
de werking van het product. ‘Cast’ spalken
zorgen voor veel vervuiling op werkbladen,
kleding en scharen. Maar omdat ze eenvoudig op maat te maken zijn, zijn ze geliefd
voor het gebruik op de SEH en een nieuw
product introduceren geeft onrust op de
toch al hectische spoedafdeling. De SEHverpleegkundigen kunnen prima gipsen,
maar liefst op de vertrouwde en vooral voor
hun veilige werkwijze.

van een splint. Het hecht onderling erg goed
en het materiaal blijft tijdens het aanleggen nog zacht genoeg om te knippen. Een
sterke verbinding bij bijvoorbeeld de elleboog is te maken, doordat de lagen als het
ware in elkaar vloeien.
Voor de handspalkjes - ook mallet op maat!
- gebruiken we de fijnere structuur (X-LITE
Premium en Plus) en op de SEH is voor het
splinten van pols, elleboog en voet/enkel
de Classic variant het meest geschikt en
is in dispenser ook goedkoper. Over kosten gesproken: de inkoop en de MAC (Materialen Advies Commissie) gaven direct hun
toestemming.

Pro-Motion Medical is een bekende leverancier in ons ziekenhuis en accountmanager Mervyn Kuik kwam in eerste instantie bij ons op de gipskamer met X-LITE
‘schalen’ uit Zweden voor korsetbehandeling. Het idee van milieuvriendelijk gips
sprak ons direct aan. De wereld verbeteren begint immers ook in Assen.

Terug naar de waterbak
Het thermoplastische X-LITE materiaal
wordt bewerkbaar bij 70 graden. Het verwarmen gaat bij voorkeur in een waterbak.
Dit verwarmen kan onbeperkt worden
herhaald, voor het optimaal moduleren
en eventueel aanpassen van een spalk.

Op het najaarscongres van de VGN in 2018
was Pro-Motion Medical aanwezig, waarbij de X-LITE kleuren felroze, rood, maar
ook blauw en zwart opvielen. Het materiaal was inmiddels bekend voor ons maar
bestond nu dus ook in splintvorm!

‘Al mijn collega’s zijn super enthousiast.
We kunnen er fraaie, sterke spalken mee
maken en ontdekken steeds meer mogelijkheden’

Afdeling Spoed Eisende Hulp
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is het
eerste ziekenhuis in Nederland waar men
op de afdeling SEH is gestart met het ‘splinten met katoen’. X-LITE heeft voor het spalken van (stabiele) fracturen alle andere
(kunststof) materialen vervangen. Deze
mooie ‘groene innovatie’ is zeer snel en met
veel enthousiasme opgepakt. René Visser,
gipsverbandmeester en Berna Eefting,
SEH-verpleegkundige vertellen waarom
voor dit gips is gekozen en hoe het bevalt.

Workshop splinten
“In het WZA zijn we met een workshop begonnen waar meerdere disciplines bij aanwezig waren. Het materiaal werd kritisch
onderhanden genomen door onder andere
de gipsverbandmeesters. Nadat het X-LITE
materiaal een halve minuut in 70 graden
had gelegen, konden we er al snel erg fraaie
spalken mee maken. Gemiddeld zijn twee
lagen X-LITE voldoende voor het maken
24

De workshop op de SEH-afdeling werd in
eerste instantie met argusogen bekeken.
Nadat de verpleegkundigen zagen dat het
materiaal eenvoudig op de juiste lengte uit
de dispenser afgeknipt kan worden, de
waterbak 24 uur paraat staat en X-lite kan
op elk gewenst moment gebruikt worden,
het materiaal en procedure eigenlijk hetzelfde werkt als het oude vertrouwde cast
spalken, werd het materiaal al snel hartelijk ontvangen. Na uitleg in de trant van
‘vriendelijk voor milieu, hand, schaar en
kleding’ werd het tijd voor gebak.
Samenwerking tussen de SEH-verpleegkundigen, de gipsverbandmeesters en
ook de controle en belangstelling vanuit
Pro-Motion Medical zorgde ervoor dat
de integratie moeiteloos is verlopen. De
patiënten zijn zeer tevreden met hun sterke en zeer lichtgewicht spalken. X-LITE
Classic wordt op de kous en watten aangelegd en blijft keurig liggen tijdens het
aanleggen. Er wordt uiteindelijk gezwachteld met een Peha-haft zwachtel in de
gewenste kleur.

Op de gipskamer zien we patiënten na gemiddeld een week terug. De spalken blijven
sterk, met af en toe een scherp randje, waarbij het advies kwam om iets verder te watteren en het X-LITE materiaal warmer te
knippen. De gipsverbandmeesters op de
gipskamer gebruiken ook het X-LITE Plus
materiaal voor handletsels, redressiespalkjes voor vingers, mallet- problemen en voor
het maken van duimbraces. De diverse
kleuren kunnen door elkaar worden gebruikt, de randjes kun je glad afwerken,
de fitting is uitstekend, kortom: een erg
mooi nieuw innovatief product!”

Mervyn Kuik,
Pro-Motion Medical
René Visser ,
gipsverbandmeester
WZA Assen
Berna Eefting,
SEH-verpleegkundige
WZA Assen

Berna Eefting, SEH-verpleegkundige:
“Wat een verademing het nieuwe eco-gips.
Volgens mij zijn al mijn collega’s er enthousiast over. We ontdekken steeds meer mogelijkheden, prachtig!”
Voor meer informatie kunt u contact
op nemen met Pro-Motion Medical in
Zwijndrecht, 078-6293050
of via service@pro-motiongroup.nl.
Zie ook onze website:
www.pro-motionmedical.nl/x-lite

Tip voor collega’s
Tijdens ons spreekuur zagen wij een 20-jarige
jongedame met recidiverende schouderluxatie
rechts. Naar eigen zeggen gebeurde het wel ‘20
keer per week’. Als proefapplicatie, in afwachting van een definitieve oplossing, werd ons
gevraagd ‘iets te verzinnen’ dat de kop niet naar
anterieur zou kunnen luxeren.
We brachten een uitgebreide schouder/humerusbrace met een kap over de schouder in combinatie met een sling aan via brede gespen (die we ook
bij afneembare korsetten gebruiken, ze kwamen
hierbij goed van pas). Op deze manier bleef de
humeruskop correct in het glenoid. De functie van
de schouder werd hierbij nauwelijks belemmerd,
terwijl de anterieure beweging werd geremd en
luxatie zo voorkomen kon worden.
Via de bekende klittenbandjes kan mevrouw hem
zelf naar wens strakker of losser stellen.
Harold Grotenhuis, gipsverbandmeester
Spoedeisende Hulp, Radboudumc.
Harold.Grotenhuis@radboudumc.nl
T (024) 3615243
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Landelijke richtlijn Handfracturen
en -luxaties: proces en uitkomsten
Gertjan Kroon, Karin Schoneveld
Samenvatting
In de periode 2016-2018 is in multidisciplinair verband gewerkt aan de Landelijke
Richtlijn Handfracturen en - luxaties. De
richtlijn beoogt de zorg voor deze patiëntengroep te optimalise-ren middels heldere aanbevelingen ten aanzien van de
organisatie van zorg, diagnostiek en (na)
behandeling. Voor alle aanbevelingen en
de geraadpleegde literatuur wordt verwezen naar de link van de richtlijn onderaan
dit artikel.

Inleiding
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Vereniging
voor Plastische Chirurgie (NVPC) hebben
in 2016 het initiatief genomen tot het opstellen van een multi-disciplinaire richtlijn ‘Handfracturen en- luxaties’. Deze
richtlijn heeft als doel het terugdringen
van de praktijkvariatie en verbetering van
diagnostiek en behandeling voor deze patiëntengroep. Zo wordt onder andere de wijze
en duur van immobilisatie zeer wisselend
uitgevoerd. Inmiddels is deze richtlijn afgerond en te vinden in de landelijke richtlijnendatabase (zie link naar de richtlijn onderaan dit artikel). Middels dit artikel
willen wij, de afgevaardigden in de richtlijn werk-groep vanuit de Nederlandse
Vereniging voor Handtherapie (NVHT),
u op de hoogte brengen van het verloop
van het proces en de uitkomsten van dit
project.

Proces van ontwikkeling
De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de meest betrokken
beroepsgroepen: de NVvH, de NVPC, de
Nederlandse Verenigingen voor Radiologie, Orthopedie, Revalidatie, Spoedeisende Hulp Artsen en de NVHT. In de
startfase is gebruik gemaakt van de inbreng van vertegenwoordigers van de
gehele doelgroep (onder andere huisartsen en zorgverzekeraars) door middel
van een Invitational Conference.

Het doel van deze Invitational Conference
was een beter zicht te krijgen op de knelpunten rond de zorg voor deze patiëntengroep. Tevens zijn ervaringen van patiënten meegenomen door inbreng vanuit de
Patiëntenfederatie Nederland. Het verslag
vanuit de Invitational Conference en het
rapport van de Patiëntenfederatie zijn ingebracht in de werkgroep ten behoeve van
de knelpuntenanalyse waarop de richtlijn
gebaseerd is. De belangrijkste knelpunten
waren correcte en snelle diagnostiek, timing
van zorg, informatievoorziening naar patiënten en de rol van (hand)therapie. Het
Kennisinstituut van de Federatie Medisch
Specialisten heeft het proces van richtlijnontwikkeling begeleid en het project werd
gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.
De conceptrichtlijn is voor commentaar
voorgelegd aan alle vertegenwoordigers
vanuit de gehele doelgroep. Een aanzienlijk aantal NVHT leden heeft met gedrevenheid gehoor gegeven aan deze oproep
tot commentaar. Na het bespreken en verwerken van het commentaar door de werkgroep werd de richtlijn ter autorisatie
aangeboden bij de verschillende beroepsverenigingen en belangenorganisaties.

Afbakening van de richtlijn
De richtlijn concentreert zich op de zorg
voor patiënten met gesloten epifysairschijven en geïso-leerde fracturen en
luxaties distaal van de carpalia. Binnen
de richtlijn is gekozen voor een indeling
in modules aan de hand van de locatie
van de letsels. Daaraan toegevoegd werden de modu-les ‘Organisatie van zorg’
en ‘Diagnostiek’.

Uitgangsvragen en uitkomstmaten
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn per module uitgangsvragen vastgesteld. Naast uitgangsvragen
voor de organisatie van zorg en diagnostiek zijn per module tenminste de volgende uitgangsvragen geformuleerd:
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• Wat zijn de indicaties voor een opera-

tieve of een niet-operatieve behandeling?
Welke vorm en duur van niet-operatieve behandeling heeft de voorkeur?
Welke operatieve techniek heeft de
voorkeur?
Welke postoperatieve behandeling
heeft de voorkeur?
Vervolgens werd per uitgangsvraag geïnventariseerd welke uitkomstmaten relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste
als ongewenste effecten werd gekeken.
Deze uitkomstmaten werden ten behoeve
van de besluitvorming rondom de aanbevelingen gegroepeerd als kritiek, belangrijk en onbelangrijk.

•
•
•

Zoekstrategie en selectie van
literatuur
Er werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen
gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in de relevante elektronische
databases. Tevens werd aanvullend gezocht
naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In
eerste instantie werd gezocht naar studies
met de hoogste mate van bewijs. De werkgroep leden selecteerden via de zoekactie
gevonden artikelen op basis van vooraf
opgestel-de selectiecriteria door middel
van de PICO-methode.

Kwaliteitsbeoordeling
Individuele studies werden systematisch
beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde me-thodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. De relevante onderzoeksgegevens
van alle geselecteerde artikelen zijn overzichtelijk weergegeven in evidence-tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de
literatuur wer-den beschreven in de samenvatting van de literatuur. De kracht van
het wetenschappelijke bewijs werd bepaald
volgens de GRADE-methode (www.grade
workinggroup.org).

Overwegingen en aanbevelingen

Aanbevelingen

Om te komen tot een aanbeveling werden
naast het wetenschappelijke bewijs ook
andere belangrijke aspecten meegewogen
zoals de expertise van de werkgroep leden,
de waarden en voorkeuren van de patiënt,
kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatie van zorg.

Distale phalanxfracturen
Behandel gesloten, extra-articulaire, distale phalanxfracturen met een goedpassende spalk (bij voorkeur custom-made)
ter immobilisatie voor 1 tot 3 weken, waarbij het DIP-gewricht in 0 graden extensie
staat en het PIP-gewricht vrij blijft. Start,
wanneer het letsel zich distaal van de buigen strekpeesaanhechtingen bevindt, al
na een week met oefenen van het DIPgewricht.

Uitkomsten
De wetenschappelijke bewijskracht voor
het (para)medisch handelen bij handfracturen en -luxaties is beperkt. De aanbevelingen zijn vooral op basis van ‘best evidence’ en ‘expert opini-on’ tot stand gekomen. In de module ‘Organisatie van zorg’
wordt benadrukt dat fracturen in de hand,
in het bijzonder intra-articulaire fracturen
en luxaties, weinig vergevingsgezind zijn.
Er is een aanzienlijk risico op blijvende
standsafwijking, stijfheid en functionele
beperkingen, met name bij een te late of
onjuiste diagnose en/of behandeling. Daarom vereisen deze letsels specialistische
zorg inclusief multidisciplinaire bespreking, vaste en tijdige controlemomenten
en dui-delijke instructies aan de patiënt.
Ten aanzien van de nabehandeling wordt
aangegeven dat in geval van het stagneren
of uitblijven van functieherstel binnen een
week nadat actief bewegen toegestaan is,
snelle verwijzing naar een handtherapeut
overwogen moet worden. Dit indien er nog
geen begeleiding door een handtherapeut
was gestart, zoals beschreven volgens de
aanbeve-lingen in de modules bij de specifieke letsels. Ook wordt aanbevolen om
in geval van te ver-wachten langdurige en/
of chronische functioneringsproblemen
een verwijzing naar medisch-specialistische revalidatie (MSR) te overwegen.
Als voorbeeld worden hieronder de aanbevelingen voor de distale phalanxfracturen beschreven zoals opgenomen in de
richtlijn. Distale phalanxfracturen behoren tot de meest voorkomende fracturen
van de hand.

Behandel open, extra-articulaire, nietgedisloceerde, distale phalanxfracturen
eventueel middels een trepanatie van de
nagel, het spalken van de fractuur met de
nagel, een wondtoilet en/of een immobilisatie voor de duur van 1 tot 3 weken met
het DIP-gewricht in 0 graden extensie en
het PIP-gewricht vrij.
Reponeer gedisloceerde, extra-articulaire
distale phalanxfracturen en gebruik bij
instabiele fracturen een K-draadfixatie
voor de duur van 3 weken.
Ossale malletvinger
Behandel ossale malletvingers met een
avulsiefragment kleiner dan 30 tot 40%
van het gewrichtsoppervlak, zónder volaire
subluxatie van de distale phalanx, met een
goed passende spalk (bij voorkeur custommade) met het DIP-gewricht in lichte hyperextensie en het PIP-gewricht vrij, gedurende 6 tot 8 weken. Hierna dient de
spalk geleidelijk te worden afgebouwd.
Behandel ossale malletvingers met een
avulsiefragment groter dan 30 tot 40%
van het gewrichtsoppervlak en/of een
volaire subluxatie van de distale phalanx,
bij voorkeur operatief. Overweeg hierbij,
indien mogelijk, de gesloten ‘extensionblock’ techniek met K-draden.
Overweeg handtherapie om de spalkbehandeling en nabehandeling van ossale
malletvingers nauwkeurig te begeleiden.

De Rekening
Dit is de rekening van een meneer die voor een bouwproject in
Zambia was. Hij liep tijdens de bouw een Scaphoid-fractuur
op, had na een dag doorwerken toch te veel pijn in de pols. Hij
zocht een privékliniek op. De arts ter plaatse kon niet gipsen,
daarvoor kwam een specialist-arts uit een ander ziekenhuis.
Deze arts-specialist heeft 70 minuten werk gehad om een onderarmspalk van POP aan te leggen met duim. De rekening hierboven geeft het verschil aan van het consult van de specialist
t.o.v. het aanleggen van het gips. Het echte vakwerk wordt hooggewaardeerd. Meer woorden zijn niet nodig denk ik.
Barbara Roberti (gipsverbandmeester OLVG)
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Jerseyvinger
Herstel avulsiefracturen van de volaire
basis van de distale phalanx altijd operatief. Streef naar een oefenstabiele operatieve reïnsertie van de diepe buigpees, dat
bereikt wordt door middel van repositie
en stabiele fixatie van het geavulseerde
botfragment.
Start de nabehandeling, gericht op het
herstel van de buigpeesfunctie, bij voorkeur binnen 5 dagen onder begeleiding
van een handtherapeut.

Conclusie en vervolg
Deze eerste ‘landelijke Richtlijn Handfracturen en -luxaties’ geeft eenduidige
aanbevelingen ten aanzien van triage en
organisatie van zorg, diagnostiek en (na)
behandeling voor deze patiëntengroep.
Het implementeren van de aanbevelingen
op elke locatie waar handletsels behandeld
worden is een volgende stap die door de
zorgverleners en instellingen zelf opgepakt zal moeten worden. Hierbij kan het
implementatieplan mogelijk van dienst
zijn, welke als aanverwant product in de
richtlijn te vinden is onder ‘Aanverwante
items’ en vervolgens ‘Toepassen’.
De complete richtlijn, literatuurlijst en
aanverwante producten zijn terug te vinden via de volgende link:
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/
handfracturen/startpagina_-_handfrac
turen.html
Gertjan Kroon,
fysiotherapeut / handtherapeut ECHT,
Isala Kliniek Zwolle, g.j.kroon@isala.nl
Karin Schoneveld,
MSc. fysiotherapeut / handtherapeut
CHT-NL,
Handtherapie Nederland, k.schoneveld@handtherapie.nl

WORKSHOP
voor

WERKBEGELEIDERS
en

HUN LEERLING
Hoe leert een leerling van een meester?
En hoe kan een meester complexe vaardigheden en ervaring het beste overdragen?
Marianne van de Linden van het bedrijf Scheepswijs is een ervaren docent in deze materie. Vanuit de scheepvaart
heeft zij zich hierin verdiept en dit ook uitgewerkt voor andere vakgebieden waar een leerling-meester situatie bestaat.
De cursus behandelt de theorie van een aantal principes, biedt praktische tools voor beide partijen en geeft veel
praktijkvoorbeelden. Tijdens de cursusdag zullen beide partijen veel regelmatig ‘Aha! - ervaringen’ hebben
en nadien zullen zij met veel meer plezier en begrip voor elkaars positie de studieperiode doorlopen.
DATUM: zaterdag 28 sept 2019 KOSTEN: € 100 p.p.
Meld je zo spoedig mogelijk aan! Bij voldoende belangstelling kan de cursus plaatsvinden.
Deze zal worden gehouden op een centraal gelegen, bijzondere locatie.
Voor aanmeldingen en meer informatie mail naar Meza Rijsdijk op itt@vgned.nl
Meza Rijsdijk

Wat kan hier aan de hand zijn?
Soms zie je een casus uit andere landen waarvan je denkt: ‘Wat
was de gedachtegang van de behandelende arts?!’ Deze patiënt
kwam na drie weken langs op de gipskamer, na een bezoek op
Cuba. Helaas was hij ten val geraakt tijdens zijn reis en brak hij
hierbij zijn middelvinger.
Röntgenfoto van des betreffende patiënt vanuit Cuba. Gelukkig wonen we in Nederland.

Dit was het verhaal van de patiënt zonder echte overdracht of
röntgenfoto van het betreffende ziekenhuis. Al snel valt op dat
het een bijzonder gips is. Ik vroeg me dan ook meteen af: Wat
kan er aan de hand zijn? Wat denken jullie?
Werk ze allemaal,
Groetjes Kay Ruiter,
OLVG te Amsterdam
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Mevr. K. te Kronnie,
penningmeester
(dagelijks en algemeen
bestuur),
penningmeester@vgned.nl
Mw. M. Geers,
bestuurslid met portefeuille
Registratie & Accreditatie
registratiecommissie@vgned.
nl
Mw. K. den Hertog,
bestuurslid met portefeuille
Opleidingszaken
opleidingscommissie@vgned.
nl

Mw. B. Roberti,
bestuurslid met portefeuille
Redactie “In dit Verband”
redactie@vgned.nl
Mevr. M. Rijsdijk,
bestuurslid met de portefeuille
Innovatie, Trends en Toekomst
itt@vgned.nl
Mevr. E. Buter-Kanis,
Notuliste
notulist@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.
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Dhr. M. van Griethuysen
(Mendel) Voorzitter VGN
Papyrusdreef 28
3564 CP Utrecht
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Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt,
bestuurslid met portefeuille
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visitatie@vgned.nl

Mevr. A. de Vries,
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ledenactiviteiten@vgned.nl
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S. Tambach-Bunt
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secretaris
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bestuur),
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Mevr. Monica B. Robbe,
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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 :______________________________

Colofon

Aanwijzingen
voor auteurs

In dit Verband

Lever getypte tekst op papierformaat A4
regelafstand 1.

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

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

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

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

Redactie-Commissie

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

Illustraties (figuren/tabellen)
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.

Vormgeving en grafische productie
• 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

Literatuur

Abonnement

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.

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

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.
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