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Van de redactie
De zomer draait vaak om vakantie en veelal
is dat met kinderen en/of kleinkinderen.
Er wordt veel gespeeld, gesport en ontdekt.
Heerlijk, die vakantietijd! Sommige kinderen durven weinig te
ondernemen en andere
hebben net iets te veel lef.
En dat geldt natuurlijk
ook voor hun ouders.

Leuk zijn alle artikelen die uit het hele land
zijn toegezonden! Er zullen er zelfs nog een
paar in het volgende IdV-tijdschrift geplaatst worden.

Gedegen kennis
is een must en kan altijd
weer getraind worden

Dit nummer heeft het
thema kinderen met als
gastredacteur Dr. M. Witbreuk, orthopedisch kinderarts. Ze werkt momenteel in
het OLVG, waar heupdysplasie en klompvoetbehandeling een groot deel van haar
werk vormen. Daarnaast is Dr. Witbreuk
gespecialiseerd in kinderfracturen.

Dagelijks komen er kinderen op de gipskamer om geholpen te worden na een klein
letsel. ‘Het komt altijd vanzelf weer goed’
is de algemene tendens rond kinderen maar
soms luisteren we niet goed naar de signalen die er gegeven worden. Want zoals wij
weten heeft de omgeving veel invloed op de
belevingswereld van het kind. In het korte
moment dat wij de kinderen zien op de gipskamer moet er dan ook razend snel besloten worden wat het best past bij het kind
en bij de ouders. Sta eens even stil bij je
analyse van dat moment en je komt erachter dat er veel gebeurt als je dat allemaal
gedetailleerd omschrijft. Klopt het verhaal?
Hoe gaan we die k-draden verwijderen?
Waar reageert dit kind op en hoe doe je
tegen de ouders? Elk moment is een samenspel.
Daarnaast is gedegen kennis een must en
kan dat altijd weer getraind worden. Hoe
zien de botjes eruit met 2 jaar en hoe met
8 jaar? Wat is de acceptatie? Daarbij komt
geregeld in de literatuur naar voren dat er
veel meer grijze gebieden zijn dan bij volwassenen. Bovendien is een fractuur soms
niet goed te zien op de foto.

De diversiteit aan artikelen geeft een ruim
beeld van de behandeling van kinderen op
de gipskamer: van pijnstilling tot onderzoek naar de temperatuur onder het gips
bij klompvoetredressie. Ook kindermishandeling krijgt aandacht - ook vanuit
Aruba. Heupdysplasie, scoliose, werken
in Marokko en mooie foto’s passeren de
revue. Natuurlijk is er nog veel meer over
kinderen te schrijven dan in een tijdschrift.
U kunt hiervoor bijvoorbeeld de herziende
uitgave Kindertraumachirurgie bekijken.
Het interview is dit keer met een gipsverbandmeester die verpleegkundig specialist is geworden voor de traumatologie.

RECTIFICATIE
In het vorige nummer van In dit
verband werd in het interview
met Peter Spruit de naam van
Bill Dronkert verkeerd gespeld.
Onze excuses daarvoor!

Afsluitend een stukje van onze nieuwe
voorzitter.
Namens de redactie danken wij Dr. Witbreuk voor haar inbreng en vele contacten die wij hierdoor kregen met collegae
uit andere ziekenhuizen.
Veel leesplezier,
Vriendelijke groet,
Barbara Roberti
(hoofdredacteur)
en redactieteam
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5

Heupdysplasie bij kinderen
Wouter Nijhuis, Melinda Witbreuk
Heupdysplasie of wel developmental dysplasia of the Hip (DDH) is een veel voorkomende aandoening bij jonge kinderen. In Nederland ontwikkelt 1 tot 4% van de kinderen in de leeftijdsperiode tot zes maanden DDH (Boere-Boonekamp, 1996). In Nederland is er nog veel diversiteit
in de diagnostisering en behandeling van DDH. Derhalve wordt er een poging gedaan om een meer eenduidig beleid te krijgen in Nederland.
Inleiding
Het heupgewricht bestaat uit een heupkop
en een heupkom(acetabulum). Een goed
ontwikkeld heupgewricht heeft een rond,
diep acetabulum die de kop van de heup
goed omsluit.
In het geval van heupdysplasie is het acetabulum ondiep. Dit kan zo ondiep zijn dat
de heupkop zich kan verplaatsen in het acetabulum (subluxatie) of in zijn geheel buiten het acetabulum staat (heupluxatie).
De incidentie ligt tussen de 1 en 4 % in
Nederland. In Afrika wordt relatief weinig milde heupdysplasie gezien, dit komt
mogelijk door de spreidstand waarin de
zuigelingen een groot deel van de dag op
de rug van moeder worden gedragen. Bij
Eskimo’s daarentegen is juist een hoge
incidentie van DDH dit komt mogelijk
doordat ze hun kinderen vaker en langer
inbakeren. In alle windstreken komt DDH
vaker voor bij meisjes dan bij jongens.
Ook de screening op DDH is sterk verschillend per land. Zo worden in Oostenrijk

zuigelingen vlot na de geboorte gescreend
met een echo. Terwijl in Nederland de kinderen worden gescreend door de jeugdarts en bij afwijkingen in het lichamelijk
onderzoek of bij verhoogd risico (stuitligging, positieve familie anamnese) pas doorgestuurd voor nader onderzoek naar de
kinderorthopedisch chirurg om te controleren of er sprake is van DDH. Recent heeft
het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg een JGZ-richtlijn heupdysplasie
(2018) ontwikkeld. Hierin wordt tweedelijnszorg voor deze patiëntengroep nog
niet besproken. De kinderorthopedisch
chirurgen gaan een nieuwe richtlijn schrijven voor kinderen met DDH. Het doel van
deze nieuwe richtlijn is meer eenduidige
zorg rondom DDH te krijgen waarbij niet
alleen de kwaliteit van zorg verbeterd maar
ook eenduidigheid voor ouders en families
van kinderen met DDH gecreëerd wordt.
Vanuit de werkgroep kinderorthopedie is
de afgelopen jaren al een hoop voorwerk
gedaan door gezamenlijk de diagnostiek,

Figuur 1 WKO stroomdiagram DDH
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behandeling en follow up op elkaar af te
stemmen. Dit is aanvankelijk met een klein
deel van de academische centra gedaan
en later met de gehele werkgroep kinderorthopedie waar alle kinderorthopedisch
chirurgen van Nederland actief in deelnemen. Het resultaat is een overzichtelijk
stroomdiagram voor het grootste deel van
de beslismomenten voor de orthopedische
chirurg (zie figuur 1). Hierdoor is de behandeling in Nederland een stuk uniformer
geworden.
In dit artikel zullen we de behandeling van
heupdysplasie aan de hand van dit stroomdiagram doornemen.

Diagnostiek
Met behulp van echografie is een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de heup
te krijgen en kan er een uitspraak worden
gedaan over de ernst van de heupdysplasie
(zie figuur 2). Dr Graf beschrijft op basis
van de echobeelden een duidelijke classifi-

Figuur 2 Echo van de heup waarop duidelijk de
heupkop, het labrum en het ilium te zien zijn op
het echobeeld rechtsboven, schematisch links en in
de echo schematisch ingekleurd beeld rechts onder.
catie. Hij onderscheidt normale heupen
(Graf 1), mild afwijkende (Graf 2), ernstige
heupdysplasie waarbij het acetabulum erg
ondiep is en de heup gelateraliseerd staat
(Graf 3) en gedisloceerde heupen met een
acetabulum dat zo ondiep is dat het niet
meer goed te meten is (Graf 4) (zie tabel 1
voor subindeling van Graf classificatie).
Uiteraard is DDH ook met een röntgenfoto te diagnosticeren maar dan is de afwijking niet in te delen volgens de classificatie van Graf.

Behandeling
In het eerste levensjaar zal eigenlijk in alle
gevallen bij DDH worden gestart met een
dynamische spreidvoorziening. Bij de jonge
zuigelingen is dit een Pavlik bandage. Hierbij worden de heupen en knieën in flexie
gehouden en valt de heup in abductie door
de zwaartekracht. De intensiteit van de
follow up varieert met de mate van ernst
van de DDH. In het schema staat aan de
linkerzijde Graf 2B en C; de milde DDH
(2A gebruiken we in Nederland bijna niet
omdat de echo doorgaans op 3 maanden
oude leeftijd wordt gemaakt). Indien deze
milde afwijking wordt gezien op de echo
en er bij lichamelijk onderzoek abductie
beperking is wordt gestart met de Pavlik
bandage. Indien het lichamelijk onderzoek
niet afwijkend is wordt eerst 6 weken afgewacht om te kijken of er spontaan herstel
optreedt. Als er geen spontane verbetering
zichtbaar is op de echobeelden wordt er
alsnog gestart met de Pavlik bandage. Het
effect van de spreidvoorziening wordt vervolgens iedere 6 weken gecontroleerd met
een echo. Op een bepaald moment is het
kind te sterk voor de Pavlik en zal er bij
voldoende abductie van de heup worden
overgegaan op bijvoorbeeld een Camp
spreider. De leeftijd waarop dit nodig is,
verschilt sterk per kind. Tussen de 8 - 12
maanden oude leeftijd wordt het lastiger
een echo te maken aangezien er meer verbening van de heupkop ontstaat. Vanaf
dat moment zullen er röntgenfoto’s van
het bekken gemaakt worden. De spreidvoorziening wordt gecontinueerd tot de

Tabel 1 Graf classificatie

heupen normaal zijn of het kind 12 maanden is. Bij kinderen ouder dan 12 maanden heeft een spreidvoorziening beperkt
toegevoegde waarde.
Alle kinderen met milde heupdysplasie
worden op de polikliniek gecontroleerd
op 1,3 en 5-jarige leeftijd. Bij twijfel over
de stabiliteit van de heup kan een extra
controle moment op 2-jarige leeftijd worden ingelast.
In het rechterdeel van het stroomdiagram
staan de ernstigere vormen van heupdysplasie (Graf 2D, 3 en 4). Ook hier wordt
gestart met de Pavlik bandage. Echter de
follow up is intensiever met een wekelijks
lichamelijk onderzoek tot er voldoende
abductie en flexie van de heup is. Na 3-4
weken wordt een echo verricht. Als de heup
daarop goed gecentraliseerd in het acetabulum staat wordt dezelfde follow up gedaan als bij de mildere heupdysplasie.
Indien er geen centralisatie of verbetering
optreedt zal na 6-8 weken worden overgegaan tot een gesloten repositie met aanleggen van een gipsbroek. Bij beperkte abductie (< 50 graden) kan de gesloten repositie
worden voorbereid met tractie op de afdeling of wordt er een tenotomie van de adductoren onder sedatie of op de operatiekamer
verricht voordat de heup wordt gereponeerd. Na 3 maanden wordt de gipsbroek
verwijderd en de heup wordt gecontroleerd
met echografie of röntgenfoto van het bekken. Als de heup dan weer geluxeerd is zal
een open repositie op de operatiekamer
worden gepland gevolgd door weer 3 maanden gipsbroek. Als de heup gecentreerd is
volgt een follow up 6 weken na het verwijderen van het gips. Indien de heup stabiel is
zal hij worden gecontroleerd na 6 maanden
en 12 maanden daarna bij 2, 3, 5, 7 en 12
jaar. Als de heup instabiel is volgt een ander
follow up schema en beleid. De heup is niet
stabiel als op hij op een belaste AP bekken
röntgen opname lateraliseert en cranialiseert terwijl hij fraai centreert op de lauenstein (heupen in abductie) in eerste instantie zal dan een expectatief beleid worden
7

gevolgd met 3-maandelijkse controle tot
de heup stabiliseert. Indien de heup instabiel blijft en het kind inmiddels 6 maanden
kan lopen zal een bekken osteotomie worden overwogen. Als de heup wel stabiel is
maar een duidelijke restdysplasie laat zien
op de controle röntgen foto op bij de follow
up op een leeftijd van 5 jaar zal ook een bekken osteotomie worden overwogen.
Alle ernstigere vormen van heupdysplasie
worden gecontroleerd op 2, 3, 5, 7 en 12jarige leeftijd.

Richtlijn
De beschreven behandeling is geen richtlijn maar een sociale afspraak om voor de
ouders wat minder grote verschillen tussen de verschillende centra te hebben. Het
stroom diagram van de WKO zal als leidraad worden gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn. Er zijn verschillende onderdelen van DDH waar de
richtlijn zich op gaat focussen. Allereerst
gaat het over baby’s tot en met 12 maanden.
De onderdelen die worden behandeld in de
nieuwe richtlijn zijn diagnostiek en follow
up, behandeling van heupdysplasie (Graf 2)
en de behandeling van heupluxatie (Graf D,
3 en 4). Daarnaast worden er randvoorwaarden en organisatie van zorg besproken.
De prognose is dat de richtlijn klaar zal zijn
juni 2020 en voor autorisatie zal gaan.
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Even doorbijten…
Sharron van den Berg, Linda Schuiten
In het ziekenhuis ondergaan kinderen regelmatig procedures die angst en pijn kunnen veroorzaken. Voor gipsverbandmeesters is dit
dagelijkse praktijk. Vaak wordt gedacht dat het erbij hoort, het niet anders kan en het een kwestie van ‘even doorbijten’ is. Maar is
dat echt zo? Kan dat niet anders? In dit artikel worden de gevolgen van angst en pijn beschreven, het belang van het voorkomen ervan
én worden handvatten gegeven voor de dagelijkse praktijk. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat een kind van vijf angstig wordt alleen al
bij het horen van de zaag? Of hoe zorg je dat het verwijderen van k-draden bij een kind van negen niet onder narcose hoeft te gebeuren?
Tot 1987 werd gedacht dat baby’s geen pijn
voelen en dat het niet nodig is om na een
operatie pijnstilling te geven. Inmiddels
weet men beter. Er is meer bekend over pijn
bij kinderen en de invloed ervan op de ontwikkeling. De tijd van ‘even doorbijten, daar
word je flink van’ is voorbij. Pijn en angst
belemmeren het genezingsproces, veroorzaken complicaties en kunnen de ontwikkeling van een kind negatief beïnvloeden.
Niet alleen op de korte termijn geeft dit
problemen maar ook op lange termijn1.
Een groot deel van volwassenen zorgmijders hebben in hun jeugd een negatieve
ervaring gehad. Ook is bekend dat volwassenen of adolescenten wier pijn niet adequaat is behandeld in de kindertijd, gevoeliger voor pijn zijn en hogere pijnscores
hebben.

Waarom voorkomen?
Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen van angst en pijn bij het kind zijn, op
de korte- en lange termijn. In plaats van
een kind te traumatiseren, moeten we het
vanaf het begin goed doen. Zowel qua benadering als setting 5 . Als je al aanvoelt dat
een bepaalde aanpak niet de goede kant
op dreigt te gaan, moet je (even) stoppen.
Gebeurt dat niet, dan wordt de behandeling alleen maar moeilijker. Die time-out
is heel belangrijk.
Onderzoek toont aan dat de zogenaamde
‘procedurele distress’ in de loop van de tijd
meestal sterker wordt. Met name wanneer
handelingen vaker voorkomen en onder
dwang uitgevoerd worden. Kinderen houden daardoor vaker nare herinneringen
over aan de medische verrichtingen die
ze moesten ondergaan, dan aan de ziekte
waaraan ze leden3.
Het is soms onvermijdelijk dat een kind een
behandeling moet ondergaan die pijnlijk of
eng is. Het op de juiste manier voorbereiden en uitvoeren hiervan voorkomt negatieve korte- en langetermijngevolgen. Zoals
een langere behandeltijd, slechtere behandeluitkomsten, ontevreden ouders en angst
voor toekomstige medische behandelingen.

Het belang van vertrouwen
Ieder kind is anders en ieder kind heeft een
andere aanpak nodig. Daar ligt de uitdaging: hoe zorg je voor een aanpak op maat,
die past bij kind, ouders, de behandeling
maar ook bij jou? En hoe pas je dat in, in je
dagelijkse praktijk?
Eerst de basis. Het lijkt misschien kinderlijk eenvoudig en als ervaren professional
denk je daar vaak niet meer over na, maar
het begint met vertrouwen. Maak contact,
een paar minuten een bewust praatje, zonder dat je iets doet. Zeg iets over mooie
schoenen, kleding etcetera. Ga naast het
kind zitten. Laat de zaag nog even liggen
als je praat, raak eerst met je handen het
gips aan. Pas als je merkt dat het vertrouwen groeit is het tijd voor toenadering. Leg
rustig uit wat er gebeurt als het gips eraf is.
Baruch Krauss, een spoedeisende hulp-arts
uit Boston heeft een leermodel geschreven
hoe je vertrouwen en medewerking van een
kind krijgt6, 7. Hij maakt dit inzichtelijk in
korte video’s (Managing Procedural Anxiety in Children). Hij breekt het proces op in
stapjes waarbij er continu gekeken wordt
naar de reactie van het kind en ouders. Tussendoor is er aandacht voor desensitisatie.
In dit geval het laten wennen aan aanraking,
geluid en materialen met als doel hier vertrouwd mee te raken. Vrij vertaald ziet het
er zo uit:
1. het snel krijgen van vertrouwen
2. het wekken van nieuwsgierigheid
3. het geven van een op de taak die past
bij dit kind
4. het verleggen van de focus
Dit klinkt wellicht tijdrovend en ingewikkeld maar als je zijn video ziet begrijp je wat
hij doet en zie je hoe snel het gaat. En nog
mooier, tijdens je praktijk ga je de stappen
herkennen en kun je oefenen.

De drie factoren van procedurele
distress
Distress ontstaat door pijn, angst of overdreven focus op een handeling. Op alle drie
de gebieden kun je invloed uitoefenen met
een heel palet van farmacologische en nietfarmacologische middelen. Amy Baxter,
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kinderarts uit de Verenigde Staten, heeft
een model ontwikkeld dat laat zien dat deze
factoren invloed op elkaar uitoefenen2. Deze
cirkels kun je gebruiken om per onderdeel
te kijken wat er nodig is.

De combinatie van pijn, angst en focus
veroorzaakt procedurele distress.
Bron: Amy Baxter 2.
Angst
Je brein slaat pijn en angst op waardoor
je steeds gevoeliger wordt voor negatieve
ervaringen. Daarom is het belangrijk om
dit te voorkomen.
   Zorg voor een rustige omgeving waarbij
niet alle instrumenten in het zicht liggen.
De fantasie van kinderen kan met ze aan
de haal gaan. Bijvoorbeeld wat voor vreselijk enge dingen je met die spullen kan
gaan doen.
   Uit onderzoek naar woordgebruik tijdens
medische handelingen blijkt dat woordgebruik invloed heeft op het ontstaan
van angst. Kies daarom de juiste toon en
woorden. Verontschuldigen, boos worden of benoemen dat het pijn gaat doen,
blijkt de pijn te versterken. Wees je bewust dat hersenen het woordje ‘niet of
geen’ minder goed registreren als zij
gecombineerd zijn met het woord ‘pijn’,
‘eng’ of ‘spannend’. Dus de zin: ‘deze zaag
doet geen pijn maar is alleen maar eng’
geeft vaak geen geruststelling. De zinnen:
‘deze machine maakt geluid en zorgt ervoor dat je gips er super snel af is’ en ‘je
zult merken dat het een beetje kietelt, ik
ben benieuwd of jij tegen kietelen kunt’
zijn een betere optie.

•

•

•   Eerlijke voorlichting op maat is belangrijk. Het is de kunst een balans te vinden
tussen eerlijk zijn en angst veroorzaken.
   Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het uitleggen wat er gaat
gebeuren. Uiteraard is het daarbij van
belang om rekening te houden met de
leeftijd van het kind. Gebruik een rustige toon en straal vertrouwen uit. Kinderen houden je gezicht scherp in de
gaten, wees je daarvan bewust. Raak de
plaatsen waar de behandeling zal worden
uitgevoerd voorzichtig aan en beschrijf
eventueel wat voor geluiden, beelden,
geuren en gevoelens erbij kunnen optreden. Denk na over je woord keuze. Zeg
bijvoorbeeld: ‘dit apparaat is een herrieschopper, zullen wij eens kijken of we
er dwars doorheen kunnen praten?’ Of:
‘sommige kinderen vinden het een kietelmachine, ik ben benieuwd wat jij voor
naam verzint’. Raak vervolgens hun gehele arm aan en zeg ‘we gaan kietelen
van hier tot hier’.
   Uit onderzoek is gebleken dat waarschuwen voor pijn meer pijn geeft. Op de
vraag: ‘doet het pijn?’ kun je antwoorden:
‘de meeste kinderen voelen alleen wat
druk, ik ben benieuwd wat jij zo vertelt
hierover’. Dit is natuurlijk alleen zo als
jij weet dat het (bijna) niet pijnlijk is.

•

•

Pijn
Pijn is een subjectieve ervaring die voor
iedereen anders is. Pijnbestrijding bij kinderen kan lastig zijn omdat het, afhankelijk van de leeftijd, soms moeilijk is om te
bepalen waar en hoeveel pijn een kind heeft.
Daarnaast heeft de mate van angst invloed
op de pijnbeleving. Als een kind erg angstig
is tijdens een handeling herinnert het zich
de handeling als veel pijnlijker dan deze in
werkelijkheid was. Optimale pijnstilling is
dan ook een voorwaarde voor de behandeling. Wees in je voorlichting eerlijk, maar
kondig de pijn op het moment zelf niet aan
(tenzij je anders hebt afgesproken). Waarschuwen voor pijn geeft namelijk pijn, het
zogenaamde nocebo-effect. Als een kind
vraagt of het pijn doet en jij weet uit ervaring dat het meevalt, dan kan een antwoord
zijn: ‘je voelt het wel, maar dat is bij iedereen
weer anders. Maar je zult merken dat als
jij je arm zo stil houdt, het snel voorbij is’.
Als gipsverbandmeester heb je veel ervaring met de pijn tijdens de procedure. Daarin is de signalerende functie lastig maar
wel enorm belangrijk. De cultuur in sommige ziekenhuizen is nog steeds ‘even een
tikkie’. Uit de eigen praktijk weten we dat
het anders kan. Het zou zo mooi zijn als
ook andere ziekenhuizen die manier van
werken integreren in hun praktijk.

Niet alleen bij kinderen maar ook bij volwassenen. Zoals bij een wielrenner met
een verbrijzelde arm die tot zijn operatie
in het gips moest. De man was in tranen…
Bij navraag van de gipsverbandmeester
bleek dat na de goede pijnstilling in de ambulance alleen paracetamol gegeven was
op de spoedeisende hulp. Of neem de jongen die zijn K-draden op de gipskamer
kwam laten verwijderen. Eén was dermate
ingegroeid, dat deze operatief verwijderd
moest worden. De operatie volgde de volgende dag, maar toch trok de assistent
orthopedie de andere twee er ter plekke
uit - waarom? Niemand bedacht dat die
ook onder narcose verwijderd konden worden. Ook ouders niet, die gaan mee in de
stroom. Daar is je signalerende rol!
Bespreek het: time out, wacht even en bedenk hoe het anders kan. Maak een plan.

Focus
Het brein kan maar één ding tegelijk. Dit
kun je ook goed uitleggen aan kind en ouders. Vraag maar eens of zij ouders horen
roepen dat ze moeten komen als ze op hun
scherm bezig zijn. Negen van de tien keer
zeggen ze ‘nee’ en moeten ze een beetje besmuikt lachen. Tijdens de procedure moet
je daar samen afspraken over maken. Sommige kinderen willen juist zien wat je doet,
dus zorg dat je van tevoren vraagt wat de
behoefte van het kind is. Afleiding verlaagt
stress. Actieve afleiding blijkt nog effectiever4; niet alleen een film kijken maar ook
een spel op de I-pad. Of niet voorgelezen
worden maar zelf voorlezen. Of een competitie met ouders tijdens het zoeken in het
‘zoek-boek’ zoals Waar is Wally. Of een
wedstrijd raden: wie heeft welk dier in zijn
hoofd? Ook is het belangrijk dat niet iedereen door elkaar heen praat tijdens de behandeling. Spreek met het behandelteam,
ouders en kind af dat één persoon het
woord heeft tijdens de behandeling. Dat
is beter dan dat iedereen, met de beste
bedoelingen, probeert af te leiden of dat
de handeling zelf ondertussen wordt besproken met de ouders of collega’s.
In ieder ziekenhuis werken medisch-pedagogische zorgverleners. Zij kunnen helpen
bij praktisch advies gericht op jullie praktijk, hoe begeleid je de kinderen optimaal?
Vraag om uitleg van de ontwikkeling van
kinderen, hoe weet je wat bij welke leeftijd
past?
Op de refereeravond 14 oktober in het
OLGV geven wij een presentatie over dit
onderwerp en wisselen we graag ervaringen uit.
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1. Verpleegkundig specialist
Sinds vier jaar wordt in het OLVG gewerkt met een verpleegkundig specialist kindergeneeskunde, Linda Schuiten, die als taak heeft om procedurele
distress bij kinderen te voorkomen.
Hierbij worden zowel pijnstilling en
sedatie medicatie als niet-medicamenteuze middelen zoals medische hypnose en geleide fantasie ingezet.
Per september 2019 wordt er nog een
verpleegkundig specialist opgeleid,
Sharron van den Berg.
Zij werken steeds meer samen met de
gipsverbandmeesters. Zo begeleiden
en sederen zij angstige kinderen bij het
verwijderen van k-draden, adviseren
zij over pijnstilling en comfort bij meerdere ingrepen, geven ze sedatie bij het
aanleggen van gips bij een humerus
fractuur of bij het aanleggen van een
gipsbroek bij baby’s met heupdysplasie. Ook geven zij trainingen over het
omgaan met angstige kinderen in het
algemeen.
2. Casus
Een voorbeeld uit de praktijk. Een
meisje van vijf jaar met een supracondylaire humerus fractuur met dislocatie waarvoor zij k-draden heeft gekregen. En die moeten eruit. Het meisje is
erg angstig. Een aantal dingen zijn
belangrijk voor het plannen van de
ingreep:
1. Doet het pijn?
2. Hoe lang duurt de ingreep?
3. Waar is dit meisje bang voor?
Dit meisje bleek een negatieve ervaring te hebben gehad bij het zetten
van de arm, waarbij ze veel pijn had
ervaren. Daarnaast moest ze na controle alsnog geopereerd worden. Bij
binnenkomst leg ik het meisje uit dat
‘je hoofd maar één ding tegelijk kan’
en het principe ‘dat een slap lijf minder voelt dan een strak lijf’, gevolgd
door een korte ontspanningsoefening. Timing is belangrijk; fentanyl
neusspray werkt na 10-15 minuten.
Tegen die tijd komt de gipsverbandmeester, die rustig aan het werk gaat
terwijl het meisje en haar vader gefocust zijn op een verhaal dat ik vertel.
Spullen uit het zicht. Rust en vertrouwen dat het gebeurt zoals afgesproken, waren naast de pijnstilling en
uitleg voldoende. Er was geen lachgas nodig. Het lijkt misschien tijdsintensief maar als je een kind met een
aantal mensen vast moet houden, of
moet strijden om het vasthouden van
de arm, duurt het ook lang. De volgende keer als zij in het ziekenhuis
komt is er meer vertrouwen en zal zij
beter samenwerken. Nu is het voor
iedereen een prettige ervaring.
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Sharron van den Berg en Linda Schuiten

Special

Ageeth op Aruba

Special

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

De keerzijde van the One Happy Island
In deze special over kinderen ontkomen we niet aan een stuk over wat te doen als er een verdenking van kindermishandeling bestaat.
Daarmee worden we helaas vaker geconfronteerd dan ons lief is. Oók op het immer zonnige Aruba lopen Ageeth Kok en haar collega’s
daar tegenaan. Hoe gaan ze er op het Antilliaanse eiland mee om?
In december 2017 wordt een 5-jarig jongetje zwaargewond het ziekenhuis van
Aruba binnengebracht. De moeder zegt
dat haar zoontje is gevallen in de speeltuin. De behandelend arts vertrouwt het
verhaal van de moeder niet en schakelt
de politie in. De artsen stellen een hersenbloeding, gebroken ribben, ongenezen breuken en tal van littekens vast. Ook
wordt ontdekt dat het kind marihuana
had gebruikt. Twee dagen later overlijdt
het jongetje aan zijn verwondingen.
De moeder, stiefvader en oma van de
jongen worden gearresteerd op beschuldiging van kindermishandeling. Zijn
broertje van drie jaar oud wordt dan
nog vermist. Een week later wordt zijn
lichaam gevonden. Zijn stiefvader heeft
bekend de jongen te hebben omgebracht
en de autoriteiten gewezen waar de peuter lag begraven.
Er wordt geschokt gereageerd op het
drama. En er ontstaan direct initiatieven om dit probleem aan te pakken. Het
is duidelijk dat kindermishandeling en
kindermisbruik een groot probleem zijn
op het eiland. Aruba heeft naast zijn
prachtige witte stranden en mooie blauwe zee ook een ander gezicht. Dit is een
keerzijde van ‘One Happy Island’ Aruba.

jongetje konden wij er niet meer omheen. In dit artikel hebben wij geprobeerd een aantal onderdelen van dit
onderwerp verder uit te werken. Wij
hebben daarbij naast prevalentie van
en kenmerken van mishandeling ook
geprobeerd een kritische blik op ons
eigen handelen te werpen. Welke initiatieven worden bijvoorbeeld al genomen en wat kan beter?
Wat is onze rol?
Deze gebeurtenis staat helaas niet op
zichzelf. Regelmatig zien wij casussen
op de gipskamer voorbijkomen waarbij
sprake was van kindermishandeling of
een verdenking daarvan. Altijd rijst dan
de vraag wat onze rol als hulpverlener is
en welke rol de gipskamer daarin kan
spelen. Des te meer omdat het kinderen
betreft die kwetsbaar zijn en moeilijk
voor zichzelf kunnen opkomen. Bovendien is het een gevoelig onderwerp.
Mogelijk dat dit ook te maken heeft met
de kleine gemeenschap. Daarnaast is
er vaak sprake van problematiek die al
meerdere generaties speelt. Maar kindermishandeling is op elke plek ter wereld
een moeilijk te vangen probleem - niet
alleen op Aruba.
Er bestond bij ons al langer het idee om
een artikel te schrijven over dit onderwerp. Na het overlijden van het 5-jarige
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1 op 15
De Arubaans Task Force Kinderrechten geeft aan dat uit het meest recente
onderzoek blijkt dat een op de vijftien
kinderen op het eiland te maken heeft
met huiselijk geweld, seksueel misbruik,
mishandeling of verwaarlozing. Dit is
een schatting, want volgens veel professionals is sprake van underreporting
vanwege het ontbreken van een meldcode voor kindermishandeling. Daarnaast staat Aruba in de Top 10 van echtscheidingslanden. Mede daardoor groeien veel kinderen niet op in een traditioneel gezin. Vaders zijn vaak niet betrokken bij de opvoeding. Moeders hebben
vaak meerdere banen om het financieel
het hoofd boven water te houden. Het
komt regelmatig voor dat de oudere
broers en zussen voor de jongere kinderen zorgen. Al deze factoren zijn niet

gunstig voor een stabiele thuissituatie.
De meeste daders zijn familieleden. In
veel gevallen zijn zij zelf ook misbruikt
en komen zij uit generaties van misbruikte en getraumatiseerde mensen, aldus
kinderpsychiater Zecher-Enahoro en
gezinstherapeut Enid de Kort.1

Wat wordt er al gedaan
Vanuit het ziekenhuis is er een kindermishandelingscommissie die zich bezighoudt
met kindermishandeling op Aruba. Dit
begint al op de spoedeisende hulp waar
screeningsformulieren (afbeelding 3)
worden ingevuld. Bij een positieve screening wordt een sputovamoformulier

(afbeelding 4) ingevuld. Deze casussen
worden dan besproken in de kindermishandelingscommissie. Aldaar wordt dan
gekeken of het AMK (“Sostenemi” A), de
voogdijraad of een ander hulpverleningsorgaan ingeschakeld moet worden. Sostenemie is het meldpunt op Aruba, zij
delen de casussen uit en melden dit eventueel bij de voogdijraad. Daarnaast zijn
er nog meer instanties waarvan de hulp
ingeroepen kan worden, zoals Fundashon pa Hende Muhe den Dificultad
(FHMD, een soort ‘Blijf van mijn Lijf‘voor vrouwen), Bureau Jeugdzorg Aruba
(Fundacion guia mi” B) en Stichting Fundacion Respeta Mi” C .
A

Betekenis: “Ondersteun mij”
Betekenis: “Leid mij”
C
Betekenis: “Respecteer mij”
B

Op de gipskamer wordt iedereen van het
eiland gezien die iets met gips te maken
krijgt. Daarom speelt naast de screening
op de spoedeisende hulp ook de gipska-

mer een extra controlerende rol. Door
regelmatige wisseling van het personeel,
de vaak hoge werkdruk en de drukte op
de spoed blijkt deze rol in de praktijk niet
onbelangrijk. Daarom wordt op het moment dat een kind gips krijgt altijd naar
de oorzaak van het trauma gevraagd. Bij
twijfel kan ook de gipsverbandmeester
een melding doen bij de commissie. Daarbij wordt ook de interactie tussen ouders
en kind meegenomen in de melding. Er
zijn fracturen die soms gewoon niet passen bij een verhaal.
Welke signalen duiden op
mishandeling
Een bot breken hoort voor een deel bij
het opgroeien. 66% van de jongens en
40% van de meisjes breekt iets voor hun
15e verjaardag. Onder de 5 jaar is 85%
accidenteel en zijn het vaak de bovenste
extremiteiten. Boven de 10 jaar worden
de letsels vaak in het verkeer opgelopen.
Let wel, in het eerste levensjaar zijn de
fracturen vaak niet accidenteel. Dit is
vaak pas duidelijk na het nemen van
röntgenfoto’s. 2, 3
Bij de volgende fracturen moet toegebracht letsel worden uitgesloten door
verder onderzoek uit te voeren en dient
er overleg plaats te vinden met een arts
met deskundigheid in letselduiding bij
kinderen;
   Elke fractuur bij een kind jonger dan
2 jaar
   Metafysaire hoekfracturen
   Posterior gelokaliseerde ribfracturen
   Fracturen van de processus spinosus
   Multipele fracturen
   Fracturen van verschillende leeftijd
   Fracturen niet passend bij de leeftijd/
ontwikkeling
   Multiple fracturen in verschillende
genezingsstadia zonder goede verklaring
   Ribfracturen bij normale ‘gezonde’
kinderen, zonder voorgeschiedenis
van een groot ongeval
   Femurfractuur bij een kind dat nog
niet loopt
   Bij twijfel altijd protocol verdenking
Kindermishandeling checken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helaas wordt in 30% van de fracturen
nog kindermishandeling gemist. Maar
zoals eerder in het artikel genoemd kan
dit percentage hoger liggen. 4
Dit kan met de volgende factoren te maken hebben;
1. Gezinnen leven vaak geïsoleerd en in
beslotenheid
2. Sommige hulpverleners schrikken
van de gedachte aan mishandeling
en zetten het idee snel van zich af

Afbeelding 3
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Afbeelding 4
3. Men durft het onderwerp niet altijd
bespreekbaar te maken, want vaak is
het niet zeker of er sprake is van kindermishandeling
4. Door het beroepsgeheim kunnen zorgzorgverleners terughoudend zijn met
het inschakelen van hulp
5. Ouders geven hun agressie tegen hun
kinderen niet vaak toe uit angst voor
veroordeling door familie, kennissen,
maar ook i.v.m. angst voor vervolging
door justitie
6. Kinderen blijven loyaal aan hun ouders, zelfs in dergelijke extreme situaties als kindermishandeling.5
Het Nederlands Jeugdinstituut noemt
daarnaast voor kindermishandeling de
volgende risicofactoren:
7. Problemen/persoonlijkheid van de
ouder:
- Persoonlijke problemen
8. Negatieve jeugdervaring, bijvoorbeeld
zelf mishandeld
9. Gebrek aan pedagogisch besef
10. Kwetsbare kinderen:		
- Prematuur
11. Huilbaby
12. Kind met handicap
13. Ongewenst/stief kind
14. Druk kind

15. Leefomstandigheden:
- Sociaal economische omstandigheden (bv. criminaliteit, drugs,
armoede)
16. Sociaal isolement.6, 7
Wat kan er beter
Helaas is de screening nog niet digitaal
en moeten het verplegend personeel en/
of de artsen het handmatig invullen. Als
eerste moet er dus gedacht worden aan
het formulier en dan moet het vervolgens
nog ingevuld worden. Hierdoor wordt
lang niet voor ieder kind een screening
ingevuld en missen we waarschijnlijk
nog veel. Regelmatig wordt men eraan
herinnerd om de formulieren in te vullen. De verwachting is dat met het digitaliseren van het systeem gegevens makkelijker in te voeren en uit te wisselen
zijn. Inmiddels is het ziekenhuis al wel
over gegaan op een elektronisch patiënten dossier. Helaas zijn de screeningsformulieren daar nog niet aan toe gevoegd. Daar zijn wij vanaf het begin wel
al mee bezig en dit is ook zeker niet vergeten, maar het is helaas niet zo eenvoudig als wij dachten om dit in het systeem
in te bouwen. Zodra dit is gelukt, hopen
wij alle kinderen tot 14 jaar te kunnen
screenen. Tot die tijd is het misschien ook
een mogelijkheid om het nieuwe perso12

neel hierop te wijzen op het moment
waarop zij worden ingewerkt. Bovendien wordt er hard gewerkt aan het tot
stand brengen van een verbeterde meldcode op het eiland. Hierbij zijn verschillende instanties betrokken zoals Bureau
sostenemi, Wit Gele Kruis, DESPA, HAVA,
Unicef, Sociaal Crisisplan en specialisten van het ziekenhuis. Veranderingen
hebben tijd nodig. Aruba durft een kritische blik naar zichzelf te werpen en
hier actie op te ondernemen. Dit kan voor
de toekomst alleen maar voor verbetering
zorgen op ‘One Happy Island’.
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7 Marianne Janse/ eindopdracht spoedeisende
hulp verpleegkundige

Ageeth Kok,
gipsverbandmeester
Dr. Horacio E. Oduber Hospital,
Lysbeth Mudgeert

Tien koude klompvoetjes
Robert Bram Giesberts, Edsko Evert Geert Hekman,
Gijsbertus Jacob Verkerke, Patrick G.M. Maathuis
Idiopathische klompvoeten worden in Nederland behandeld met gipsredressies volgens de Ponseti methode. Het gebruik van
gipsverband hierbij geeft zowel exotherme als endotherme reacties. De bijbehorende temperatuurveranderingen kunnen
vervelend zijn voor de kinderen.
Samenvatting
Patiënten en methodes
Bij tien kinderen is met een digitale thermometer en een data acquisitie-systeem de
temperatuur onder het gips gemeten om
inzicht te krijgen in de temperatuurveranderingen bij de behandeling van klompvoetjes.

Resultaten
Kort na het aanbrengen van het gips was
zoals verwacht een duidelijke piek zichtbaar, waarna het voetje verrassend koud
werd (Tmin = 26°C) gedurende ongeveer
12 uur.

In meerdere studies is van de warmte die
bij deze reactie vrijkomt en de bijbehorende
temperatuurpiek (een paar minuten na het
aanbrengen van het gips) onderzocht6,23.
Als de temperatuur gedurende lange periode hoger is dan 40°C, dan kunnen brandblaren ontstaan. Dit kan worden voorkomen door aanpassingen aan het aantal
lagen gips, het soort en merk gips, de temperatuur van het water en de dikte van de
watten onder het gips9, 11, 23. Er zijn slechts
enkele lagen gips nodig om de kleine klompvoetjes vast te houden en brandblaren zijn
daarom uiterst zeldzaam.

Drogen
Interpretatie
Verdamping van overtollig water uit het
gips heeft een koelend effect en kan vervelend zijn voor klompvoetpatiënten en
hun ouders.

Introductie
De gebruikelijke behandeling van idiopathische klompvoeten (talipes equinovarus)
bestaat uit gipsredressies volgens de zogenaamde Ponseti methode20. In de eerste
weken na de geboorte wordt de behandeling gestart en na gemiddeld 5 gipswissels
en vaak een Achillespees tenotomie, is de
positie van de voet gecorrigeerd. De behandeling slaagt in meer dan 90% van de gevallen16. Kinderen moeten na de gipsperiode
een paar jaar lang een abductie brace dragen om terugval te voorkomen7.
In de Ponseti methode wordt het klompvoetje tot over de knie ingegipst om afglijden van het gips te voorkomen14, 20. Gipsverband wordt gebruikt omdat het voordelig is, gemakkelijk te verkrijgen en eenvoudig rond de voet te vormen is3, 19. Bij
het gebruik van gips hoort zowel een exotherme (warme) uithardingsreactie als een
endotherme (koude) reactie.

Uitharden
Rollen gipsverband worden in lauwwarm
water gedoopt en om de voet gewikkeld.
Het gips reageert hierbij als volgt met het
water:
CaSO4 (H2O)1/2 + 1/2 H2OCaSO4 (H2O)2
+warmte			(1)

Verdamping van overtollig water in het gips
is een endotherm proces, wat betekent dat
het energie uit de omgeving onttrekt waardoor het afkoelt. De benodigde energie voor
het verdampen - de latente warmte - wordt
gedeeltelijk door de patiënt geleverd. Het
effect van deze endotherme reactie in de
behandeling van klompvoetjes is nog niet
eerder bestudeerd. Uit verhalen van ouders
blijkt dat sommige kinderen moeite hebben
om warm te blijven met het natte, koude
gips5, 25 . We hebben in kaart gebracht hoe
bij de behandeling van klompvoetjes de
temperatuur onder het gips verandert in
verloop van tijd.

Sensors
De temperatuur onder het gips werd gemeten met een 1-wire DS1825 digitale thermometer (Maxim Integrated, San Jose, CA,
USA). De nauwkeurigheid van deze thermometer is ±0.5°C15.

Protocol
Na manipulatie van de voet plaatste de arts
de thermometer onder de voetzool. Om
de huid te beschermen werd een strookje
Coban tape (3M, Neuss, Duitsland) gebruikt
tussen de huid en thermometer en de kabels
(Figuur 1). De thermometer was aangesloten op een data acquisitie-systeem uitgevoerd met een kleine batterij, SD-kaart en
een kunststof behuizing. Na het plaatsen
van de thermometer werd de voet verder
behandeld volgens de Ponseti methode.

Patiënten en onderzoeksmethode
Kinderen
10 kinderen met een idiopathische klompvoet, allen jonger dan 3 maanden en zonder enige eerdere behandeling, werden
geselecteerd voor dit onderzoek (Tabel 1).
Van kinderen met bilaterale klompvoeten
werden de metingen verricht bij één voet.

(a) Locatie van de thermometer

Tabel 1. Eigenschappen van de kinderen

Tenzij anders aangegeven zijn de waarden weergegeven als gemiddelde (SD)
Eigenschap

Waarde

Aantal kinderen 10
Leeftijd (spreiding)

7 (2-30)
dagen
Jongens / meisjes
9/1
Bilateraal
6
Aanvankelijke Pirani score
4,3 (0,7)
Aanvankelijke Diméglio score 14,0 (1,6)
13

(b) Laagjes
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Figuur 1: Thermometer locatie.
(a) De locatie van de thermometer op
de voet, onder het gips (in het blauw).
De behuizing voor het data acquisitie
systeem werd aan het gips bevestigd
met Peha-haft verband.
(b) Schematische weergave van de volgorde van alle lagen materiaal tussen de
huid en de thermometer.
De gipsverbandmeester sneed een rol
Gypsona (BSN Medical GmbH, Hamburg, Duitsland) gipsverband doormidden, doopte het in een gootsteen gevuld
met lauwwarm (20-25°C) water en wikkelde dit om de klompvoet terwijl de arts
de voet in de juiste positie hield. Het gipsverband was nooit meer dan 3 lagen dik.
Kabels werden distaal geleid en zodra het
gips hard was werd het data acquisitiesysteem met de behuizing aan de laterale
zijde van het onderbeen bevestigd met
Peha-haft verband (Hartmann, Heidenheim, Duitsland) (zie Figuur 1a). Volgens
standaard protocol kregen ouders de instructie om de benen van het kind omhoog
te houden met een opgerolde handdoek.
Bij de volgende afspraak werden het gips
en de thermometer verwijderd. Terwijl
de ouders de mogelijkheid kregen om hun
kind te badderen werden de sensoren voor
kalibratie gedurende 15 minuten in een
stabiele positie gehouden, werd de data
naar een computer gestuurd en de batterij vervangen. De voet werd geïnspecteerd
op tekenen van huidschade en het protocol werd herhaald tot de laatste gipswissel voor de Achillespees tenotomie.

Water inhoud
Hetzelfde protocol werd gebruikt voor het
gipsen van een rubber klompvoetmodel
(MD orthopedics, Inc,WaylandInc, IA,
USA). Het gewicht van alle componenten
werd gedocumenteerd en het totale gewicht van de rubber voet en het gips werd
enkele dagen gemonitord.

metingen waarvoor een gemiddelde werd
genomen. Het systeem was voorzien van
een knop om aan te gaan wanneer het gips
werd verwijderd.
De gegevens werden verwerkt d.m.v. Matlab versie R2016b. Potentiële sensorfouten
werden gefilterd doormiddel van een filter
(medfilt121). De metingen werden gestart
op het moment dat het gips de voet raakte
(t0). De hoogte van de temperatuurpiek
(Tmax) werd berekend over de maximale
waarde in de eerste 3 uur. Tijdens de laatste 3 dagen van de meting werd de laatste
stabiel gemeten temperatuur (Tend) als
gemiddelde waarde gebruikt. De laagste
temperatuur (Tmin) als de minimumwaarde
na Tmax.

Ethiek, financiering en potentiele
belangenconflicten

Het begin van de temperatuurdaling werd
gedefinieerd als het moment dat de temperatuur een waarde had lager dan een
standaardafwijking van Tend. Het moment
dat de temperatuur een waarde bereikte
binnen een standaardafwijking van Tend
werd gedefinieerd als het einde van de temperatuurdaling. De 3 sets van temperatuurgegevens (Tmax, Tmin en Tend) werden
op normaliteit getest door middel van de
Shapiro-Wilk test. De student t-tests werden gebruikt om de verschillen tussen
temperaturen statistisch weer te geven.

Resultaten

De Medische Ethische Toetsingscommissie van het UMCG beoordeelde de studie
overeenkomstig met de verklaring van
Helsinki, en verklaarde dat deze niet voldeed aan de criteria zoals vermeld in de
Medical Research Involving Human Subjects Act (WMO) en daarom geen goedkeuring nodig had (documentnummer
M16.196266). Na het verkrijgen van toestemming van beide ouders, werden de
kinderen toegevoegd aan de studie. Financiële ondersteuning werd geleverd door
Stichting voor de Technische Wetenschappen (grant P12-03). Er werd verder geen
belangenconflict gemeld.

Complicaties in de vorm van drukplekken
werden gezien in 4 gevallen. In 2 van deze
gevallen werden verdere metingen geannuleerd maar de data werd wel geïncludeerd
voor de analyse. Technische fouten kwamen
voor in 5 metingen (sensor niet meer aangesloten, niet aangesloten thermometer,
fout meetprotocol, lege batterij). 29 succesvolle metingen werden gedaan op 10
klompvoeten, dit gaf meer dan 3000 uur
aan data.

Tabel 2. Moleculaire verhoudingen
CaSO4 (H2O)1/2 + 1½ H2O  CaSO4 (H2O)2 + H2O +		 warmte
Moleculaire
massa (mol-1)
Massa (mol)
Massa (g)

141,15 g		 ½×18,015 g
0,52		
75		

0,78			
14				

172,17 g
0,52
89

18,015 g

1433 kJ

Overtolig a 0,52
21
740 kJ

a

De overtollige 21 gram water klopt met de voorspelling gebaseerd op de mol
verhoudingen van de exothermische reactie

Deze meting gaf aan hoeveel water er ongeveer verdampt, en in welke tijd dit gebeurt.
De latente warmte van de verdamping van
het water werd omschreven als Q= m.∆Hev.
Hierin is m de massa van het overtollige
water en ∆Hev (25°C =2442 J/g22).
Tabel 3. Temperatuur data

Data verzameling en verwerking
Het systeem werd geprogrammeerd om
de tijd en temperatuur continue (0,16Hz)
te meten gedurende de eerste 4 uur, daarna
schakelde het systeem over naar een slaapstand (85 μA) om de batterij te sparen. 4
keer per uur werd dit 10 seconden verbroken om data te verzamelen. Elke 10-seconden-periode resulteerde in 2 temperatuur-

Tmax
Tmin
Tend
a

Tijd (uren)
Temperatuur (°C)
Normaliteit a
Median (IQR)
Gemiddelde (SD) [95% CI]
p-waarde
0,15 (0,1-0,8)		 35,3 (1,6) [34,7-35,8]		 0,5
4,9 (4,0-7,3)		 26,1 (3,0) [25,0-27,2]		 0,2
11,0 (9,6-15,8)		 34,9 (1,4) [34,4-35,5]		 0,09

Temperatuur data was getest op normaliteit met de Shapiro-Wilk test
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Klompvoet model – water inhoud
De metingen met het klompvoet model
gaven aan dat ongeveer 35 gram water
werd gebruikt voor een rol gips van 75
gram. In de 2 dagen verlaagde de hoeveelheid water in het gips naar veertien
gram. 21 gram van het overtollige water
verdampte. Dit klopt met de moleculaire
verhouding van de chemische reactie, dit
voorspelt ook 740 kJ warmte (Tabel 2).
De benodigde energie voor de verdamping
van 21 gram overtollig water is 15 kJ.

Klompvoet metingen
Alle temperatuurmetingen gaven een duidelijke temperatuurpiek na het aanleggen
van het gips (Tmax). Geen van de temperaturen onder het gips steeg boven de 40°C,
er werden geen brandblaren gezien (figuur 2
en tabel 3).
Na de piek was een daling naar een lagere
temperatuur te zien (p<0,0001) (figuur 3).
Deze duurde gemiddeld 12 uur (variërend
3,2-30 uur). In de uren die volgden werd
er een geleidelijke toename van de temperatuur gezien tot de uiteindelijk stabiele
temperatuur (Tend).

Figure 4. Gypsona temperature profile. Measurements
from BSN Medical show the steep increase and subsequent gradual decline of the temperature after application. Copied with permission from BSN Medical.
Discussie
Dit is de eerste studie met een langdurige
meting van de temperatuur onder gips bij
de behandeling van klompvoeten. Een verrassend grote temperatuurdaling werd
waargenomen bij de verdamping van het
overtollige water. In een aantal gevallen
kwam de temperatuur onder de 22°C en
bleef deze zo laag gedurende meer dan 12
uur.
Evaluatie van de resultaten:
Onze metingen gaven een temperatuurpiek na 9 minuten (tabel 3). Ter vergelijking:
BSN Medical’s eigen metingen met gypsona
gaven een peak na 12 minuten (figuur 4)6.
Gelijk na het bereiken van de piek werd het
gips kouder. Dit is ook zichtbaar in de metingen van BSN medical waar de temperatuur
daalt onder de omgevingstemperatuur na
ongeveer een uur (figuur 4). Afhankelijk van
omgevingsfactoren kan het 2 tot 3 dagen
duren tot het gips helemaal gedroogd is10.

In onze waterinhoudmeting in het gips
werd het gewicht van het gips inderdaad
stabiel na 2 dagen, maar bij een klompvoetje duurde het gemiddeld 11 uur voordat de temperatuur op een normaal niveau
kwam. Dit suggereert dat het gips veel
sneller droogt wanneer dit op een kindervoet werd aangebracht en dat er energie
van het kind werd verbruikt om het water
uit het gips te laten verdampen.

Hypothermie door gips
Bij volwassenen bestaat er een studie die
observaties van hypothermie beschrijft nadat er een applicatie van een gipsjas voor
het immobiliseren van de cervicale wervelkolom werd aangelegd24 . Verzorgers van
kinderen met een klompvoet hebben opgemerkt dat hun kind wat geprikkeld is de
eerste 24 uur na het aanleggen van een
nieuw gips5, 25 . De geobserveerde koude
periode kan een reden zijn voor dit gedrag.
Het zou ongeveer 51 kJ kosten om het water
te laten verdampen van een gips, een deel
van deze energie wordt uit de omgeving
getrokken, maar een wezenlijk deel moet
geproduceerd worden door het kind. De
temperatuurregulatie bij pasgeboren kinderen is nog niet volledig ontwikkeld, zij
ervaren grote moeite om warm te blijven
in een koude omgeving18. Bovendien hebben pasgeborenen een relatief groot oppervlakte, zodat veel van de warmte verloren
gaat in hun warmte producerend volume.
Het energieverbruik van een baby van 1
maand na de geboorte is 1,0-1,3 MJ/dag8, 17.
8 procent van deze energie - ongeveer 110
kJ/dag- wordt gebruikt voor temperatuuruitwisseling en -regulatie18. De benodigde
51 kJ voor het verdampen van het overtollige water is voor een baby relatief veel, en
een milde vorm van gips-geïnduceerde
hypothermie in de behandeling van klompvoeten is aannemelijk, vooral bij bilaterale
gevallen en kwetsbare patiënten zoals te
vroeg geboren baby’s. In deze casussen kan
uitstel van de behandeling van tenminste
1 maand gunstig zijn1, 2, 13.
Doordat pasgeborenen vaak goed gemonitord worden door de ouders zal hypothermie snel opgemerkt worden. Er zijn geen
eerdere studies over dit onderwerp verschenen. Toch is het hebben van een koude
voet voor een halve dag ongetwijfeld een
oncomfortabel gevoel en zou dit effect kunnen hebben op het gemoed van de pasgeborene.

Beperkingen
We erkennen de beperkingen van deze studie. In eerste instantie hebben we niet het
effect van het natte en koude gips op de
kerntemperatuur van de baby gemeten.
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Als dat het geval zou zijn, dan zou er een
groter verschil te zien zijn bij de bilaterale
klompvoet. Het aantal kinderen in onze
studie is echter niet voldoende om subgroepverschillen te zien. Ten tweede werden de
sensoren geplaatst op de huid aan de plantaire zijde van de voet, hierdoor wordt alleen dat deel gemeten en niet de kerntemperatuur van de patiënt. Hypothermie werd
niet gemeten of gediagnostiseerd gebaseerd
op klinische symptomen. Toekomstig onderzoek zou een kerntemperatuur meting
moeten bevatten in de eerste 24 uur na het
aanleggen van het gips.

Klinische implicaties
Tot op heden bestaat er alleen anekdotische
informatie m.b.t koude klompvoeten5, 25 .
In sommige casussen, zeker bij kwetsbare
kinderen, is het mogelijk beter om de behandeling uit te stellen om eventuele schadelijke effecten door koud en nat gips te
voorkomen.
Dit is een extra argument om bij premature
baby’s de behandeling enkele weken uit te
stellen, zoals ook wordt voorgesteld in de
eerste Europese consensus ontmoeting
over de Ponseti klompvoet behandeling4 .
Het voorkomen van koude klompvoeten
zou mogelijk kunnen zijn als er minder
overtollig water hoeft te verdampen. Het
water uit het gips knijpen resulteert echter in heter gips en verhoogt de kans op
verbranding: overtollig water is nodig om
de hitte van de exothermische reactie af
te voeren12.
Het gebruik van synthetisch gips kan een
optie zijn ten aanzien van het discomfort
van de koude klompvoet. De chemische
reactie en de structuur van het materiaal
geven beide een kort droog proces dan het
gebruik van gips.
Samengevat: na de verwachte temperatuurpiek, werd een verrassend grote temperatuurdip gezien. Meer onderzoek is nodig
om te beoordelen of de Ponseti methode
effect heeft op de lichaamstemperatuur
van het kind.
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Oplosbare hechtingen zijn de norm bij kinderen

Kay Ruiter
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Verwijdertermijn van de TEN bij kinderen
Harde feiten of gevoel?
Vivianne Kleijn-Vis
Inleiding en probleemstelling

termijn tot verwijdering was laag (R²<=0.06). In tabel 2 wordt
de multivariabele regressie analyse weergegeven. Deze liet geen
significantie zien bij analyse van aangedane zijde (B-coëfficiënt=
2.73, p=0.054) en consolidatie (B-coëfficiënt=6.58, p=0.059).
Beide factoren gecombineerd laat wel een significante bijdrage aan
het voorspellend vermogen zien (toename R²=0.094, p=0.037)
op de verwijdertermijn.

Binnen de traumachirurgie kan bij de meeste letsels voor verschillende behandelingen worden gekozen. Wanneer er gekozen wordt
voor een operatieve ingreep geeft ook dit een verscheidenheid
in (vervolg)behandeling. Indien het enkel onbloedig reponeren
van de fractuurdelen niet afdoende is voor het krijgen van stabiliteit en optimale botgenezing, wordt gekozen voor een meer invasieve ingreep. Dit kan bij een antebrachiifractuur, in dit geval bij
kinderen, op meerdere manieren, waaronder plaat- en schroeffixatie en het fixeren met lange (merg)pennen, de Titanium Elastic Nails (TEN). De TEN wordt gezien als een minimaal invasief,
maar vooral stevige fixatiemethode bij kinderen met een laag
risico op complicaties. Na consolidatie verschillen traumachirurgen wederom onderling in het termijn tot het verwijderen van
deze TEN. In dit onderzoek wordt onderzocht welke factoren de
verwijdertermijn van de TEN beïnvloeden. Het doel hierbij is
inzicht te vormen over het meest passende termijn van verwijderen, waarmee uiteindelijk een eenduidig behandelprotocol
voor de patiënt gevormd kan worden.

Discussie en conclusie
De verwijdertermijn TEN hangt mede samen met de zijde en mate
van consolidatie. Een optimale termijn tot het verwijderen van de
TEN is in dit onderzoek niet te bepalen. Waarschijnlijk kan met
een prospectief multicenter onderzoek, wel significantie wordt
bereikt. Voor het doen van een klinisch meer valide uitspraak, zal
getracht moeten worden, invloeden van buitenaf op de termijn tot
verwijderen van de TEN te excluderen en uitvoering van chirurgische werkwijzen meer homogeen te laten verlopen.

Vraagstelling
Wat zijn voorspellende factoren bij het verwijderen van de TEN
bij kinderen tussen de vijf en vijftien jaar met een fixatie middels
TEN bij antebrachiifractuur? Deelvragen hierbij waren de vraag
of onafhankelijke factoren (geslacht, leeftijd, BMI, zijde, consolidatie, wijze en duur van immobilisatie, graden functiebeperking)
hierbij van invloed zijn en of er een optimaal termijn is tot het verwijderen van een TEN met oog op de leidende onafhankelijke
factoren?

Methode
Er werd een retrospectief beschrijvend kwantitatief onderzoek
uitgevoerd op de beide locaties van het Franciscus Gasthuis en
Vlietland, in Rotterdam en Schiedam. Tussen januari 2017 tot
oktober 2018 werden 71 kinderen geïncludeerd tussen de vijf en
vijftien jaar oud met een antebrachiifractuur als primair letsel.
Onder de leeftijd van vijf jaar is het veelal gecompliceerd om de
functionaliteit gedurende de periode rondom de fractuurgenezing
in kaart te kunnen brengen en vanaf vijftien jaar en ouder kan
er, zeker bij het uitgegroeid zijn van de ossale structuren, gekozen
worden voor een andere operatietechniek dan wel nabehandeling.
Ook de open fractuur is een exclusiecriterium doordat wonden
veelal een complexer beloop geven in de behandeling van de
fractuur.

Tabel 1 Beïnvloedende factoren ten opzichte van
verwijdertermijn TEN (univariate analyse)

Tabel 2 Beïnvloedende factoren ten opzichte van
verwijdertermijn TEN (multivariate analyse)

Acht afzonderlijke factoren werden onderzocht op mogelijk verband met de termijn tot het verwijderen van TEN: leeftijd, geslacht,
Body Mass Index, zijde, wijze en duur van immobilisatie, functiebeperking en aanwezigheid van consolidatie. Dit gebeurde
met univariate en multivariate lineaire regressieanalyse

Voor het opvragen van het gehele onderzoek, of meer informatie
kunt u mailen naar v.vis@franciscus.nl
Vivianne Kleijn-Vis,
Physician Assistant Traumachirugie
Franciscus Gasthuis en Vlietland

Resultaten
Bij 46.48% van de geïncludeerde patiënten werden de TEN verwijderd tussen de 15-19 weken. Factoren van invloed hierop, zijn
de factoren “zijde” (B-coëfficiënt R t.o.v. L= -2.07, p=0.06) en
“consolidatie matig ten opzichte van optimaal” (B-coëfficiënt=
6.23, p=0.08) op de fractuur. Ook de voorspellende waarde zoals
in tabel 1 te zien op beïnvloedende factoren ten opzichte van de
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De terugval van de klompvoet
Wiel Wijnen, Evelien Habets, Heleen Staal, Adhiambo Witlox
Een probleem van de veelgebruikte, doorgaans succesvolle Ponseti-methode is terugval van de klompvoetmisvorming. Hoe is de
kans daarop te verkleinen? En hoe behandel je de terugval van de klompvoet?
Samenvatting
De klompvoetbehandeling volgens de Ponseti methode is het laatste decennium in
Nederland gemeengoed geworden vanwege
zijn hoge succespercentage en de NOVrichtlijn. Het meest voorkomend probleem
dat de lange termijnresultaten negatief
beïnvloedt, is de terugval van de klompvoetmisvorming. Non compliance aan het
brace protocol is een van de belangrijkste
redenen voor deze terugval. Het verbeteren
van het draagcomfort van de brace en het
nadrukkelijk uitleggen van het belang van
de bracebehandeling aan de ouders hebben het terugvalpercentage beduidend
verminderd.
Toch zien we ook patiënten die nooit een
terugval gekend hebben ondanks dat zij
nooit volledig compliant zijn geweest aan
het bracebeleid. Terwijl er aan de andere
kant ook patiënten zijn die altijd trouw hun
brace hebben gedragen en wel een of meerdere keren een terugval hebben gehad.
Dit artikel beschrijft de acties die genomen
kunnen worden tijdens de toepassing van
de Ponseti methode om de kans op een
terugval zo klein mogelijk te maken. Ook
wordt er aandacht besteed aan de behandeling van de terugval van de klompvoet.

Achtergrond
De klompvoet (talipes equinovarus) is een
aangeboren 3-dimensionale afwijking van
de stand van de voet die bestaat uit 4 elementen, te weten een varus en equinus van
de hiel, een cavus, een adductie van de
voorvoet. (Foto 1)

Als primaire behandeling voor idiopathische klompvoet is de Ponseti methode
wereldwijd geaccepteerd³. Deze methode
bestaat uit gipsredressies, een percutane
achillespees tenotomie, gevolgd door een
voet abductiebrace. Als gevolg van het succes van de Ponseti methode is het aantal
uitgebreide chirurgische interventies sterk
gereduceerd en bedraagt minder dan 5%4,5.
De chirurgische correctie van de primaire
klompvoet wordt in vergelijking met de
Ponseti methode geassocieerd met stijfheid, pijn en artrose, en patiënten ondervinden vaak moeilijkheden met sportparticipatie.
Van de primaire correctie middels de Ponseti methode van de idiopathische klompvoet zijn succespercentages van meer dan
90% beschreven, met uitstekende of goede
lange termijn resultaten bij de meerderheid
van de patiënten3, 6.
In de follow up van de Ponseti behandeling
is de voetabductiebrace de gouden standaard om de gecorrigeerde voet ook gecorrigeerd te houden.
Ondanks deze goede cijfers worden gedurende de kinderjaren percentages van 40%
terugval beschreven. In de eerste levensjaren als de voet snel groeit, zien we een
terugval van de klompvoet het meest frequent optreden. Meestal zien we bij de
terugval een equines en varus van de achtervoet en soms een adductus van de voorvoet ontstaan. Een cavus treed zelden tot
nooit op.
De Iowa groep definieert terugval als het
hernieuwd optreden van een of meerdere
componenten van de klompvoet, hetzij de
spitsvoet, de voorvoetadductie, de achtervoetvarus of de cavus4 .

Foto1 klompvoetjes
Wereldwijd komt de klompvoet voor bij
0,64-6,8 per 1000 geboortes per jaar¹.
De incidentie van congenitale idiopathische klompvoeten in Nederland bedraagt
tussen 2013 en 2014 1.09 per 1000 levend
geborenen, dat betekent dat ieder jaar
ongeveer 200 kinderen met 1 of 2 klompvoeten in Nederland worden geboren².

Als de belangrijkste oorzaak van terugval
van de klompvoet wordt een slechte- of
non-compliance met het bracebeleid gerapporteerd7. Daarbij wordt een laag opleidingsniveau van ouders gezien als risicofactor voor een slechte compliance8.
Echter, er zijn ook patiënten die nooit een
terugval gekend hebben ondanks dat zij
nooit volledig compliant zijn geweest aan
het bracebeleid. Terwijl er aan de andere
kant ook patiënten zijn, die altijd trouw hun
brace hebben gedragen en wel een of meerdere keren een terugval hebben gehad.
18

De idiopathische klompvoet wordt geassocieerd met talrijke neurologische aandoeningen en anatomische veranderingen.
Al in 1963 merkte Ponseti op dat terugval
geassocieerd leek te zijn met ‘een ernstige
initiële misvorming en schijnbaar weinig
ontwikkelde beenspieren’ in vergelijking
met degenen die goede resultaten boekten9.
Ponseti beschreef verder ook dat een terugval te herleiden zou zijn op de trekkrachten
van de retraherende fibrose in de ligamenten aan de mediale zijde van het enkelgewricht, in de tibialis posterior en de flexoren van de tenen10.
Neurologische, radiologische, electromyographische en bioptie studies tonen veranderingen bij zenuw- en spierweefsel, zoals
een toename van het type I spiervezels, fatty
degeneration en fibrose.11, 14
MRI-studies laten verder zien dat de beenspiercompartimenten bij patiënten met
klompvoeten dunner en korter zijn dan
normaal en dat dit al in de vroegste stadia
aanwezig is en dus niet het gevolg kan zijn
van de behandeling.15, 16
Recent onderzoek laat zien dat een zwakke
spieractiviteit van de evertoren een significante voorspeller is van de terugval van
de idiopathische klompvoet.17, 18
Als behandeling van de terugval bij peuters
en jonge kinderen kunnen gipsredressies
toegepast worden die identiek zijn aan die
bij pasgeborenen.
Bij kinderen vanaf drie jaar kan een terugval ook behandeld worden met een tibialis
anticus verplaatsing naar het derde os cuneiforme met of zonder gipsredressie van
de achillespees of achillespeesverlenging.
De indicatie voor een tibialis anticus verplaatsing is de aanwezigheid van een dynamische suppinatiemisvorming tijdens het
lopen.19, 20
Kinderen met klompvoeten die primair
volgens de Ponseti methode behandeld
zijn en vervolgens succesvol behandeld
zijn aan een terugval van hun klompvoet
hebben qua range of motion minder dorsoflexie dan kinderen die primair met de
Ponseti methode behandeld zijn en nooit
een terugval gekend hebben.20
Bij de behandeling van de klompvoet vormen het voorkomen en het behandelen van
de terugval van de klompvoet de grootste
uitdagingen.

De werkwijze bij het voorkomen
en behandelen van terugval van
de klompvoet
Een slechte of non compliance aan het
bracebeleid is de meest beschreven oorzaak van terugval van de klompvoet. Bij
het behandelen van kinderen met klompvoeten is het zeer belangrijk dat ouders
goed geïnformeerd zijn over de aandoening, de prognose van de behandeling en
het belang van de bracebehandeling na de
correctie van de klompvoet. Vertrouwen
in de behandeling is het sleutelwoord. In
de verschillende fases van de behandeling
blijft het belangrijk om ouders steeds duidelijk te informeren, hun betrokkenheid
te stimuleren en ze vooral aan boord te
houden voor de nabehandeling.

Antenatale screening
De behandeling begint al rond de twintig
weken zwangerschap, als bij de zwangerschapsecho de verdenking op klompvoeten bestaat.
Ouders krijgen n.a.v. deze echo een prenataal consult aangeboden bij de verpleegkundig specialist orthopedie die uitleg
geeft over de aandoening, de behandeling
en prognose van de klompvoeten. Hier
wordt met nadruk ook het bracebeleid uitgelegd. Ouders krijgen uitleg dat de brace
dient om de correctie vast te houden, de
oorzaak van de klompvoet is niet bekend
en dus ook niet verholpen. De voet zal bij
niet goed nabehandelen terugvallen in de
klompvoetstand. Ouders krijgen hierbij
informatie en worden verwezen naar relevante websites van het MUMC+ en de oudervereniging.

Gipsredressies
Tijdens de gipsredressieperiode is er voortdurend aandacht voor het opbouwen van
een vertrouwensrelatie. Zeker voor de eerste gipsredressies worden ouders geadviseerd om met zijn tweeën aanwezig te zijn.
Hierbij wordt ouders getoond dat er bij
de behandeling veilig en pijnloos te werk
gegaan wordt en dat behandelaars bij vragen en onduidelijkheden makkelijk en laagdrempelig bereikbaar zijn.

Achillespees tenotomie
Gemiddeld wordt er na 5-6 weken gipsredressie een achillespees tenotomie uitgevoerd. Dit is een belangrijk moment in de
behandeling. Een goed uitgevoerde AP
tenotomie zorgt ervoor dat de calcaneus
omlaag komt en dat de enkel in een abductie dorsoflexie stand geplaatst kan worden.
Indien er bij de procedure geen duidelijke
knap waargenomen wordt, moet men ervan uitgaan dat de achillespees niet (volledig) doorgenomen is. Herhaling van de
procedure wordt dan aanbevolen.

Bij de laatste redressie wordt de voet vervolgens in abductie en dorsoflexie geplaatst.
Bij de meeste kinderen lukt dit vrij makkelijk. Als de voet in 10 graden dorsoflexie
geplaatst wordt is het goed om de ouders
te informeren dat de tenen door meer spanning in de m. flexor digitorum in klauwstand kunnen gaan staan. Dit zal verder
geen kwaad kunnen en na een tijdje met
eventueel wat oefenen snel minder worden.
Stugge posterieure gewrichtskapsels o.a.,
kunnen ervoor zorgen dat er veel spanning
in de achtervoet waargenomen wordt en
dat de enkel niet makkelijk in 10 graden
dorsoflexie te plaatsen is. Het verdient dan
aanbeveling om vaker voorzichtig te redresseren en langer met het gipsen door
te gaan, om de klompvoet uiteindelijk volledig te kunnen corrigeren. Hierbij moet
voorkomen worden dat met te veel druk
de voet in dorsoflexie geplaatst wordt. Dit
gaat waarschijnlijk gepaard met veel hinge
krachten tussen de bovenkant van de talus
en het onderste gewrichtsvlak van de tibia.
Te veel druk op de zeer kwetsbare talusdome kan in deze fase de talusdome doen
afvlakken, wat op laterale leeftijd tijdens
bijvoorbeeld groeispurten een terugval van
vooral de dorsoflexie kan veroorzaken.
In Afrika zien we regelmatig vooral bij kinderen met artrogrypose, zeer stugge achtervoeten direct na de AP tenotomie. Bij
deze kinderen proberen we vaak met twee
vingers de calcaneus mee omlaag te trekken en voorzichtig met milde druk onder
de voetzool de dorsoflexie op te bouwen.
Als ondanks het langere gipsredressietraject niet goed lukt om de calcaneus omlaag
te krijgen, (de piraniscore blijft met 0,5 of
meer wat betreft vulling van de hiel en dorsoflexie blijft zo rond de 90 graden hangen),
wordt een nieuwe tenotomie aanbevolen.

Brace
Het informeren over en het motiveren van
ouders voor het bracebeleid samen met het
modificeren van de brace hebben ertoe geleid dat de compliance t.a.v. het bracebeleid
is verbeterd. Daarnaast is het braceprotocol voor alle patiënten identiek. Maar als
een brace niet goed zit, kan geen enkel
niveau van motivatie dit compenseren.²¹
Om de schoentjes van de B&B zonder problemen te kunnen dragen, moeten de voetjes makkelijk in meer dan 10 graden dorsoflexie geplaatst kunnen worden.
Bij de standaard Ponsetibehandeling heeft
een voorvoetabductiebrace (foto 2 en 3) een
grotere effectiviteit in het voorkomen van
een ernstig recidief, dan Ponsetibehandeling gevolgd door een enkel/voet orthese
(foto 4).²²
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Foto 2 alpha flex brace

Foto 3 Mitchell boots

Foto 4 AFO
Het belangrijkste verschil tussen de voetabductiebrace en enkel-/voetorthese lijkt
het ontbreken van een verbindende bar
(stang) bij de enkel-/voetorthese. De voetabductiebrace induceert dorsaalflexie van
de voeten waardoor de kuitspier en achillespees op lengte worden gebracht en waarbij tevens de abductie en exorotatie behouden blijft, analoog aan de situatie tijdens
de Ponseti gipsredressies. Een enkel-/voetorthese ondersteunt slechts een neutrale
dorsaalflexie zonder abductie/exorotatie
richting.²³
De overgang van het gips naar de brace
is weer een belangrijke fase. Ouders hebben vertrouwen gekregen in de gipsbehandeling, maar moeten nu zelf bij hun kind
schoenen gaan aandoen en zien hier vaak
tegen op. Hoe kun je ouders helpen hier vertrouwen in te krijgen?
Als de brace voor de eerste keer aangelegd
wordt, heeft het de voorkeur dat beide ouders hierbij aanwezig zijn. Na uitleg en >>

instructie is het goed als elk van de ouders
de brace een keer aan en uit doet. Geef
handvaten mee waaraan ouders in een
oogopslag kunnen zien dat de voetjes niet
verschoven zijn in de schoentjes (lijntje
tekenen op schoentje bij distale tenengrens,
de hiel dient op het plateau van de schoen
te staan). Laat ouders zien dat de middelste gesp van de schoen die over de wreef
loopt, zeer belangrijk is om de voet goed
gefixeerd te houden. Geef ook een duidelijke indicatie hoe strak deze moet zitten.
Adviseer ouders, dat als hun kind met brace
aan veel huilt, eerst te controleren of de
voetjes niet verschoven zijn. Daarnaast is
het ook belangrijk om in het begin regelmatig de schoenen uit te doen om de huid
te inspecteren. De huid van de voetjes kan
in het begin na de gipsperiode vaak blauwig en beurs zien. Als een kind huilt, is het
voor een ouder moeilijk om te onderscheiden of dit nu komt omdat de schoenen pijn
doen of dat dit komt omdat het kind geïrriteerd is en er iets anders dwars zit. Veel
ouders veronderstellen dat dit komt vanwege de eerste reden en passen de brace
dus regelmatig aan. Als de schoentjes dan
te los aangedaan worden, kan dit ertoe
leiden dat het voetje gaat schuiven in de
schoen met drukplekken tot gevolg.
De ervaring van de meeste ouders is dat een
kind met de brace aan, de eerste 2 tot 3 dagen wat meer huilt en wat minder slaapt.
Als de knieën en enkelgewrichten als gevolg
van de gipsimmobilisatie wat minder gevoelig worden en het kind meer gewend is
aan de fixatie van beide voeten in de brace,
zal het snel weer rustiger worden.
Als kinderen zich blijven verzetten tegen
de bracebehandeling zonder dat er duidelijke drukplekken optreden of andere teken
van pijn optreden, kan een dynamische bar
uitkomst bieden. Deze dynamische bar
corrigeert de voeten op dezelfde wijze maar
geeft het kind meer vrijheid in bewegen,
trappen en kruipen.

Terugval van de klompvoet
Er zijn meerdere componenten van de
klompvoet die kunnen terugvallen. Sommige afwijkingen zijn beter te behandelen met
gipsredressies en andere lenen zich meer
voor een operatieve aanpak. Het verlies van
alignement van de achtervoet, van de voorvoet en ROM in de achtervoet impliceert een
mate van weke-delen contractuur die het
beste te behandelen is met gipsredressies.
Spierzwakte van de evertoren (M. peronei)
hetzij primair of secondair als gevolg van
het verlies van alignement, lijkt beter te
reageren op een chirurgische benadering.
Vooral met een tibialis anticus transpositie.

Gipsredressie bij terugval van de
klompvoet
In de eerste jaren als de voet het meeste
groeit, kan een terugval van de klompvoet snel en vaker optreden. Zelfs na een
complete correctie m.b.v. de Ponseti-techniek kan de misvorming volledig terugkomen. We zien dan weer de spits en de
varus in de achtervoet en de adductus in
de voorvoet ontstaan. Als bij deze kinderen verder geen spierzwakte van de M.
Peronei waargenomen wordt, kunnen zij
met dezelfde stappen van de Ponseti-techniek als bij de primaire behandeling behandeld worden. Bij het redresseren van
oudere kinderen dienen de weke delen
langer maar ook met meer kracht opgerekt te worden dan bij pasgeborenen. De
correctie van de achtervoetvarus en voorvoetadductie dient net als bij de pasgeborenen plaats te vinden in een bovenbeensgips. Bij de meeste kinderen ouder dan
4-5 jaar zal de voet niet verder dan 50 graden abductie geplaatst kunnen worden.
Voor het (loop)comfort kunnen bij grotere
kinderen de knieën in ongeveer 45 graden
flexie i.p.v. 90 graden gefixeerd worden. Bij
oudere kinderen wordt gebruik gemaakt
van synthetisch gips.
De meeste kinderen die in het kader van
een terugval een gipsredressie krijgen, kunnen gewoon in het bijzijn en met hulp van
de ouders op de gipskamer de behandeling
ondergaan. Soms zijn kinderen die een gipsredressie moeten ondergaan echter angstig
en bang voor eventuele pijn die de behandeling zou kunnen doen. Als we inschatten
dat het kind alleen angstig is voor de behandeling, schakelen we vaak een medisch
pedagogisch medewerker in om het kind
op zijn gemak te stellen en paniek en pijn
geen ruimte te geven. Een goed doordachte
en unieke kindvriendelijke aanpak helpt
trauma’s te voorkomen. De medisch pedagogisch medewerkers bereiden kinderen
voor op de gipsredressiebehandelingen
en gebruiken daarbij afleidings-, ontspannings- en ademhalingstechnieken om angst
en eventuele pijn te verminderen. Zo wordt
het kind bijvoorbeeld afgeleid met een filmpje of doen ze samen ademhalingsoefeningen. Het stelt het kind gerust, daar waar het
kan hem controle over de situatie te geven.
Als afleiding niet voldoende is of als een kind
niet goed kan meewerken, wordt gekozen
voor sedatie (toedienen van slaapmedicatie). De sedatie wordt precies afgestemd op
de duur en de aard van de behandeling.
Daarvoor wordt het speciaal opgeleide Procedurele Sedatie en Analgesie-team (PSAteam) ingeschakeld. Zij bepalen de aard van
sedatie: een lichte sedatie (bijvoorbeeld met
lachgas) of een diepe sedatie waarbij ook
narcosemiddelen gebruikt kunnen worden.
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Na de gipsredressiebehandeling en eventuele tenotomie worden kinderen intensiever
gemonitord. Ouders en kind worden thuis
begeleid door een kinderfysiotherapeut. In
de nabehandeling wordt gebruik gemaakt
van braces. Tot de leeftijd van 4 jaar adviseren we de ouders de voetabductiebrace.
Er zijn zelfs ouders die samen met hun kind
besluiten om tot hogere leeftijd de brace te
blijven doordragen. Aan de andere kant
zijn er ouders die na de behandeling deze
brace niet zien zitten. Met hen worden de
andere brace-opties besproken: de ADM
brace of AFO.

Foto 5 ADM brace
De ADM brace (foto 5) is een dynamische
brace (een laars) die bestaat uit twee veren.
Het eerste scharnier zorgt voor de dorsoflexie en het tweede zorgt voor abductie.
De nadelen van deze brace zijn enerzijds
de beperkte abductie, daarnaast zien we
bij zogenaamde buikslapers dat het kind
met de voet en brace in inversie- en spitsstand ligt. Het voordeel van de brace is het
ontbreken van de bar, waardoor het kind
vrijer kan bewegen.
De AFO kan de voet alleen in een neutrale
positie houden met enige rek op de posterieure weke delen, zonder rek te geven op
de mediale weke delen. Maar het zijn niet
alleen de posterieure maar ook de mediale
weke delen, die ten grondslag liggen aan de
pathogenese van de terugval.

De Tibialis Anticus Transpositie (TAT)
Als een kind een terugval heeft van de spits
en de varus in de achtervoet en de adductus in de voorvoet, in combinatie met een
spierdysbalans tussen de invertoren en
evertoren, wordt de voet zoals hierboven
beschreven eerst weer geredresseerd. Als
de voet gecorrigeerd is wordt er een tibialis anticus transpositie gedaan. Sommige
behandelaars kiezen ervoor preoperatief
de achillespees via gipsredressies op te rekken, omdat het operatief verlengen van de
achillespees ten koste gaat van kracht.
Anderen kiezen voor een achillespees tenotomie of achillespeesverlenging in dezelfde
sessie als de tibialis anticus transpositie.
De indicatie voor tibialis anticus transpositie is de aanwezigheid van een dynamische supinatie misvorming tijdens het

lopen en een via klinisch onderzoek vastgesteld verschil in kracht tussen invertoren en evertoren.19 Tijdens de ingreep wordt
de insertie van de tibialis anticuspees verplaatst en gefixeerd aan het os cuneiforme
laterale. Na de operatie wordt de voet ingegipst in een positie van maximale dorsoflexie en eversie.
De nabehandeling na de gipsperiode bestaat
uit Boots en Bars en kinderfysiotherapie.
Omdat de TAT een gewrichtsparende behandeling is, blijft de voet soepel en zal deze
ook zijn maximale kracht behouden.
Bij 20% van de kinderen met klompvoeten
die behandeld zijn met een TAT kan een
tweede terugval optreden. Kinderen jonger
dan 3 jaar en kinderen waarbij het braceprotocol niet wordt opgevolgd hebben een
nog grotere kans op een recidief.19
Soms treedt er alleen een spitsvoet op.
Ook bij een goed behandelde klompvoet
wordt regelmatig verminderde dorsoflexie
waargenomen. Terugval van equines kan
optreden na onvoldoende initiële correctie (incomplete tenotomie), non compliance
aan bracebeleid, of kan zich langzaam ontwikkelen tijdens de groei. Vooral als de
baseline dorsoflexie kleiner is als 10 graden, kan een groeispurt leiden tot achillespeesverkorting.
Een ernstige spitsvoet veroorzaakt functionele beperkingen en verstoort het looppatroon. Men ziet dan vaker dat de knie in
hyperextensie geplaatst wordt, als compensatiemechanisme tijdens het lopen
aan het einde van de standfase. (Foto 6)

•   In de meeste gevallen wordt in onze

kliniek gestart met onderbeenredressiegipsen. Bij de meeste kinderen kan
met gipsredressies weer rond de 10
graden dorsoflexie bereikt worden.
Ook deze kinderen worden in de nabehandeling intensiever gemonitord,
krijgen een AFO voor de nacht en worden vervolgens begeleid door een kinderfysiotherapeut.
   Als gipsredressies geen effect hebben,
kan bij kinderen jonger dan 4 jaar een
nieuwe achillespees tenotomie plaatsvinden.
   Bij kinderen tussen de 4 en 6-7 jaar zou
een Hoke-achillespeesverlenging gedaan
kunnen worden. Dit is in principe een
percutane verlenging op drie verschillende niveaus, die bij een terugval van
de klompvoet zo’n 10 graden dorsoflexie
kan opleveren.
   Bij kinderen ouder dan 7-8 jaar kan een
open achillespeesverlenging gedaan worden. Deze kinderen worden bij voorkeur
ook nabehandeld met een AFO en kinderfysiotherapie.

•
•

•

Behandeling van de spitsvoet kan op verschillende manieren plaatsvinden:
   Soms kan er bij een milde vorm gestart
worden met kinderfysiotherapie, kinderen worden intensiever gemonitord en
nabehandeld met een AFO.

•

Foto 7 laterale enkelopname met afgeplatte
talusdome

Discussie
De rol van het achterste gewrichtskapsel
dat de dorsoflexie zou beperken is nog
steeds onderwerp van discussie. Een posterieure release zou bij verlenging van de
achillespees extra dorsoflexie kunnen opleveren. Tegenstanders geven aan dat deze
winst als gevolg van littekenvorming later
weer verloren zal gaan. Een recente studie
laat zien dat een posterieure capsulotomie
de gemiddelde dorsoflexie bij idiopathische
en niet-idiopathische klompvoeten niet
verbetert.24
In onze praktijk zien we een aantal kinderen die na groeispurten op een leeftijd van
5 jaar of ouder een verminderde dorsoflexie
hebben rond de 0 graden. Een groot aantal
van deze kinderen is altijd therapietrouw
geweest aan het bracebeleid. Maar deze kinderen vertoonden als baby, bij de overgang
van gipsbehandeling naar brace, drie weken
na de primaire achillespeestenotomie toch
een ietwat minder soepele achtervoet. Zij
hebben in de eerste dagen van de bracebehandeling veel gehuild, soms drukplekken
ontwikkeld, soms is de voet gaan schuiven
in de schoen, waarvoor ze soms een nieuwe
gipsbehandeling of tweede tenotomie hebben ondergaan.

Foto 6 dorsoflexie beperking in enkels

meer en waarbij röntgenfoto’s aantonen dat
er sprake is van een afgeplatte talusdome,
kunnen eventueel behandeld worden met
een tijdelijke epifysiodese van de distale
tibia anterieur. (foto 8). Het idee hierachter
is dat de distale groeischijf van de tibia aan
de dorsale zijde blijft doorgroeien. Hierdoor
komt in het verticale vlak de as van de tibia
t.o.v. de talus meer naar voren te staan.
Effectief neemt de dorsoflexie toe en de
plantairflexie af.

Röntgenopnames van de laterale voet/enkel
tentijde van de terugval laten bij deze kinderen, een afvlakking van de talusdome zien.
(Foto 7)
Kinderen waarbij de dorsoflexie met een
harde eind stop beperkt is tot 0 graden of
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Foto 8 8-plate in situ distale tibia
Discussie en aanbevelingen
Bij de behandeling van klompvoeten met
de Ponseti methode zien we gemiddeld
30-40% terugval optreden. Vaak zien we
deze terugval bij non compliance met het
brace beleid, maar soms treft het ook kinderen die altijd trouw de brace hebben gedragen.
Als ouders tijdens de primaire behandeling twijfelen niet echt het vertrouwen hebben, zijn we laagdrempelig om ouders naar
huisarts te sturen voor het vragen van een
second opinion. Het kan best zijn dat op
een ander moment en op een andere plek
de ouders wel het vertrouwen in de behandeling kunnen krijgen. Het gaat er uiteindelijk om dat het kind de beste behandeling krijgt.
Sommige auteurs schrijven dat bijvoorbeeld
na een TAT geen bracebehandeling meer
nodig is. We weten dat een klompvoet die
goed behandeld is na een recidief, minder
goede bewegingsuitslagen kent dan een
klompvoet die geen recidief gehad heeft.
Als je aan de baseline al minder bewegingsuitslag hebt valt het eerder te verwachten
dat bij een volgende balansverstoring (groeispurt) makkelijker een nieuwe terugval
kan optreden. Op basis hiervan adviseer >>

ik ouders en hun kinderen tijdens de gipsredressie bij een recidief vaak al om na te
denken over een eventuele nabehandeling
met een orthese voor de nacht. Ouders die
zich al georiënteerd hebben op de goede
websites komen hier vaak al zelf mee.

Literatuur

idiopathic and non-idiopathic clubfoot. Bone

1. Morcuende JA. Congenital idiopathic

Joint J. 2014;96-B: 1264–1268.

clubfoot: prevention of late deformity and

Kaewpornsawan K. Evertor muscle activity

Ponseti technique. Pediatric annals. 2006

as a predictor for recurrence in idiopathic

Feb;35(2): 128-30, 32-6.
2. J Pediatr Orthop B. 2018 Nov;27(6):563-567.

De werkgroep definieert in de richtlijn25
het redelijkerwijs te verwachten behandelresultaat bij meer dan 90% van de idiopathische, primaire klompvoet: er dient een
pijnloze, volledig te belasten, minimaal
plantigrade voet te ontstaan, te schoeien
in confectieschoeisel, zonder beperkingen
in de activiteiten van het dagelijks leven
(ADL).
In 2006 hebben we bij de overstap van de
Postero Medial Release operatie naar de
Ponseti-methode de lat ten aanzien van de
outcomes hoger gelegd.
Nu we ruim 13 jaar bezig zijn met de Ponseti-methode zien we een beperkt aantal
kinderen kinderen na een groeispurt met
een dorsoflexie rond de 0 graden. Volgens
de richtlijn is dit een mooi resultaat, maar
ouders, hun kind en ook wij als behandelaar zijn hier niet tevreden mee. We leggen
de lat weer wat hoger.

doi: 10.1097/BPB.0000000000000525.

19. Radler C, Mindler GT. Treatment of severe
recurrent clubfoot. Foot Ankle Clin.

the Netherlands. Besselaar AT, Kamp MC1,

2015;20:563–586.

Reijman M2, van der Steen M.
3. Jowett CR, Morcuende JA, Ramachandran M.
Management of congenital talipes equinovarus using the Ponseti method: a systematic
review. J Bone Joint Surg Br. 2011;93:11601164.
4. Morcuende JA, Dolan LA, Dietz FR, et al.

20. Van Praag VM, Lysenko M, Harvey B, et al.
Casting is effective for recurrence following
Ponseti treatment of clubfoot. J Bone Joint
Surg Am. 2018;100:1001–1008.
21. Staheli L. Clubfoot: Ponseti management
[Internet]. 3rd ed. Seattle, WA: Global HELP;

Radical reduction in the rate of extensive cor-

2009 [cited 2013 Nov 20]. Avail¬able from:

rective surgery for clubfoot using the Ponseti

http://www.global-help.org/publications/

method. Pediatrics. 2004;113:376–380.
5. Zionts LE, Zhao G, Hitchcock K, et al. Has the

books/ book_cfponseti.html.
22. Janicki, J.A., Wright, J.G., Weir, S., & Naraya-

rate of extensive surgery to treat idiopathic

nan, U.G. (2011). A comparison of ankle foot

clubfoot declined in the United States?

orthoses with foot abduction orthoses to

J Bone Joint Surg Am. 2010;92:882–889.
6. Laaveg SJ, Ponseti IV. Long-term results of
treatment of congenital club foot. J Bone
Joint Surg Am. 1980;62:23–31.
7. Thacker MM, Scher DM, Sala DA, van Bosse HJ,

prevent recurrence following correction of
idiopathic clubfoot by the Ponseti method. J
Bone Joint Surg Br., 93, 700-704.
23. Zionts, L.E., & Dietz, F.R. (2010). Bracing
following correction of idiopathic clubfoot

Feld¬man DS, Lehman WB. Use of the foot

using the Ponseti method. J Am Acad Orthop

abduction orthosis following Ponseti casts: is

Surg., 18, 486-493.

8. Dobbs MB, Rudzki JR, Purcell DB, et al. Factors

24. Grigoriou E, Abol Oyoun N, Kushare I, et al.
Comparative results of percutaneous Achilles

predictive of outcome after use of the Ponseti

tenotomy to combined open Achilles

method for the treatment of idiopathic club-

tenotomy with posterior capsulotomy in the

feet. J Bone Joint Surg Am. 2004;86 A:22–27.
9. Ponseti IV, Smoley EN. The classic: congenital
club foot: the results of treatment. 1963. Clin
Orthop Relat Res. 2009;467:1133–1145.
10. Ponseti IV. Relapsing clubfoot: causes,
prevention, and treatment. Iowa Orthop J.

correction of equinus deformity in congenital
talipes equinovarus.
Int Orthop 2015;39(4):721–5.
25. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn
primaire_idiopathische_klompvoet
inleiding_klompvoet.html

2002;22:55–56.
11. Handelsman JE, Badalamente MA. Neuromuscular studies in clubfoot. J Pediatr Orthop.
1981;1:23–32.
12. Gosztonyi G, Dorfmuller-Kuchlin S, Sparmann
M, et al. Morphometric study of muscle in
congenital idiopathic club foot. Pathol Res
Pract. 1989;185:790–794.
13. Kranicz J, Trombitas K, Szabo G. Results of
ultrastructural analysis of the calf muscles in
clubfoot. Orthopedics. 1991;14:73–75.
14. Zanette G, Manani G, Pittoni G, et al.
Prevalence of unsuspected myopathy in
infants presenting for clubfoot surgery.
Paediatr Anaesth. 1995;5:165–170.
15. Ippolito E, De Maio F, Mancini F, et al. Leg

De primaire behandeling van de klompvoet laat goede resultaten zien. Het percentage terugval is de laatste jaren verminderd.
Het lijkt erop dat de volgende uitdaging bij
de Ponsetibehandeling gezocht dient te worden bij die kinderen die zich vrij direct na
de primaire tenotomie, door een minder
soepele achtervoet onderscheiden van de
anderen.

clubfoot. Eur J Orthop Surg Traumatol.
2017;27:1005–1009.

Incidence of congenital idiopathic clubfoot in

it essential? J Pediatr Orthop. 2005;25(2):225-8.

Van een aantal kinderen die we na de groeispurten met een verminderde dorsoflexie
zien van rond de 0 graden weten we, dat
ze altijd trouw de brace hebben gedragen
en ook (nog) geen terugval gehad hebben.
Een aantal van deze kinderen hebben bij
de primaire behandeling van hun klompvoet direct na de tenotomie een minder
soepele achtervoet behouden. Dit werd
waargenomen in de eerste dagen dat ze de
brace droegen. Nu zien we bij deze kinderen op 5-, 6-, 7-jarige leeftijd op rontgenfoto’s een afgeplatte talusdome. Is er een
relatie tussen die stugge achtervoet na de
primaire behandeling en deze afgeplatte
talusdome? Belangrijk is dat we kinderen
met deze stugge achtervoeten na de eerste
tenotomie voorzichtig blijven benaderen.
Een nieuwe tenotomie, langere gipsredressies waarbij net als bij alle andere kinderen
nooit kracht gebruikt wordt bij de correcties. Soms jeuken mij de vingers om direct
na de tenotomie de calcaneus zachtjes mee
omlaag te begeleiden.

18. Eamsobhana P, Kongwachirapaitoon P,

disability by conservative treatment with the

muscle atrophy in idiopathic congenital
clubfoot: is it primitive or acquired? J Child
Orthop. 2009;3:171–178.
16. Ippolito E, Dragoni M, Antonicoli M, et al.
An MRI volumetric study for leg muscles in
congenital clubfoot. J Child Orthop.
2012;6:433–438.
17. Gelfer Y, Dunkley M, Jackson D, et al. Evertor
muscle activity as a predictor of the mid-term
outcome following treatment of the
22

Wiel Wijnen, Verpleegkundig specialist
orthopedie/gipsverbandmeester MUMC+,
wiel.wijnen@mumc.nl
Evelien Habets (Gipsverbandmeester
MUMC+),
Dr. Heleen Staal (Orthopedisch chirurg
MUMC+),
Dr. Adhiambo Witlox (Orthopedisch
chirurg MUMC+.

Scoliose
Rob Brink, Jelle Homans en Justin Lemans
Het meest voorkomende type scoliose komt bij 1- 4 procent van de pubers voor. Een oorzaak is lang niet altijd te vinden.
Maar hoe komt het dat scoliose vaker bij meisjes dan bij jongens voorkomt? En wanneer kies je voor welke behandeling?
Scoliose is een driedimensionale (3D)
rotatievervorming van de wervelkolom
en romp en is uniek voor de mens.1, 2 De
Scoliosis Research Society definieert scoliose als een laterale kromming van de
wervelkolom van meer dan 10 graden
(Cobb hoek) in het coronale (voor- achterwaartse) vlak. Scoliose bestaat echter
uit complexe veranderingen in drie vlakken; laterale kromming in het coronale
vlak, rotatie in het axiale vlak en thoracale lordose in het sagittale (zijwaartse)
vlak.1, 2 Er zijn verschillende aandoeningen bekend die scoliose veroorzaken, zoals congenitale afwijkingen, neuromusculaire aandoeningen en metabole stoornissen. In de meeste gevallen 80-85%
wordt er geen specifieke oorzaak gevonden en daarom wordt dit type ‘idiopathisch’ genoemd. Het meest voorkomende type, de adolescente idiopathische scoliose, ontwikkelt zich bij vooraf gezonde
kinderen, meestal meisjes, tijdens de
vroege puberteit en betreft 1-4% van de
adolescenten.2 Indien er sprake is van
een ernstige scoliose is een invasieve
brace of chirurgische behandeling nodig.

Etiologie
Verschillende concepten en hypothesen
zijn beschreven om het ontstaan van idiopathische scoliose te verklaren. Naast
afwijkingen in de genetica, het centraal
zenuwstelsel en botmetabolisme, is de
biomechanica van het bekken en de wervelkolom van de mens een belangrijke factor in het ontstaan en de progressie van
scoliose.2 De houding van de mens verschilt van andere dieren, voornamelijk
doordat de mens drie goed ontwikkelde

lordoses heeft: één tussen het os ilium en
os ischii (de bekkenlordose), één in de lumbale regio van de wervelkolom en één in
de cervicale regio.3, 4 De lordose, in combinatie met het vermogen om de heupen
en knieën tegelijkertijd volledig te strekken, maakt de mens de enige diersoort
waarbij het lichaamszwaartepunt zich
recht boven het bekken bevindt, in plaats
van voor het bekken, zoals bij andere diersoorten.3-5 Deze unieke houding van de
mens zorgt voor een veranderde belasting
op de wervelkolom, waardoor meer wervels naar achter staan gekanteld, wat leidt
tot een vermindering van de rotatiestabiliteit van de wervels.6, 7 Dit kan uiteindelijk leiden tot scoliose, wat eveneens uniek
is voor de mens. De vorm en stand van de
wervelkolom en het bekken veranderen
tijdens de groei, vooral vóór en tijdens de
piek van de groeispurt, in vergelijking met
de periode na de groeispurt.8 Vóór en tijdens de groeispurt verschilt de stand ook
tussen meisjes en jongens, waarbij de wervelkolom van de meisjes rotatoir instabieler is.8 Dit kan verklaren waarom idiopathische scoliose vaak ontstaat rond de
groeispurt en waarom dit vaker bij meisjes dan bij jongens voorkomt.
Adolescente idiopathische scoliose presenteert zich meestal als een primaire rechts
convexe thoracale bocht met twee links convexe compensatoire bochten; hoog-thoracaal en (thoraco)lumbaal. Onderdeel van
scoliose is een thoracale lordose, waarbij
de voorkant van de wervelkolom langer is
dan de achterkant en er treedt rotatie op
van de wervelkolom.9, 10 De 3D-vervorming
van de wervelkolom is voornamelijk gelokaliseerd in de tussenwervelschijven en in
mindere mate in de wervellichamen en lijkt
daarom meer een resultaat van de scoliose
(als een secundair gevolg van de axiale rotatie), dan de oorzaak (primaire asymmetrische botgroei).11, 12 Inzicht in het scoliosemechanisme is niet alleen van belang voor
het begrijpen van het ontstaan van scoliose,
maar is ook zeer belangrijk voor de eventuele brace of chirurgische behandeling.

Behandeling van scoliose
Indien er een progressieve bocht is kan behandeling noodzakelijk zijn; conservatief
of operatief. Indien de Cobb-hoek groter
wordt dan 25 graden en de patiënt nog vol23

doende groei in het vooruitzicht heeft, dan
wordt bracebehandeling geadviseerd. Het
doel hiervan is voorkomen van progressie
(en mogelijk verbetering van de bocht) om
operatief ingrijpen te voorkomen. In 2013
is er door Weinstein et al.13 een multicenter
trial gepubliceerd waarin de effectiviteit
van bracebehandeling versus observatie is
onderzocht. Deze studie is vroegtijdig gestopt, aangezien de patiënten met brace
evident meer succes hadden (72% versus
48%). Inmiddels zijn er veel verschillende
type braces op de markt en deze verschillen
op verschillende onderdelen. Er zijn braces
die 23 uur per dag gedragen dienen te worden (bijvoorbeeld de Boston brace) versus
braces die alleen ’s nachts gedragen worden.
Er zijn braces gemaakt van harde materialen (prefabricatie dan wel 3D geprint) en
van zachte. De braces verschillen daarnaast in de manier waarop de brace werkt
(de richting van de krachten van de brace
op de wervelkolom). Bij de keuze voor de
brace is het belangrijk om te realiseren dat
het dragen van de brace een grote (psychologische) impact heeft op de patiënt.

Early onset scoliose
Hoewel de meeste patiënten met scoliose
vallen in de groep adolescente idiopathische
scoliose, is er een kleinere groep patiënten
bij wie de deformiteit zich presenteert voor
de leeftijd van 10 jaar; early onset scoliose
(EOS). Bij deze jongere patiëntengroep
wordt, in tegenstelling tot bij adolescenten,
vaak een oorzaak voor de scoliose gevonden. Zo is er de neuromusculaire scoliose,
waarbij bepaalde neurologische- of spieraandoeningen (bijvoorbeeld Duchenne
spierdystrofie of Spinal Muscle Atrophy)
tot gevolg hebben dat de rug- en rompmusculatuur de wervelkolom niet meer
harmonieus in balans kunnen houden.14
Deze patiënten hebben vaak progressieve
bochten, met scheefstand van het bekken,
wat tot problemen kan leiden aangezien
deze kinderen niet zelden rolstoelgebonden
zijn. Andere bekende oorzaken van EOS
zijn bepaalde syndromen (bijvoorbeeld
Marfan syndroom of neurofibromatose) >>

of congenitale wervelafwijkingen (waarbij
bepaalde wervels niet goed zijn aangelegd
en/of zijn gefuseerd met elkaar).
Ernstige EOS is niet uitsluitend een orthopedisch probleem. Aangezien de ribben
aanhechten aan de wervelkolom, zal een
grote bocht ook de thorax mee vervormen,
en daarmee de normale ontwikkeling remmen van organen die hierin gelegen zijn,
in het bijzonder de longen. Hiermee onderscheidt het ziektebeeld zich van de adolescente idiopathische scoliose, waar de ontwikkeling van organen zich reeds heeft
voltrokken als de scoliose optreedt. De
combinatie van EOS en cardiopulmonaire
problemen wordt aangeduid met de term
thoracic insufficiency syndrome, welke
één van de weinige pediatrische orthopedische aandoening is die onbehandeld kan
leiden tot de dood.15

den worden met het feit dat een definitieve
fusie bij nog groeiende kinderen geen optie
is, omdat dit de groei van wervelkolom en
thorax verhindert. Daarom zijn groeisystemen ontwikkeld, die elke paar maanden
worden verlengd (chirurgisch of via een
magnetisch systeem), zodat enerzijds de
bocht wordt gecontroleerd, en anderzijds
groei van de wervelkolom niet wordt geremd.
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Spalkje maken? Zooo gedaan!
Een jongeman, 4 havo-leerling, kreeg via de SEH
een spalk en vroeg of hij de volgende keer zijn eigen
spalk mocht meenemen om te laten zien. Dat was
natuurlijk prima. We waren benieuwd waar hij mee
zou komen.
Hij kwam terug met een geprinte spalk van thermoplastisch materiaal. Nog wel plat maar de vorm zat
erin. “Deze kun je gewoon googelen en dan uitprinten. Er zijn momenteel best veel jongens van mijn
leeftijd met een kleine 3D-home printer”, vertelde
hij.
We hebben samen de spalk rond zijn hand geplaatst
en afgewerkt met 3 kleine klittenbandjes.
Toch knap en verrassend wat er allemaal thuis
gemaakt kan worden.
Barbara Roberti OLVG (Oost)
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Signaleren van kindermishandeling
Cindy van der Wijngaart
Uit de derde Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (NPM) blijkt dat in 2017 in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen
en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld zijn aan een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen in
Nederland. Het gaat hierbij om kinderen waarbij professionals mishandeling hebben gesignaleerd. Aangezien niet alle gevallen van
kindermishandeling gesignaleerd worden geldt 3 procent als ondergrens.1 Professionals in de zorg hebben een meldplicht. Hoe werkt dat?
Wanneer onderneem je welke stappen?
Het verplichte gebruik van een meldcode
staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode geldt voor professionals die
werkzaam zijn in de sectoren:
   gezondheidszorg;
   onderwijs;
   kinderopvang;
   maatschappelijke ondersteuning;
   jeugdhulp;
   justitie.

•
•
•
•
•
•

Kindermishandeling uit zich in verschillende vormen, die gelijktijdig voor kunnen
komen. De belangrijkste vormen van geweld
zijn verwaarlozing, seksueel misbruik, mensenhandel, schending van zelfbeschikking,
eer gerelateerd geweld, vrouwelijke genitale
verminking, Pediatric Condition Falsification, jeugdprostitutie en het meemaken van
een complexe scheiding.

Kindcheck
Ook huiselijk geweld, (ernstige) psychische
problemen, intoxicaties (drugs en/of alcohol)/structureel middelenmisbruik of tentamen suïcide binnen gezinnen waarvan
minderjarige kinderen deel uitmaken,
wordt gezien als kindermishandeling ook wel kindcheck genoemd.
Bij een kindcheck controleren professionals of er kinderen in een gezin zijn, of ze
veilig zijn en of hulp nodig is. De kindcheck
is dus aan de orde in alle gevallen waarin
de professional meent dat door de medische
situatie of door andere omstandigheden
waarin zijn volwassen cliënt verkeert, een
risico bestaat op ernstige schade voor kinderen waar hij zorg voor draagt. Meent
de professional dat dit risico aanwezig is,
dan onderzoekt hij in een gesprek met de
cliënt of er kinderen bij de cliënt wonen
en wie er voor hen zorgen. Op basis van
deze informatie beslist de professional of
hij verder actie moet ondernemen door de
stappen van de meldcode te zetten.2

>>
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SPUTOVAMO
In de meeste ziekenhuizen wordt op de
spoedeisende hulp gebruik gemaakt van
het SPUTOVAMO-formulier als instrument om kindermishandeling te signaleren. De basisversie hiervan is ontwikkeld
door de kinderpsychiater Compernolle
(1996), in samenwerking met de afdeling
Spoedeisende Hulp van het VU medisch
centrum te Amsterdam. Aanleiding vormde het feit dat men constateerde dat gevallen van kindermishandeling over het hoofd
werden gezien, of bij geconstateerde gevallen geen structureel beleid en handelingswijze aanwezig was.
Met behulp van de vragen van het SPUTOVAMO kan iedere arts of verpleegkundige
een vermoeden van kindermishandeling
bevestigen of uitsluiten. Het moet worden
ingevuld bij iedere jongere van 0 tot 18 jaar
die zich op de spoedeisende hulp meldt met
letsel. De 9 W-vragen zorgen ervoor dat je
op een zo volledig mogelijke manier naar
het kind en zijn ouders kijkt in plaats van
alleen naar het letsel.
Rijksoverheid 2019
Figuur 2: KNMG 2018

Het woord SPUTOVAMO wordt gevormd
door de eerste letters van de vervolg vragen:
1 Welk Soort letsel(s)?
2 Welke Plaats? Is dit een gebruikelijke
plaats voor dit soort letsels?
3 Welke zijn de Uiterlijke kenmerken?
Ziet het letsel er gebruikelijk uit?
4 Wanneer is het ongeluk gebeurd? Klopt
het uiterlijk van het letsel met de opgegeven ouderdom? Hoeveel Tijd geleden?
Hoeveel uur geleden?
5 Wat was de Oorzaak van het ongeval?
Welke verklaring wordt ervoor gegeven? Klopt deze verklaring met soort,
plaats en uiterlijk van het letsel?
6 Wie was de Veroorzaker van het ongeval? Is de veroorzaker meegekomen?
7 Waren er Anderen bij aanwezig? Wie?
Zijn er getuigen meegekomen?
8 Welke Maatregelen werden genomen
door de ouders, opvoeders, anderen?
Was de ondernomen actie adequaat?
Zo nee, waarom niet?
9 Welke Oude letsels zijn er te zien? Is er
gekeken naar oude letsels? Waren er
oude letsels te zien? Welke?

Anamnese
Het SPUTOVAMO wordt door de arts of
verpleegkundige ingevuld bij ieder kind
dat met letsel op de spoedeisende hulp komt.
Het verder in kaart brengen van signalen
wordt gedaan met behulp van (sociale)
anamnese, top teen onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek. Voorafgaand
aan de anamnese moet, in ieder geval bij
kinderen vanaf 12 jaar, worden afgewogen
of het de voorkeur verdient ouder(s) en kind
samen of afzonderlijk te spreken. Bij het
afnemen van de anamnese let men vooral
op de specifieke signalen van het kind, de
ouders en de risicofactoren. Onder risicofactoren wordt verstaan afwijkend gedrag
of afwijkende ontwikkeling. Een verstoorde
kind/ouder-relatie wordt ook gezien als
risiciofactor.3

Veilig Thuis
Op basis van een positieve SPUTOVAMO,
positieve Kindcheck of anderszins vermoeden van kindermishandeling is men altijd
verplicht advies te vragen aan Veilig Thuis.
Bij voorkeur gebeurt dat met de vertrouwensarts van Veilig Thuis. Het presenteren
van de casus in de adviesfase is anoniem
om de drempel te verlagen.
In het OLVG dient er altijd advies te worden gevraagd aan de Kindergeneeskunde
of de aandachtsfunctionaris Kindveiligheid
middels een intercollegiaal consult bij verdenking kindermishandeling. Naar aanleiding van dit consult worden verdere
stappen besproken en taken verdeeld. Dit
consult moet bij de ouders/verzorgers en
eventueel het kind worden aangekondigd
en de aanleiding van het consult dient te
worden besproken.

Andere hulpverleners
De arts kan -met toestemming van de betrokkenen- overleggen met andere hulpverleners die bij het (gezins)systeem betrokken zijn (zoals de huisarts, de jeugdarts,
een behandelend specialist, de leerkracht
van school of de pedagogisch medewerker
van de kinderopvang). Maakt een betrokkene bezwaar tegen overleg met andere
professionals, dan moet dat worden gerespecteerd, ongeacht of deze professionals
rechtstreeks bij de behandelingsovereenkomst betrokken zijn of niet. Dit bezwaar
kan aanleiding zijn om een melding te doen
bij Veilig Thuis.
De arts kan ook een signaal afgeven aan
de Verwijs Index Risicojongeren (VIR). Dit
kan zonder toestemming, maar alleen als
de arts een vermoeden van kindermishandeling heeft en het nodig is om na te gaan
of er andere hulpverleners bij het gezin betrokken zijn die zorgen hebben over het
kind/de kinderen. 4
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Afwegingsvragen
Middels 5 afwegingsvragen (zie figuur 2)
maakt men de afweging om (vermoedens
van) kindermishandeling en/of huiselijk
geweld te melden bij Veilig Thuis. Dit mag
alleen gedaan worden door de behandeld
arts. De arts houdt zich bij zijn/haar melding zoveel mogelijk bij de relevante feiten
en gebeurtenissen. Ook geeft hij/zij het
duidelijk aan als de informatie die hij/zij
meldt van anderen afkomstig is.

Daarna wordt besloten:
1. Is melden noodzakelijk?
2. Is hulp inzetten/organiseren mogelijk?

http://www.signaleren-kindermishandeling.
simpsite.nl/SPUTOVAMO

4

Meldcode huiselijk geweld, Rijksoverheid

5 Signalering en handelen bij (het vermoeden

In het OLVG dient iedere casus te worden
aangemeld bij werkgroep ‘Signalering
kindermishandeling’. Dit geldt dus ook
als kindermishandeling, achteraf, werd
uitgesloten. 5

Bronvermelding
1

In geval van acute/structurele onveiligheid
of disclosure neemt de melder samen met
Veilig Thuis de laatste drie vragen van het
afwegingskader door.

3

van) kindermishandeling- Pediatrie O/W
(Versie 2), OLVG, 21-12-2018, Kwaliteitsnet
OLVG

Cindy van der Wijngaart,
verpleegkundig specialist orthopedie
OLVG-oost

https://www.nji.nl/KindermishandelingProbleemschets-Cijfers
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https://www.handelingsprotocol.nl/
utrecht-ko-stap-1-signaleren-3/utrechtdefinitie-kindermishandeling-en-kindcheck

Boekbespreking: ‘Cats, splints, and support bandages nonoperative treatment and perioperative protection’
Dit boek is al enige jaren te verkrijgen maar niet eerder hebben wij erover geschreven. En dat werd tijd, omdat uitgeverij AO met dit
grote naslagwerk aandacht besteedt aan de conservatieve behandeling in plaats van vele AO boeken over operatie en indicatie.
Zoals beschreven in de inleiding raadt Thomas P. Rüedi alle
gipskamers aan om dit boek aan te schaffen. Dit is hét AOboek over conservatieve behandeling van fracturen en ander
letsel met betrekking op het steun- en bewegingsapparaat.

Bij de indeling van enkelfracturen komt Lauge Hansen classificatie niet voor. Maar dat is logisch want AO-boeken hebben
hun eigen classificatie. Voor enkelfracturen verwacht je echter ook plaatjes van de fibula en die ontbreken.

Het is een mooi overzichtelijk boek. Vooral het gipsgedeelte is
fijn om door te nemen met veel beeldvorming door foto series
en voorbeelden over hoe gips aangelegd kan worden. Je kunt
de applicatie altijd doorbouwen naar eigen inzicht, maar het
is een goede basis om gips aan te leggen. Soms wordt een stok
in het gips gebouwd om rotatie te voorkomen of meer stabiliteit te creëren. Daarbij zijn bijvoorbeeld ook andere methodes
waarbij meer spalken in het gips worden gebouwd zodat kleding
makkelijker aan te trekken is. Er is duidelijk veel werk gestoken
in mooie beelden en duidelijke beschrijving voor het aanleggen
van gips bij veel verschillende indicaties.

Voor het gipsgedeelte is dit een goed boek en zeker de moeite
waard om aan te schaffen op de gipskamer. Er zit duidelijk veel
werk in dus complimenten voor de makers.
Het zou mooi zijn als dit boek wordt geïntegreerd in de opleiding voor gipsverbandmeesters. Ontbrekende items kunnen
worden aangevuld bij de opleiding.
Barbara Roberti (gipsverbandmeester OLVG)

Er zijn geen voorbeelden voor het gips aanleggen van de bijzondere gipsen voor genetische afwijkingen zoals het heupbroekje bij kinderen, de Ponseti–methode bij kinderen, het
aanleggen van EDF-corsetten en dergelijke.
De richtlijnen voor wel/niet opereren zijn compact beschreven en voorzien van duidelijke illustraties, wat het opzoeken
vereenvoudigt. Het kan zijn dat de beschreven behandelingen
niet helemaal meer van toepassing zijn voor elk specifiek ziekenhuis. Daar blijft toch vaak discussie over en dit blijft een
dynamisch proces.
De theoretische uitleg en sommige indicaties zijn wat summier
beschreven. Zo is bijvoorbeeld bij boutonnière deformatie (centrale slip laesie) een spalkje met PIP in 0 graden 4-6 weken
tegenstrijdig aan de huidige Nederlandse richtlijnen, waarbij
PIP absolute nul graden voor 6 weken wordt geadviseerd en
als na 6 weken nog niet goed geëxtendeerd kan worden, moet
deze spalk gecontinueerd worden net als bij een malletspalk.
Daarna volgt een intensief traject met handentherapie waarbij de flexie per 2 weken wordt uitgebreid van 30-60-90.
De malletspalk is weer goed beschreven.

Cats, splints, and support bandages - nonoperative treatment and perioperative
protection, door Klaus Dresing en Peter G. Trafton, 1e druk december 2014,
uitgeverij Thieme/Ao
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Gipsverbandmeester én physician assistant:
hoe werkt dat?

Een interview met Vivianne Kleyn-Vis, gipsverbandmeester én physician
assitant traumachirurgie in het Franciscus gasthuis en Vlietland

Vivianne Kleyn-Vis is 33 jaar oud, moeder van twee
kinderen, hbo-verpleegkundige, gipsverbandmeester
en sinds maart 2019 klaar met de opleiding Physician
Assistant traumachirurgie.
In ons ziekenhuis maar ook in ziekenhuizen
om ons heen zien we steeds meer physician
assistants. Het beroep physician assistant
(PA) ligt volledig in het medische domein
en dient (mede) ter verlichting van taken
van de medisch specialist. Zo kunnen zij
lichamelijk onderzoek doen en een anamnese afnemen bij patiënten. Ook moet de
PA de kwaliteit en effectiviteit van de zorg
verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijking met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke)
arts-assistenten. Deze aparte rol en functie-inhoud staan centraal in de opleiding.
De PA wordt breed medisch opgeleid en
verdiept zich in de gehele breedte van het
specialisme waar hij/zij werkzaam is. De
PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar
zijn met die van de arts-assistent. Zij mogen
bijvoorbeeld medische voorbehouden handelingen uitvoeren en medicatie voorschrijven binnen de kaders van hun specialisme.
De PA werkt altijd onder supervisie van
een arts.
Je bent begonnen als hbo-verpleegkundige, werd daarna gipsverbandmeester en bent nu ook PA traumatologie. Even terug in de tijd, waarom wilde je gipsverbandmeester
worden?
“Toen ik klaar was als verpleegkundige
had ik al snel een gevoel van ‘is dit alles?’
Ik ben gaan rondkijken en ging meelopen
bij verschillende afdelingen, zoals SEH,

IC, Anesthesie en gips. De vrijheid en
creativiteit die werden gevraagd op de
gipskamer trokken mij gelijk erg aan. Bij
mijn start op de gipskamer was er een
iets verouderd team waarvan ook een
aantal collega’s weggingen. Hierdoor kon
ik ook mijn creativiteit kwijt om werkwijzen te moderniseren. Dit was uiteindelijk
ook wat weer voor een denkbeeldig plafond zorgde. Door het toewerken naar
steeds meer zelfstandigheid en vrijheid
in het werk liep ik tegen een grens aan van
wat kon en mocht vanuit het beroep gipsverbandmeester. Ook op de werkvloer ontstond er een behoefte aan een arts-assistent die snel kon schakelen op onze vragen.
Deze combinatie zorgde ervoor dat ik uiteindelijk van de chirurgen de mogelijkheid tot een PA mocht gaan uitwerken.
Na wat hobbels en uitdagingen rondom
de aanstelling en de gelijktijdige fusie, ben
ik in 2016 gestart met de opleiding tot PA.”
Wat vond je van de opleiding tot PA?
“Het is even een kleine cultuurshock omdat
je van heel specialistisch opeens heel breed
moet nadenken. De opleiding in Rotterdam
bestaat uit tien blokken waarin je theoretisch en praktische verdieping krijgt en
wordt getoetst middels examens en de
daarbij behorende ‘mini-co-schappen’
loopt. Het is een switch van het verpleegkundige denken naar medisch overstijgend. Maar ik moet zeggen dat dat snel
went. Het is een pittige studie die sociaal
veel van je vraagt. Ik heb tijdens de opleiding een dochtertje gekregen - niet gepland
- en mede hierdoor had ik de hele opleiding het gevoel in een sneltrein te zitten
die maar doordenderde. Het gemak waarmee ik op verschillende afdelingen door
de medisch specialisten en arts-assistenten ben ontvangen en mee kon werken in
hun schema vond ik erg ondersteunend
hierbij. Het vergt veel eigen initiatief en
inzet maar je krijgt er al snel verantwoordelijkheid als beloning voor terug.”
Hoe lang duurt de opleiding tot
PA? Moest je bijvoorbeeld voorwerken?
“De opleiding duurt 2,5 jaar. Voorwerken
is net als op de gipskamer geen must maar
wel wenselijk. Dit maakt het makkelijker
om vanuit een nieuwe denkwijze naar een
patiënt te leren kijken.”
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Wat vond je tijdens je opleiding het
leukst/leerzaamst?
“Het doen van het lichamelijk onderzoek
en dat dan combineren met de ‘cijfertjes’
of uitslagen van het aanvullend onderzoek
waardoor je echt zelf een diagnose kan stellen en het beleid opzet. Dat ik dit uiteindelijk kon doen bij de meest uiteenlopende
specialismen gaf een gevoel van trots.
Het mogen meekijken bij de verschillende
medisch specialisten en onder supervisie
zelf mogen doen, vond ik erg leerzaam.
Buiten je comfortzone in zo’n korte tijd
jezelf toch functioneel kunnen maken.”
Door wie werd je opgeleid?
En hoe heb je dat ervaren?
“Ik ben opgeleid door Taco Klem, een van
onze traumachirurgen, en word - ook na
het afronden van de opleiding - in zijn afwezigheid door de andere vijf traumachirurgen gesuperviseerd. Verder was er een
coach beschikbaar vanuit de Hogeschool
die bij de gesprekken zat en die zo nodig
naar eigen inzicht ingezet kon worden bij
uitdagingen binnen de opleiding.”
Wat zijn nu je taken als PA?
“Momenteel doe ik vooral zaalwerkzaamheden op de (geriatrische) trauma-unit en
ons eigen (gips/trauma) spreekuur. Daarnaast sta ik met regelmaat op de POC en
OK waar ik samen met mijn collega Verpleegkundig Specialist Trauma toewerk
naar zelfstandig werken bij geprotocolleerde ingrepen. Naast deze werkzaamheden
spring ik bij op de SEH waar nodig.”
Hoeveel zelfstandigheid heb je nu?
Moet je veel overleggen of krijg je
veel vrijheid?
“In principe ben je als PA zelfstandig behandelaar met een eigen AGB-code en BIGregistratie op je nieuwe vakgebied. Wel is
het zo dat ik bij twijfel supervisie kan vragen.
Ik kan in overleg met de traumachirurgen
mijn vak uitbreiden waar beide partijen dat
zouden willen. Hier is niet direct een kader
voor opgezet vanuit de NAPA (Nederlandse
Associatie Physician Assistants). Qua kennisniveau en dus ook qua inzet zijn we vergelijkbaar met een tweedejaars AIOS.”
Kun je nog gebruik maken van de
kennis die je als gipsverbandmeester hebt opgedaan?

“Uiteraard! Het is de basis geweest om dit
te willen gaan doen en geeft de nodige kennis over (creatieve) mogelijkheden en materialen die bij de gemiddelde arts-assistent
vaak (nog)niet aanwezig is. Daarnaast gips
ik zelf de patiënten die ik op de SEH of OK
zie wanneer nodig.”

Wat zou jouw advies zijn voor mensen met de wens om PA te worden?
“Denk goed over je intentie na, je vak als
gipsverbandmeester is al heel specialistisch. Vraag je af het de studiebelasting het
waard is. Het geeft veel druk op je sociale
leven. Maar het is vooral ook heel leuk en

interessant om op deze manier te groeien.
Uiteindelijk zijn we als gipsverbandmeester
graag al beetje zelfsturend en deze opleiding geeft hieraan de maximale kadering.”
Renske van Wingerden

Geschiedenis van de ledemaatreconstructie
Iris Gouweleeuw
In het Wilhemina KinderZiekenhuis worden sinds jaar en dag standscorrecties van onder- en bovenbenen uitgevoerd. Sinds een jaar
zijn de onderarmen toegevoegd aan de ledemaatreconstructie.
De ontwikkelingen blijven niet beperkt tot de uitbreiding van het
ledemaatspectrum, maar doen zich ook voor in de toegepaste
techniek en materiaal. Naar aanleiding hiervan werd ik nieuwsgierig naar de beginselen van de ledemaatreconstructie, waarbij
iconen als Ilizarov en Hippocrates een rol speelden. Een kijkje
op de tijdlijn van de ledemaatreconstructie.

Clayton Parkhill

Hippocrates beschreef 2400
jaar geleden al een vorm van
een externe fixatie van een
tibiafractuur. De voorziening
zou hebben bestaan uit twee
nauwsluitende leren ringen
die verbonden waren met vier
houten stokken (Figuur 1).

Albine Lambotte

Figuur 1
In 1840 beschreef Jean-François Malgaigne (figuur 2 A) pinnen
in de tibia die door een riem bij elkaar werden gehouden om een
fractuur te immobiliseren (figuur 2 B). In 1843 gebruikte hij een
klauwvormige voorziening die fractuurdelen van een patellafractuur percutaan fixeerde. (figuur2 C)

Raoul Hoffmann

Figuur 2A			

Figuur 2B

Figuur 2C

In 1938 bouwde Raoul Hoffmann in
Genève verder op het werk van zijn
voorgangers. Hij paste essentiële
verbeteringen toe waardoor externe
fixatie klinisch relevanter werd. Hij
ontwikkelde namelijk een techniek
gebaseerd op een gesloten repositie met percutane pinpositionering
(figuur 6A/6B). Hoffman’s techniek
vertegenwoordigt de eerste vorm
van minimaal invasieve orthopedische chirurgie.

Figuur 6A

Clayton Parkhill uit Denver en Albine Lambotte uit Antwerpen
vonden onafhankelijk van elkaar het moderne concept van unilaterale externe fixatie uit, respectievelijk in 1894 en 1902.
Lambotte was de eerste die pennen met schroefdraad gebruikte,
in combinatie met een voorziening waarbij de fractuur open
gereponeerd en gefixeerd moest worden.

>>
29

Voor extractie van het kniegewricht
is, ter regeneratie van het gewrichtskraakbeen, de zogenaamde Kneereviver ontwikkeld. (PM van Roermund et al, 2002).

Figuur 7

De ringfixateur van Ilizarov is ontwikkeld tot een hexapod ringframe.
Ten opzichte van het Ilizarov frame
is de standscorrectie met behulp van
het hexapod ringframe vergemakkelijkt door bijbehorende software
en de eenvoudiger te bedienen uitdraaionderdelen.

Figuur 6B
De andere unieke toegevoegde waarde die Hoffman bracht aan
de externe fixatie was de toevoeging van kogelgewrichten aan
de rigide bar. Dit gaf de chirurg de mogelijkheid om de fractuur
in drie vlakken te reponeren. Zowel rotatie; angulatie als dislocatie
kon primair, maar ook secundair worden gereponeerd. Hoffman
noemde dit proces Ostéotaxis. Latere modificaties boden ook de
mogelijkheid tot compressie of distractie van de fractuurdelen.

Doordat de techniek de reconstructie steeds meer ondersteunt en vergemakkelijkt, zijn de toepassingen
uitgebreider geworden. In figuur is
het resultaat zichtbaar van de, met
een ringfixateur behandelde stijve
recidief klompvoet.

Ook de interne fixatie is de weg van de ledemaatverlenging
ingeslagen. Door middel van deze intramedullaire pen en de
bijbehorende magneet, Precice ®, heeft minimaal invasieve
beenverlengingen een heel andere vorm gekregen.

Ilizarov frame
Achter het IJzeren Gordijn in Siberië werd Professor Gavriil
Abramovich Ilizarov gedurende en na de WOII geconfronteerd
met veel complexe fracturen en non unions ten gevolge van osteomyelitis. Maar ook met ernstige deformaties van ledematen ten
gevolge van deze complexe fracturen. Gebruikmakend van fietsonderdelen ontwikkelde hij het Ilizarov frame. Dit als remedie
voor de toen nog onbehandelbare aandoeningen.
Naast fractuurgenezing kwam
hij ook tot de ontdekking dat
bot te verlengen is. Hij zag callus tussen de verlengde fractuurdelen, toen een van zijn
patiënten het frame verlengde
in plaats van verkortte. Ilizarov
kreeg internationale bekendProfessor Gavriil Abramovich Ilizarov
heid nadat hij in 1967 een bekende Sovjet-Russische atleet
succesvol behandelde. Met het ringframe liet hij twee bij een
motorongeluk ontstane malunions van de tibia consolideren.
Inmiddels zijn beide vormen van externe fixaties doorontwikkeld.

Het onderarmframe voor
de reconstructie van een
radial club hand, die als
laatste toegevoegd is aan
het ledemaatreconstructiespectrum.

De fixateur van Hoffman heeft tegenwoordig verscheidene vormen, van groot tot
klein, met of zonder scharnier.
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Kortom: van houtje-touwtje naar een met software ondersteunde ringfixateur. Met dezelfde nieuwsgierigheid naar de
geschiedenis kijk ik naar de ontwikkelingen in de toekomst.
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Boekbespreking:
Kindertraumachirurgie
Mark Becht
Kennis opdoen over traumatologie bij kinderen? Dan is het boek Kindertraumachirurgie een mustread.
Dit jaar is de tweede druk uitgebracht van dit kindertraumaboek. Het boek beschrijft uitgebreid traumatologie bij kinderen in alle facetten. Er wordt door verschillende specialisten
uitleg gegeven vanuit hun vakkennis over soorten trauma
en behandeling - operatief, conservatief, medicamenteus.
Verschillende vormen van diagnostiek en nabehandeling
komen aan bod. In het tweede deel van het boek gaat men
in op specifieke letsels.
Het ruim 800 pagina’s tellende boek is niet zomaar tot stand
gekomen. Bij hoofdstuk 24, gipsbehandeling bij kinderen,
ben ik betrokken geweest. De start om tekst aan te leveren
was in 2017, voor september moest het hoofdstuk in grove
vorm worden aangeleverd met foto’s. Vervolgens heeft er
verschillende keren afstemming plaatsgevonden voordat
de definitieve versie gereed was. In het hoofdstuk over gips
wordt dan weer specifiek ingegaan over toepassingen
gerelateerd aan traumatologie bij kinderen. Hoofdstuk 24
is maar een klein stukje van dit boek dus geeft wel aan
wat een enorme klus dit is geweest om deze 2e versie te
publiceren.
Als je uitgebreide informatie en kennis wil opdoen over
traumatologie bij kinderen is dit het boek dat je moet
lezen!
Mark Becht,
gipsverbandmeester
Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

Kindertraumachirurgie, hoofdredacteur Dr. William L.M. Kramer,
2e herziene druk 2019, uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.
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Een missie in Marokko
Annelies Fluit
In oktober van 2018 werd ik in gelegenheid gesteld mee te reizen
met stichting Santé pour tous naar Nador, Marokko. Stichting
Santé pour tous is een non-profit organisatie die zich richt op
het bereikbaar maken en het verbeteren van de Marokkaanse
gezondheidszorg door:
   het uitvoeren van kosteloze operaties bij patiënten die deze
operatie niet zelf kunnen betalen
   het opleiden van lokaal medisch personeel
   het ondersteunen van initiatieven om de kwaliteit van de
gezondheidszorg in Marokko te verbeteren.

Op zaterdag begonnen we in dit revalidatiecentrum met een checkup van de patiënten die in aanmerking zouden komen voor een
operatie. Onder hen veel kinderen en patiënten die het jaar ervoor
behandeld waren, nu terugkomend voor een vervolgbehandeling.
Ook werden er nieuwe patiënten gezien, soms hadden deze patiënten aandoeningen van neurologisch aard waarop deze werden
doorverwezen. Anderen konden wel door het team geholpen worden, maar werden dan op de lijst voor volgend jaar gezet. Het luisteren naar soms wanhopige mensen ging de hele week door, na het
operatieprogramma zagen de artsen dagelijks nieuwe patiënten
met een hulpvraag. Veel van deze patiënten kwamen van ver, een
paar honderd kilometer was vrij normaal.

•
•
•

Op verschillende plaatsen in Marokko worden door Sante pour
tous naast klompvoeten ook hazenlippen, oogafwijkingen en harten vaatafwijkingen geopereerd. Hierbij wordt samengewerkt met
lokale artsen en verpleegkundigen. Ook de nazorg wordt door hen
gedaan.

Zondag werd een rustdag met bazaar, zwembad en zee bezoek. Op
maandag begon het werk en hadden we met gemiddeld 6 operaties per dag op 2 operatiekamers een vol programma. De operaties varieerden van een hamerteencorrectie bij een 30-jarige dame
tot een beiderzijdse correctie van boven-en onderbenen bij een
meisje van 3 met vitamine D deficiëntie. Daarbij werden er heupprotheses geplaatst en veel klompvoeten gecorrigeerd bij kinderen en jongvolwassenen. Dit waren grote operaties die met minimale middelen gedaan werden.
Ik kreeg de kans veel van deze operaties bij te wonen en werd
gedurende de week steeds handiger in het assisteren van de OK
assistenten. Tijdens de operaties had ik tijd genoeg om te bedenken
hoe (hoe leg ik een gipsbroek aan zonder de mij vertrouwde ‘bok’)
en hoeveel gips en watten heb ik nodig voor deze patiënt. Verder
planden we gelijk een gipswissel later die week en dit alles op een
half A4 tje, niks geen EPIC.
Ik voelde mij heel verantwoordelijkheid voor het aanleggen van
een goed gips. Het is in Marokko lastiger voor de patiënt om even
terug te komen bij problemen. De afstanden zijn groter en er zijn
minder voorzieningen.
Op het gips schreven we in het Frans hoe lang het gips moest blijven zitten, `3 mois` was geen uitzondering. Dit was reden om mijn
doorgaans dunne gips veel steviger te maken. Ook bracht ik extra
lagen polstering aan om in ieder geval drukplekken te voorkomen.

Op vrijdag 12 oktober vertrok ik op vrijdagmiddag na het werk
naar Schiphol om vervolgens met het team naar Nador te vliegen.
Het team bestond naast mij uit 2 orthopeden, 1 arts in opleiding
tot orthopedisch chirurg, 4 OK assistenten, 1 kinderverpleegkundige en een chef de mission. Naast onze eigen koffers gingen er
een enorme vracht aan operatiemateriaal en dozen vol gips mee.

Elke werkdag deden we voor en na het werk een ronde over de
verpleegzalen. Wat een verschil met Nederland zo’n slaapzaal
vol mensen, liggend in, op en naast de bedden. Heel bijzonder
vond ik het applaus van de patiënten en hun familie na afloop
van de ronde en de enorme dankbaarheid die zij toonden.

Nador is een kleine stad met ongeveer 200.000 inwoners, gelegen
aan de Middellandse Zee, waar ik vanuit mijn hotelkamer op uitkeek. Sante pour tous werkt vanuit een klein ziekenhuis en werkt
intensief samen met een lokaal revalidatiecentrum.
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In dit Verband
S. Tambach-Bunt
De Sint Pieter 10
1509 ZK Zaandam

Na het werk was er tijd voor ontspanning en eten met het team.
Soms dichtbij, vaak verderop in een restaurant waar we via de
boulevard langs de Middellandse zee naar toe liepen. Wat een
gastvrijheid en wat feest, het Marokkaanse eten.

a.u.b.

Annelies Fluit, Gipsverbandmeester OLVG
J.E.Fluit@olvg.nl
Voor meer informatie: www.santepourtous.nl

postzegel

plakken

Na een week vertrok het team via Tanger terug naar Amsterdam
en ik reisde met de trein naar Fes voor een week rust.
Een ervaring rijker, ik keek wel weer uit naar mijn goed geoutilleerde werkplek, maar het eindeloze geduld van de mensen en het
applaus heb ik wel gemist.

Bewegen naar de toekomst
Onze nieuwe voorzitter Monica Robbe heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. Zij vertelt er
graag over. Want wat speelt er allemaal en wat is belangrijk voor de toekomst van ons vak?
Vier maanden geleden ben ik met veel enthousiasme begonnen
als voorzitter van onze vereniging. Samen met de collega’s van
het bestuur zijn we bezig om de professionalisering van ons
beroep op peil te houden en naar een hoger niveau te brengen.

ook de tools bieden om flexibel
te blijven denken en te blijven
scha-kelen, nu en de toekomst.
NLQF-niveau 6 inschaling
Een noodzakelijke stap om het niveau van onze gipsverbandmeesters correct te positioneren conform ons huidig werkniveau.

Naast bovengenoemde is ook het moment aangebroken om meer
aandacht aan innovatie te besteden. Dit om ons te helpen in het
vinden van nieuwe wegen om de juiste balans te vinden tussen
de behoeften in de zorgsector en het huidige aanbod. Door zelf
actief te zijn in het introduceren van nieuwe procedures en behandelplannen kunnen we met elkaar meer draagvlak creëren om
ons beroep in beweging te houden. Mede daarmee kunnen we
ook een brug slaan naar andere disciplines voor betere samenwerking.
De komende jaren gaan we hard werken aan de volgende onderwerpen:
Entrustable Professional Activities (EPA’s)
Een opleiding volgens deze methode geeft de mogelijkheid om
sneller en gerichter personeel in te zetten om direct meerwaarde
te leveren in de regio/ziekenhuis zorgbehoefte.

BIG-register voor gipsmeesters
Nadat we bovenstaande onderwerpen hebben volbracht, zullen
we in staat zijn de aanvraag naar een BIG-registratie in gang te
zetten. Hierbij zetten we weer een stap in het verkrijgen van onze
eigen identiteit.
Ik realiseer me dat bovenstaande onderwerpen ambitieus zijn,
maar we hebben het vertrouwen dat we met jullie inzet en de steun
van de andere disciplines, binnen met name de orthopedie- en
traumazorg, in staat zijn deze doelen te behalen.
We werken nu voor de toekomst om de waarde van de gipsverbandmeesters zichtbaar te maken en te versterken.

CZO Flex Level
Een modulair opleidingsplan vereist een aangepaste toetsingsmethode. Zo kunnen we niet alleen de kwaliteit waarborgen maar

Monica Robbe
Voorzitter VGN
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 abonnement € 18,55 per jaar. (incl. btw)
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verzoekt het tijdschrift voortaan toe te sturen aan:
 nieuw adres
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Adres : _________________________________________
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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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