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Van de redactie
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We zijn allemaal mensen met hersens
die de omgeving opnemen, signaleren
interpreteren, bekritiseren en waarderen. Onbewust gebeurt er
veel tijdens patiëntencontact. Dat komt voort uit onze
attitude en luistervaardigheid naar de patiënt toe en
andersom. Oké, we denken
dat we veel weten omdat we
de literatuur bestudeerd hebben en al enige jaren ervaring hebben.

practice en daarbij bewijs zoeken kan
geen kwaad. Hoe vaak heb ik al niet gehoord op de gipskamer: ‘Daar beginnen
we niet aan! Is dat al bewezen dan?’ Koude

Je kunt ervoor kiezen je patiënten te behandelen met dure en milieubelastende chemische pijnstillers die vaak bij bakken over
de datum weer in de prullenbak worden
gegooid of je probeert eens
wat nieuws? De keuze is aan
u en wellicht aan de patiënt.

We denken dat we veel
weten omdat we de literatuur
bestudeerd hebben en al enige
jaren ervaring hebben

De wetenschapsfilosoof Karl Popper gaf
aan dat wetenschappelijke theorieën
altijd ontkracht kunnen worden door
verder onderzoek. Volgens Popper is
een wetenschappelijke theorie gedoemd
om een hypothese te blijven totdat ze
weerlegd wordt. Dat geldt zelfs voor de
Big Bang-theorie waardoor ons heelal
ontstond. Door uit te gaan van de falsifieerbaarheid van een theorie kunnen
we spreken van een wetenschappelijke
theorie, juist omdat ze openstaat voor
weerleggingspogingen. Eén bewijs dat
een theorie kan weerleggen is veel significanter dan duizend voorbeelden die de
theorie ondersteunen. Dientengevolge
zijn volgens Popper allerlei theorieën
onwetenschappelijk, omdat ze niet te
weerleggen zijn. Dit geldt bij uitstek voor
veel religieuze theorieën, maar hoe zit
het met de geneeskundige zorg? Blijven
we wel open staan voor een andere werkelijkheid dan diegene die juist bewezen
is door duizend voorbeelden? Kijken we
wel genoeg naar de open leegte waar we
niets vanaf weten? Of willen we enkel
bevestiging van ons grote gelijk, namelijk de waarheid verkondigen omdat het
statistisch bewezen is? Waarbij het aantal statistisch bewezen behandelingsonderzoeken in de gezondheidzorg soms
kanttekening behoeft door bijvoorbeeld
groepsgrote of effectiviteit of exclusie van
kinderen multitrauma of verslaafden.
De menselijke genetica en epigenetica
zorgen daarbij ook voor veel diversiteit.
Laten we vooral uitgaan van the best

rillingen krijg ik van zulk soort uitspraken,
het lijkt wel of ik naar een pastoor luister
die zijn godsdienst als enige waarheid ziet.
Enige nieuwgierigheid zou toch meer op
zijn plaats zijn als je ervanuit mag gaan
dat je echt heel veel niet weet.
In het NTvG van 18 oktober 2019 staat
(blz. 6) ‘De kritische epidemioloog John
Ionannides schreef vorig jaar dat het een
goed idee was om de koppeling tussen
wetenschappelijke verenigingen en richtlijnen losser te maken’. Mede omdat veel
onderzoeken gesponsord worden vanuit
de farmaceutische industrie. Zoals ESC
(Europeen Society of Cardiologie), een
wetenschappelijke non-profit organisatie
waarbij 71% van het budget van de industrie komt en 4,6 % van de eigen leden.
(Richtlijnen voor cardiologie komen vanuit ESC.)
Laat ik een voorbeeld noemen: het aanleggen van kinesiotape bij fracturen van
subcapitale humerus/clavicula/ribben/
schouderluxatie. We weten niet precies
waarom veel patiënten aangeven dat het
heel prettig voelt. Mogelijk ondersteunt
het de spierwerking of verbetert het de
controle van de patiënt over zijn sensibele positiezin (proprioceptie) of is het
een placebo-effect. Bij een placebo-effect
zou het niet mogen gegeven worden, want
dat helpt het niet echt toch? We weten dat
placebo werkt, sterker nog: het geeft mogelijk zelfs vermindering van pijnklachten,
zodat er minder oxycodon of andere pijnstilling hoeft voorgeschreven te worden.

Rest mij nog te melden dat
dit mijn laatste tijdschrift is
als hoofdredacteur. Ik heb dit
werk met veel plezier gedaan.
Er is nog geen vervanging
dus schroom niet en meld je
aan bij de redactie als je een bijdrage kunt
leveren aan ons vakblad!
Veel dank aan de mederedactieleden voor
de niet aflatende inzet en steun die ik heb
mogen ervaren. Ik heb genoten van de innoverende vergaderingen met jullie.
Veel leesplezier!
Vriendelijke groet,
Barbara Roberti (hoofdredacteur)
en redactieteam

Rectificatie
In het vorige nummer stond een
artikel van Ageeth Kok (Dr. Horacio
E. Oduber Hospitaal Aruba) en Lysbeth
Mutgeert (UMCG Groningen) getiteld
‘De keerzijde van the One Happy
Island’. Dit is in de lay-out van
Ageeth’s colomn afgedrukt, wat
uiteraard niet de bedoeling was:
het artikel stond los van haar column.
Onze excuses daarvoor!

Verschijningstabel In dit Verband 2020
1e uitgave In dit Verband 2020
Deadline aanleveren kopij:
7 februari 2020
Deadline aanleveren advertenties: 7 februari 2020
Verschijningsdatum:
13 maart 2020

2e uitgave In dit Verband 2020
Deadline aanleveren kopij:
6 mei 2020
Deadline aanleveren advertenties: 6 mei 2020
Verschijningsdatum:
12 juni 2020
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Reponeren met gips zonder driepuntsdruk is als osteosynthese met een plaat
en te weinig schroeven…riskant!
Aries Oldenhuis
Als een arts of gipsverbandmeester gaat
reponeren is daar natuurlijk kracht voor
nodig. Soms alleen maar kracht in lengterichting, zoals bij een geluxeerd vingergewricht: het kan dan soms verrassend
simpel zijn, dat de vingerkootjes na een
kort moment van lengte-tractie weer in
de anatomische positie terugkeren. Dit
lijkt bijzonder, omdat op de röntgenfoto’s
de luxatie overduidelijk herkenbaar is,
maar daarop is grotendeels onzichtbaar
hoe stabiel de ‘weke delen’ nog zijn.
Die z.g. ‘weke delen’ zijn helemaal niet week
in de zin van ‘zwak’, maar week in de zin
van röntgen stralen doorlaatbaar en dus
op de X-foto niet goed zichtbaar. Het hele
apparaat van gewrichtskapsel, banden,
spieren en pezen zorgt (met onze botten)
voor onze houding en onze bewegingen.
Deze weke delen zijn dus niet hard maar
wel erg sterk. Ook bij een vingerluxatie
kunnen deze krachten zo sterk zijn, dat
alleen lengte-tractie niet genoeg is voor
reponeren: dan moet je de hoekstand die
de vervorming veroorzaakte eerst vergroten (‘increasing the deformity’) en pas dan
lengte-tractie toepassen. Zo ‘onthaak’ je
de luxatie en bevrijd je de vinger uit zijn
beklemming.
Maar in het stelsel van banden en pezen
moet bij een luxatie wel schade ontstaan
zijn, anders was de vinger niet geluxeerd.
De kunst van het reponeren is, behalve het
weer terugbrengen naar de anatomische
stand, om ook te ontdekken en te voelen
-door te testen- hoe stabiel de repositie is:
valt de vinger direct terug in geluxeerde
stand, dan is de repositie instabiel en zijn
er na repositie stabiliserende krachten
nodig om opnieuw luxeren te voorkomen.
Dit kan met gips of operatief.
Vaak is de repositie gedeeltelijk instabiel:
er blijft een neiging om naar een niet-anatomische hoekstand terug te vallen. Deze
hoekstand verraadt dan de schade aan de
‘weke’ delen: vaak is dan b.v. het collaterale
ligament van een vingerkootje beschadigd.
Bij gips om een gereponeerde vinger is het
dan de kunst om de vinger erg nauwkeurig
te omvatten, maar ook ruimte en speling
over te laten voor eventuele zwelling. Ook
is het belangrijk om het gips na afslanking
op tijd te wisselen.

Bij een polsfractuur zijn de ‘terugvalkrachten’ nog groter. Het reponeren van een Colles fractuur kan al heel veel moeite kosten
vanwege de verhaking die daarbij vaak optreedt, maar na het ‘onthaken’ blijft dan
nog een sterke neiging tot dorsaal angulatie over. Als er vervolgens een gips aangelegd wordt zonder driepuntsdruk, is de kans
groot dat de repositie na 1 week röntgenologisch zo verslechterd is, dat alsnog tot
operatie besloten wordt.
Natuurlijk ontkomen veel polsfracturen
niet aan een operatie: intra-articulaire
verschuivingen, multi-fragmentaire
communitie zijn indicaties, waarbij opereren meestal onvermijdelijk is.
Maar polsfracturen die wel reponeerbaar
zijn en patiënten die een operatie niet kunnen of willen ondergaan verdienen een
goed gips met driepuntsdruk om dorsale
re-angulatie te voorkomen.

Oefenmodel’ (zie ook In dit Verband, maart
2018: de foto op de voorpagina toont hoe
een jonge arts-assistent aanwijzingen krijgt
om driepuntsdruk goed toe te passen op
het model, dat levensecht aanvoelt!).
Bij een enkel-luxatie fractuur is na repositie ook zorgvuldig opgelegde driepuntsdruk
nodig. Dan moet je met twee personen driepuntsdruk aanbrengen met drie handen.
Zie op YouTube hoe dit werkt bij de gelateraliseerde Weber B: ‘Reposite van enkelluxatie fractuur met gips 2’ https://youtu.
be/PF_jZn3pA_I
Zoals je op de video kunt zien worden de
malleoli niet ‘naar elkaar toe gedrukt’: dat
zou niet leiden tot reponeren maar tot drukplekken! Besef dat bij enkel-luxatie fracturen de gehele voet is gelateraliseerd!
(Inclusief het distale gedeelte van de gefractureerde fibula). Zie foto 1.

Waarom drie-puntsdruk?
Als je een corrigerende kracht op een hoekstand wil uitvoeren gebruik je automatisch
driepuntsdruk. Als je bijvoorbeeld een stok
doormidden wilt breken, is het met twee
handen en je knie daartussen eenvoudig
om ook vrij sterke stokken te breken, zoals
ieder die wel eens een kampvuurtje voorbereidt, wel weet…
Met hetzelfde drietal aan druk-krachten,
aangebracht in het gipsverband na repositie, zorg je voor de stabiliserende druk,
die de neiging tot re-dislocatie weerstaat.
Dit wordt duidelijk getoond in deze video
op YouTube: ‘Repositie Colles Fractuur met
2X DRIEPUNTSDRUK’ https://youtu.
be/4p6rt9O75AE
Let hierbij op de driepuntsdruk op het gipsverband na de repositie. (Dat je ook met
driepuntsdruk kunt reponeren wordt in
deze video ook getoond: driepuntsdruk
kan helpen bij het onthaken: dan moet
ook eerst de hoekstand vergroot worden,
oftewel weer eerst “increasing the deformity” voordat je lengte tractie toepast).
Om daadwerkelijk getraind te worden in
het zorgvuldig toepassen van driepuntsdruk bij de Colles fractuur kan gebruik
gemaakt worden van het ‘Colles fractuur
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Foto 1.
Zorg dus dat je met de juiste driepuntsdruk
de voet weer ‘terugschuift’ onder de distale
tibia. Er komt dus druk net onder de laterale malleolus en net boven de mediale malleolus en als derde punt lateraal proximaal
van het onderbeen (zorg dat de druk niet al
te plaatselijk op de nervus peroneus thv de
proximale fibula terecht komt).
Als je dit laatste punt van druk vergeet, pas
je tweepuntsdruk toe: na loslaten, als het
gips voldoende is uitgehard, zal de repositie direct al iets gedeeltelijk verloren gaan
in het niet aangedrukte gips van het derde
punt. (Je zou het derde punt niet vergeten
als je alleen een los onderbeen in handen
zou hebben).

Bij de bi- en trimalleolaire enkelluxatie
fracturen: zie foto 2.

stand fixeert. Deze ‘indeukingen’ moeten
een glooiende vorm hebben: gebruik je
handpalmen en eventueel je knie, niet de
druk van enkele vingers -die te ‘scherpe’
plaatselijke druk kan namelijk drukwonden veroorzaken.
Deze aandacht en vaardigheid is ook nodig
voor de repositie van distale radius fracturen bij jonge kinderen. Ook daarbij moet
vaak een grote dorsaal angulatie gecorrigeerd worden.
Zie voorbeeld foto 3 en 4.

Foto 2.
Allereerst niet vergeten dat de kuitspier
voor de tegenwerkende ‘kramp’ zorgt, die
de enkel in luxatie fixeert. Om de tegenwerking van deze spier op te heffen kan
een helper de knie van dit been stabiliseren in 90 graden flexie en daarbij het hele
been ook in exorotatie houden: zo gaat
het reponeren veel eenvoudiger! (zie de
video).

Foto 3.

Foto 6.
Op de röntgenfoto’s na repositie met gips
is driepuntsdruk, als dat goed is toegepast, duidelijk zichtbaar. Volg de contouren van het gipsverband, op de laterale
opname zijn de drie drukpunten als een
‘indeuking’ in de gipslaag herkenbaar:
1. Ter hoogte van het laterale fragment
aan dorsale zijde
2. ventraal en net proximaal van de fractuurlijn
3. dorsaal ter hoogte van de proximale
radius.
Natuurlijk is dit minder goed te zien bij het
gebruik van kunststofgips. Misschien een
extra reden om bij deze reposities een (onderlaag van) mineraalgips te gebruiken?

Er moet vaak een grote lateralisatie gecorrigeerd worden, in combinatie met een
naar voren bewegen van de hele voet. Bij
deze reposities liggen de drie punten in
‘driekwart’-richting: de ene hand omvat
de hiel lateraal-dorsaal, ook wordt met
deze hand een druk in endo-rotatie gegeven, terwijl de andere hand met de palm
tegendruk geeft vlak boven de mediale
malleolus ventro-mediaal. Zie ‘Repositie
Enkel Luxatie Fractuur met gips 3,
https://youtu.be/GXAaPG0K_nk

Ook bij een antebrachii fractuur van een
onderarm van een kind moet na reponeren in het gips driepuntsdruk toegepast
worden. Gebruik ook dan weer je knie als
‘hevelpunt’ ter hoogte van de fracturen
en je beide handen proximaal en distaal
van de onderarm: zo kan je de repositiekrachten goed doseren.

Foto 4.
Zoals u ziet is de derde hand proximaal van
het onderbeen geplaatst, dorso-lateraal.
De hier getoonde bi- en trimalleolaire
luxatie komt het meest voor. Luxaties in
andere richtingen zijn natuurlijk ook mogelijk, met weer andere handgrepen voor
de juiste driepuntsdruk.

Een prima repositie achterlaten in een gipsverband met ruime polstering zonder driepuntsdruk (zie foto 4) is vragen om redislocatie. Zie foto 5 na 1 week.

Zorg dus na elke conservatieve repositie,
dat je een goede ‘indruk’ in het gips achterlaat!

Literatuur

• foto 1 en 2: illustraties uit “The Closed
Treatment of Common Fractures” van John
Charnley (nog digitaal verkrijgbaar).

Als de arts met kennis van repositiemethoden na de repositie het gipswerk compleet overlaat aan verpleegkundigen of
OK-assistenten riskeert hij dat vergeten
wordt, dat er ook nog driepuntsdruk nodig
is. Dit moet de arts zelf doen, omdat de al
gevoelde noodzakelijke kracht om te reponeren ‘achter moet blijven’ als driepuntsdruk in het gipsverband. Dus opnieuw na
het aanleggen van het gips dezelfde repositiekrachten toepassen via het uithardende
gipsverband totdat het gips hard genoeg
is om de repositiekrachten te handhaven.
Laat op de juiste punten een ‘indeuking’ na,
die via de polstering en de ‘weke delen’ nog
voldoende druk uitoefent om de repositie
in de komende 1 tot 2 weken te handhaven…
totdat beginnende consolidatie de goede

• Techniek van driepuntsdruk: zie Hoofdstuk 2
“The mechanics of conservative treatment”
uit “The Closed Treatment of Common
Fractures” van John Charnley.

Aries Oldenhuis
Gipsverbandmeester
Martini Ziekenhuis Groningen.
A.Oldenhuis@mzh.nl

Foto 5.
Dat dan besloten wordt tot opereren met
K-draden, die later weer verwijderd moeten worden, is twee keer extra traumatische ervaringen aan het kind opdringen…
niet nodig als na de eerste repositie direct
een gips met driepuntsdruk aangelegd
zou zijn. Zie foto 6.
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Centrale slip laesie
Annewiek Grift, Barbara Roberti, Oda Breedveld, Jesse van Lieshout
Inleiding
De centrale slip laesie oftewel de Boutonnière deformiteit is een veelvoorkomend letsel van het strekapparaat van de vinger.
Meestal gaat het om een gesloten letsel wat nogal eens gemist wordt. Het wordt zowel door artsen als patiënten onderschat. Dat
komt omdat er aanvankelijk weinig afwijkingen aanwezig zijn. De karakteristieke standsafwijking ontstaat pas na ongeveer 10 tot
14 dagen door het afglijden van de laterale slippen. Bij een vermoeden van dit letsel in de acute setting, is het belangrijk om direct
te starten met de behandeling in een spalk met het PIP-gewricht in volledige extensie danwel een zogeheten relative motion flexie
splint. Open letsels worden chirurgisch behandeld.
Anatomie van de extensoren
van de vinger
In de hand is extrinsieke en intrinsieke
musculatuur aanwezig. De extrinsieke
musculatuur ligt aan het oppervlak en
de intrinsieke musculatuur ligt diepergelegen ter plaatse van de handpalm.
De mm. extensor digitorum communis
strekken de vingers. Deze spieren behoren tot de extrinsieke musculatuur. De
wijsvinger en de pink hebben als enige
twee vingers een extra strekpees, respectievelijk de m. extensor indicis proprius
en de m. extensor digiti quinti (of minimi).
Ter plaatse van het MCP-gewricht wordt
de extensorpees door de sagittale banden
in het midden gehouden, om vervolgens op
het dorsum van de proximale phalanx te
splitsen in een drietal structuren: de centrale slip en twee laterale slippen (figuur 1).
De centrale slip hecht aan op de basis van
de midphalanx en zorgt voor extensie van
het PIP-gewricht.
De twee laterale slippen komen weer samen
in de eindslip, welke aanhecht op de basis
van de distale phalanx. De laterale slippen dragen ook bij aan de extensie van het
PIP-gewricht en de eindslip zorgt voor de
extensie van het DIP-gewricht.

Ter hoogte van de proximale phalanx
levert ook de intrinsieke hand musculatuur een bijdrage aan het strekapparaat
van de vinger. De pezen van de mm. interossei en mm. lumbricales lopen naar de
laterale slippen. Door aan te spannen kunnen zij er voor zorgen dat de vingers gestrekt
kunnen blijven bij het buigen van de MCPgewrichten.

Centrale slip laesie
Er is sprake van een centrale slip laesie als
de centrale slip kapot is. Dit kan meerdere
oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn
een scherpe verwonding aan de dorsale
zijde van het PIP-gewricht, het met kracht
buigen van het PIP-gewricht wanneer deze
actief is geëxtendeerd of een volaire luxatie van het PIP-gewricht. Meestal betreft
het een gesloten letsel.
Wanneer de centrale slip kapot is, kunnen
de laterale slippen langzaam afzakken naar
volair. Dit duurt meestal 10 tot 14 dagen.
De centrale slip kan het PIP-gewricht niet
meer strekken, waardoor het PIP-gewricht
in flexiestand blijft staan. De laterale slippen
komen door het afglijden meer op spanning
te staan en trekken het DIP-gewricht in

Figuur 1. Anatomie m. extensor digitorum communis

extensie en zo ontstaat de Boutonnière
stand (figuur 2). De naam (Boutonnière)
is Frans voor ‘knoopsgat’. Het PIP-gewricht
komt tussen de twee laterale slippen door
naar boven, waardoor het lijkt op een knoop
door een knoopsgat. Een dergelijke Boutonnière-stand ontstaat over het algemeen
pas als er naast de centrale slip ook andere
structuren in de vinger zijn aangedaan,
zoals de transversale en de oblique vezels
rondom het PIP-gewricht, welke een soort
accessoire collaterale ligamenten zijn van
het PIP-gewricht, en het triangulaire ligament (figuur 3). Deze banden zorgen samen
voor extra stabiliteit van het PIP- en DIPgewricht.

Lichamelijk onderzoek
Bij een centrale slip laesie is het verrichten
van lichamelijk onderzoek van groot belang.
Het stellen van de diagnose kan lastig zijn
omdat de standsafwijking direct na het letsel nog niet aanwezig is. Er kan sprake zijn
van zwelling rondom het PIP-gewricht en
er kan een extensiebeperking in het PIPgewricht aanwezig. Daarnaast kan de Elson
test gedaan worden (figuur 4). Hierbij wordt
de aangedane vinger over de rand van de
tafel geplaatst, zodat deze kan afhangen.

Figuur 2. Door het
afglijden van de laterale
slippen naar volair,
ontstaat er een
Boutonniere-stand.
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Figuur 5. Gemodificeerde Elson’s Test
Figuur 4. Elson’s Test
Figuur 3. De transversale en oblique vezels van het
extensorapparaat rondom het PIP-gewricht en het
triangulaire ligament bij het DIP-gewricht.
Het PIP-gewricht ligt op de rand van de
tafel in 90 graden. Er moet weerstand uitgeoefend worden ter plaatste van distale
deel van de midphalanx en vervolgens moet
de patiënt de vinger proberen te strekken.
Indien het PIP-gewricht niet strekt, maar
het DIP-gewricht wel (mogelijk in hyperextensie), dan is er sprake van een complete
ruptuur van de centrale slip.
Een andere variant van deze test is de Gemodificeerde Elson’s Test (figuur 5). Hierbij wordt de aangedane vinger tegen de
contralaterale vinger geplaatst met de PIPgewrichten in 90 graden. Vervolgens wordt
de patiënt gevraagd de DIP-gewrichten de
strekken. In de normale situatie lukt dit
niet, doordat de centrale slip de extensie
tegen houdt indien het PIP-gewricht niet
gestrekt kan worden. Indien het wel lukt
om het DIP-gewricht te strekken, dan is
er sprake van een centrale slip laesie.
De potloodtest (figuur 6) is een test die gebruikt wordt bij extensorpeesletsel zone
III/IV (rondom PIP-gerwicht en proximale
phalanx) om te zien of extensie van het PIPgewricht mogelijk is bij het blokkeren van
hyperextensie MCP-gewricht.
Als het mogelijk is om het PIP-gewricht
te extenderen is er sprake van alleen een
centrale slip laesie en kan er een relative
motion flexie splint (dezelfde houding als
op de foto) gegeven worden. Als tijdens de
potloodtest blijkt dat het niet mogelijk is om
het PIP-gewricht te extenderen, dan is er
óók sprake van letsel van het triangulaire
ligament en de oblique- en tranverse vezels.

Aanvullend onderzoek
Het verrichten van aanvullend onderzoek
kan nuttig zijn in de vorm van een röntgenfoto (PA en lateraal) om te beoordelen of

Figuur 6. Middelvinger met MCP in relatieve flexie.
er een avulsiefractuur aanwezig is aan de
dorsale zijde van de basis van de midphalanx, daar waar de centrale slip aanhecht.
Ook kan een echo overwogen worden indien er twijfel is over de continuiteit van
de centrale slip.

Behandeling
De keuze voor de behandeling is afhankelijk van meerdere factoren, waarbij de
belangrijkste factor is of er sprake is van
een open of gesloten letsel.
Indien er een gesloten letsel is, wordt er gekozen voor een conservatief beleid, waarbij
er 6 weken continue immobilisatie plaatsvindt middels een kokerspalk met het PIPgewricht in extensie (0 graden). Het MCPen DIP-gewricht zijn vrij om te flecteren
(figuur 7). Hierdoor ligt de centrale slip aan
en kan deze met de tijd genezen. Indien er
sprake is van een avulsiefractuur, moet er
een controle röntgenfoto gemaakt worden
in de spalk, om te controleren of het avulsiefragment aanligt. Na 6 weken wordt gestart met het afbouwen van de spalk om de
functie van de vinger weer te optimaliseren. Het conservatieve beleid hierbij is dat
vanaf de 6e week een oefenspalk gemaakt
wordt waarbij het PIP-gewricht 15 graden
mag flecteren. Buiten oefenmomenten blijft
de spalk continu om. Vanaf de 7e week
wordt een oefenspalk gemaakt waarbij het
PIP-gewricht tot 25 graden kan flecteren.
De spalk mag vanaf dat moment bij rustmomenten en oefenen af. Vanaf de 8e week
wordt geflecteerd tot 40 graden en mag de
spalk af bij lichte activiteit binnenshuis.
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Figuur 7. kokerspalk met het PIP-gewricht in
extensie (0 graden)
Vanaf de 9e week wordt geflecteerd tot
55 graden en mag de spalk bij vrijwel alle
handelingen af behalve bij zware activiteit
en het slapen. Vanaf de 10e tot de 12e week
wordt de spalk uitsluitend bij het slapen gedragen en mag volledig geflecteerd worden.
Bij achteruitgang in actieve extensie van
het PIP-gewricht moet beoordeeld worden
of de spalk weer continu gedragen moet
worden.
Naast het gebruik van een kokerspalk blijkt
de huidige ‘best-practice’ echter te neigen
naar het gebruik van een relative motion
flexion splint, zoals eerder genoemd. Hierbij wordt een spalk gemaakt waarbij het
MCP-gewricht van de aangedane vinger
in lichte flexie wordt gehouden en het PIPgewricht voorzichtig geëxtendeerd en geflecteerd mag worden (figuur 8). Indien er
alleen een centrale slip laesie is, kan direct
een relative motion flexion splint aangelegd
worden voor 6 weken. Indien er sprake is
van zowel een centrale slip laesie als letsel
van het triangulaire ligament en de oblique->>

en tranverse vezels (potloodtest afwijkend),
dan moet eerst voor 2 weken het PIP-gewricht volledig geïmmobiliseerd worden
middels een kokerspalk, alvorens gestart
wordt met de relative motion flexion splint
voor 4 weken.
Gedurende de nacht draagt de patiënt in
beide gevallen een strekspalk waarbij het
PIP in volledige extensie staat. Deze spalkcombinatie wordt voor in totaal 6 weken
geadviseerd. Vanaf week 6 tot 12 wordt de
patiënt begeleid bij het stapsgewijs uitbreiden van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Het voordeel van deze behandeling is dat een patiënt de hand direct
weer actief kan inzetten en er minimaal
mobiliteitsverlies geleden wordt. Behandeling via deze methode vindt momenteel
echter slechts op aangeven van specialist
plaats.
Indien er sprake is van een open letsel
wordt er gekozen voor een operatieve behandeling. Afhankelijk van het letsel kan
de centrale slip gehecht worden en eventueel het PIP-gewricht gestabiliseerd worden met K-draden. Indien er een avulsiefragment aanwezig is dat groot genoeg is
voor herplaatsing, kan dit plaatsvinden
met een schroefje. Nadien volgt 6 weken
immobilisatie met het PIP-gewricht in
hyperextensie, waarna geoefend wordt
met de handtherapeut voor het optimaliseren van de functie. Een operatieve behandeling kan ook plaatsvinden indien
het PIP-gewricht instabiel is of wanneer
er sprake is van verminderde passieve
flexie of extensie. In dit geval kan er namelijk weefsel in het gewricht klem zitten.

Figuur 8. Relative motion flexion splint
Ook indien er een avulsiefractuur aanwezig is met >2mm dislocatie, indien er een
niet reponeerbare luxatie aanwezig is of
indien er onsuccesvolle conservatieve therapie heeft plaatsgevonden, wordt gekozen
voor operatieve behandeling.
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Breekbaar Over kinderen met OI
Lara Heestermans, Atty van Dijk
Casus
Op het skeletdysplasiespreekuur zien wij
Harm, een jongen van 3 jaar oud, verwezen
vanuit een perifeer ziekenhuis. Er zijn bij
Harm eerder een femur- en humerusfractuur vastgesteld. Ouders hebben geen verklaring voor deze breuken, waarop er een
melding is gedaan bij Veilig Thuis.
Aanvullend bloedonderzoek in het kader
van de botstofwisseling heeft geen afwijkingen laten zien en genetisch onderzoek
naar aandoeningen die een verhoogde botbreekbaarheid geven, staat in.
Harm is geboren na een ongecompliceerde zwangerschap. De bevalling is snel verlopen, waarbij er een claviculafractuur is
opgetreden, nadat hij kortdurend klem zat.

Aanvankelijk liet hij een vlotte motorische
ontwikkeling zien, waarbij hij op een leeftijd van 12 maanden losliep. Al snel wilde
hij niet meer lopen en ging hij terug naar
kruipen. Op de leeftijd van 14 maanden
liep hij weer los.
Het afgelopen jaar zijn er diverse fracturen
opgetreden; respectievelijk een laterale
avulsiefractuur dig 1 van de rechtervoet,
een spiraalfractuur van het rechter femur
en een humerusfractuur links.
Bij lichamelijk onderzoek vallen grijs-blauwe sclerae op en hij is opvallend mobiel.
Aanvullend onderzoek naar de botdichtheid middels DEXA-scan toont een sterk
verlaagde botdichtheid voor leeftijd en
geslacht. Een laterale wervelkolom foto
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laat geen afgeplatte wervelcorpora zien.
Blauwe sclerae, hypermobiliteit en verhoogde breekbaarheid (in combinatie
met een verlaagde botdichtheid op de
DEXA scan) worden gezien bij osteogenesis imperfecta (OI).
Ondanks het feit dat er nog geen genetische bevestiging is, wordt er bij de zeer
sterke verdenking op OI en frequente
fracturen bij gering trauma, gestart met
behandeling met intraveneuze bisfosfonaten (ter verbetering van de botdichtheid).
Bij het bekend worden van het genetisch
onderzoek enkele maanden later blijkt er
sprake te zijn van een pathogene mutatie
in het COL1A1 gen en wordt de klinische
diagnose OI bevestigd op DNA-niveau.

Achtergrondinformatie
Osteogenesis imperfecta (OI) is een zeldzame, erfelijke en aangeboren collageenaandoening, die wordt gekenmerkt door
een verhoogde breekbaarheid van de botten. Daarnaast kan er sprake zijn van deformiteiten, achterblijvende lengtegroei,
hypermobiliteit, sneller vermoeid zijn,
blauw-grijs oogwit, gehoorproblemen en
problemen met het gebit (dentinogenesis
imperfecta).

Operatief ingrijpen is bijvoorbeeld geïndiceerd in geval van bowing waarbij een
intramedullaire pen het breekbare bot
meer stevigheid kan geven.

U kunt ons als volgt bereiken:
E-mail: kinderORSK@umcutrecht.nl
Telefoon: 088-7567470

Referenties
Als er sprake is van een lage botdichtheid
en fracturen bij laag energetisch trauma,
kan medicamenteuze behandeling met bisfosfonaten geïndiceerd zijn. Daarnaast is
ondersteuning middels fysiotherapie en
revalidatiegeneeskunde belangrijk.

1. Tournis S, Dede AD. Osteogenesis imperfecta

Landelijk expertisecentrum

3. Hackley L, Merrit L. Osteogenesis Imperfecta

- a clinical update. Metabolism. 2018
Mar;80:27-37
2. Johnson SC, Varghese TP. A retrospective
study of osteogenesis imperfecta in Dakhliya
region, Sultanate of Oman. Oman Med J. 2008
Jan;23(1):40-41.

Getallen ten aanzien van de incidentie
van OI lopen uiteen van 1 op 5000 tot 7
op 100.000 levend geborenen. OI komt
in gelijke mate voor bij beide geslachten,
evenals bij de diverse etniciteiten.

Verschillende typen OI
We onderscheiden verschillende typen OI,
waarbij meestal de Sillence classificatie
wordt gebruikt.
Deze classificatie is gebaseerd op een klinische indeling naar ernst (type I t/m IV),
later aangevuld met op genmutatie gebaseerde typen
Type 1: meest voorkomende en meest
milde vorm, waarbij breuken meestal
optreden vanaf het eerste levensjaar.
Het oogwit is blauw verkleurd.
Type 2: letale vorm, waaraan kinderen
meestal voor of kort na de geboorte overlijden.
Type 3: ernstige vorm van OI, waarbij er
duidelijke uiterlijke kenmerken (o.a. een
zeer geringe lengte, driehoekig gelaat) zijn
en ernstige functionele beperkingen. Er
is sprake van bowing van de lange pijpbeenderen en longproblematiek kan ontstaan door thoraxafwijkingen. Deze vorm
wordt over het algemeen voor de geboorte
gediagnosticeerd middels echografisch
onderzoek.
Type 4: matig ernstige variant, waarbij
er meestal sprake is van groei achterstand
en waarbij het oogwit meestal niet blauw
verkleurd is.
Type 5: kenmerkt zich door hypertrofische
callusvorming en calcificatie van het interossale membraan tussen radius en ulna en
tussen fibula en tibia.
Op basis van genetisch onderzoek is het
aantal typen verder uitgebreid tot meer
dan 12 typen. Klinisch zijn deze typen
vaak gelijkend op de typen I t/m IV.

Behandeling
Behandeling van OI kan bestaan uit operatief ingrijpen in geval van fracturen en
deformiteiten.
De fractuurheling gaat bij kinderen met OI
sneller dan bij kinderen zonder OI. Dit voelt
contra intuïtief maar hangt samen met de
verhoogde botturnover bij deze kinderen.

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis in
Utrecht is het landelijk expertisecentrum
in Nederland voor kinderen met OI. Er
wordt samengewerkt in een multidisciplinair team (skeletdysplasieteam), bestaande uit kinder-orthopedisch chirurg,
kinderrevalidatiearts, kinderarts en een
kinderfysiotherapeut. Waar nodig worden
andere specialismen betrokken bij de zorg.
Er wordt nauw samengewerkt met het OI
expertisecentrum voor volwassenen dat
gevestigd is in het Isala ziekenhuis in
Zwolle.

in the neonate. Adv Neonatal Care. 2008
Feb;8(1):21-30
4. Greeley CS, Donaruma-Kwoh M, Vettimattam
M, et al. Fractures at Diagnosis in Infants and
Children with Osteogenesis Imperfecta. J of
Pediatr Orthop. 2013 Jan;33(1):32-36
5. Peddada KV, Sullivan BT, Margalit A,
Sponseller PD. Fracture patterns differ
between osteogenesis imperfecta and
routine pediatric fractures. J Pediatr Orthop.
2018 Apr;38(4):207-212
6. Binh HD, Maasalu K, Dung VC, et al. The
clinical features of osteogenesis imperfecta
in Vietnam. Int Orthop. 2017 Jan;41(1):21-29

OI versus niet-accidenteel letsel
Het is belangrijk om naast de diagnose
niet accidenteel letsel, ook de diagnose
OI te overwegen wanneer kinderen zich
presenteren met een onbegrepen fractuur.
Hierbij is het goed te realiseren dat OI een
bindweefselaandoening is en te zoeken
naar aanwijzingen hiervoor.

7. Van Dijk FS, Sillence DO. Osteogenesis
Imperfecta: Clinical diagnosis, nomenclature
and severity assessment. Am J Med Genet A.
2014 Jun;164(6):1470-1481
8. Brizola E, Zambrano MB, Pinheiro B, Vanz AP,
Félix TM. Clinical features and pattern of
fractures at the time of diagnosis of
osteogenesis imperfecta in children. Rev Paul
Pediatr. 2017 Apr-Jun;35(2):171-177

Wanneer er klinisch het vermoeden is op
OI kan er aanvullend onderzoek worden
ingezet zoals röntgenfoto’s (waaronder
laterale wervelkolom) en een DEXA-scan
(meting van de botdichtheid). Meestal is
het mogelijk om de diagnose OI vast te stellen middels genetisch onderzoek, soms
is er klinisch duidelijk sprake van een collageenaandoening maar is er geen verklarende mutatie aantoonbaar. Deze laatste groep wordt steeds kleiner. Over de
aanwezigheid van ernstigere vormen van
OI bestaat meestal geen twijfel en deze
diagnose wordt dan meestal ook al op
jonge leeftijd gesteld. Het zijn de mildere
vormen van OI die lastiger te diagnosticeren zijn en daarmee lastiger te onderscheiden zijn van niet-accidenteel letsel.

Take home message
Het onderscheid tussen niet-accidenteel
letsel en osteogenesis imperfecta (OI) is
(soms) lastig te maken. Aandacht voor
kenmerken van OI, zoals blauwe sclerae
en hypermobiliteit, is hierbij belangrijk.
Vanuit het expertise centrum voor osteogenesis imperfecta denken we graag mee
over diagnose en behandeling.
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Lara Heestermans,
(basisarts kindergeneeskunde)
Atty van Dijk,
(kinderarts), skeletdysplasieteam,
Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.

Herkennen van kinderfracturen rondom
de elleboog: ezelsbruggetje en lijnen
K.E.M. Benders, M.M.E.H. Witbreuk
Kinderfracturen zijn soms moeilijk te herkennen voor zorgverleners. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van groeischijven en
het ‘kinderbot’ breekt vaker op een andere manier dan een volwassen bot. Het niet herkennen van een kinderfractuur kan op lange
termijn leiden tot klachten en/of functieverlies. Dus is vroegtijdig herkennen van een fractuur en/of dislocatie de eerste belangrijke
stap om een adequate behandeling te kunnen starten. In dit artikel worden een paar handige tips gegeven om kinderfracturen
rondom de elleboog beter te herkennen.
In de nieuwe Richtlijn Fracturen bij Kinderen wordt de behandeling van verscheidene, veel voorkomende kinderfracturen
besproken, waaronder humerusfracturen,
polsfracturen, femurfracturen, onderbeensfracturen en enkelfracturen.
Kinderfracturen komen relatief vaak voor.
Jongens in de leeftijdscategorie 6-16 jaar
hebben zo’n 40% kans op het oplopen van
een fractuur. Meisjes daarentegen hebben
een kans van zo’n 28%1. Bij de kinderfracturen kan ook de groeischijf betrokken zijn.
De groeischijf heeft als voordeel dat deze
er voor kan zorgen dat bepaalde standsafwijkingen er nog ‘uit kunnen groeien’.
De mate waarin een standsafwijking geaccepteerd mag worden is afhankelijk van
de ernst van de afwijking, de leeftijd van
het kind en ook waar in het bot de fractuur
zit. Bijvoorbeeld: in de humerus kan een
angulatie van 45 graden worden geaccepteerd tot een leeftijd van 10 jaar1 (figuur 1).

De follow-up focust met name op het mogelijk optreden van groeistoornissen door
het verloop van de fractuur in de groeischijf.
Het herkennen van kinderfracturen waarbij de groeischijf ook is aangedaan is extra
uitdagend omdat een groeischijf van nature
ook een irregulair aspect heeft waardoor
sommige fracturen voor groeischijven worden aangezien en vice versa. Kinderen
hebben een stevig en elastisch botvlies
(periost) waardoor het bot minder snel
volledig doorbreekt maar er eerder een
twijgbreuk (greenstick) fractuur ontstaat.
Deze verschillen zorgen ervoor dat kinderfracturen ook een andere behandeling
behoeven.

Figuur 2: Salter Harris classificatie (www.
radiopaedia.org)

Figuur 1: Verdeling van het voorkomen van
kinderfracturen
Zoals hierboven genoemd kan de groeischijf ook onderdeel uitmaken van de fractuur, we spreken dan van Salter Harris
fracturen. De classificatie beschrijft een
vijftal van dit soort fracturen (figuur 2).
Deze hebben allen een ander verloop van
de fractuur door de groeischijf en zijn geclassificeerd in mate van toenemende
ernst. Dit houdt in dat kinderen met een
Salter Harris type I fractuur minder lang
in de follow-up hoeven te blijven dan kinderen met een Salter Harris type V fractuur.

In de kinderorthopedische kliniek komen
met enige regelmaat casussen voor van niet
herkende fracturen rondom de elleboog.
Helaas kan het niet herkennen van een
fractuur wel leiden tot verstrekkende gevolgen met functionele beperkingen die
soms zelfs operatief ingrijpen behoeven.
De flexie en extensie en de pro- en supinatie van de elleboog kunnen ernstig beperkt
zijn. Fracturen van de distale humerus en
de proximale radius en ulna zijn lastiger te
herkennen door de aanwezigheid van maar
liefst zes verschillende ossificatiekernen.
Daarbij zijn deze ossificatiekernen op verschillende momenten in de ontwikkeling
pas zichtbaar op conventionele röntgenopnames. Een handig ezelsbruggetje dat
gebruikt kan worden om deze ossificatiekernen te herkennen is CRITOE (figuur 3
inclusief tabel 1).
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Figuur 3: Ezelsbruggetje CRITOE
Tabel 1
Groeischijf
elleboog
(CRITOE)

Vanaf welke
leeftijd ongeveer
zichtbaar?

Capitellum		

1 jaar

Radius		

3 jaar

Interne (mediale)
epicondyl		

5 jaar

Trochlea		

7 jaar

Olecranon		

9 jaar

Externe (laterale)
epicondyl

11 jaar

Door op deze systematische manier naar
de aanwezigheid van groeischijven te kijken kunnen fracturen beter onderkend
worden.
Het herkennen van fracturen van de distale
humerus (supracondylaire humerusfracturen) wordt een stuk gemakkelijker als
het duidelijk is wat normaal en afwijkend
is op een röntgenfoto. De aanwezigheid van
een fatpad op de foto (vocht in het gewricht)
is zeer suggestief voor de aanwezigheid van
een fractuur, zeker als er sprake is van een
posterieure fatpad. Daarnaast kunnen er
op conventionele röntgenopnames een aantal simpele lijnen getrokken worden waardoor afwijkingen makkelijker herkend
worden.

Figuur 4: Anterieure humerus lijn. Op de linkerplaatjes is te zien hoe deze door het capitellum hoort te lopen.
Op het meest rechterplaatje is er sprake van een supracondylaire humerusfractuur en loopt deze lijn te veel
naar anterieur (aangepast van www.radiologyassistant.nl)2.
De anterieure humerus lijn (figuur 4) wordt
op de laterale opname langs de anterieure
cortex van de humerus getrokken. In een
normale situatie loopt deze lijn door het
middelste 1/3 van het capitellum. Indien
deze lijn door de anterieure 1/3 van het
capitellum loopt zoals in de rechterzijde
van figuur 2, dan is er sprake van een supracondylaire fractuur.

radius hals en door het centrum van het
capitellum (figuur 5). Als er sprake van
een luxatie is dan zal deze afwijken zoals
te zien is het meest rechterplaatje.

tie met systematisch naar röntgenfoto’s
kijken en weten wanneer er een afwijking
is van het normale, zullen fracturen beter
herkend worden. Dat zal uiteindelijk leiden
tot een betere uitkomst voor onze patiënten. Voor de geïnteresseerden zijn er nog
vele tips en tricks te vinden op bijvoorbeeld https://radiologyassistant.nl/mus
culoskeletal/elbow-fractures-in-children
en in Youtube-video’s van Dr. Kaye Wilkins van de UT Health in San Antonio
over de fracturen van rondom de elleboog
zoals hierboven beschreven https://www.
youtube.com/watch?v=zTp7lV aG13I&t=
179s.

Literatuur
1. Richtlijn Fracturen bij Kinderen, Federatie
Medisch Specialisten (2019). https://richt
lijnendatabase.nl/richtlijn/fracturen_bij_
kinderen/startpagina.html
2. Radiology Assistant https://radiology

Een andere beruchte fractuur die vaak niet
volledig herkend wordt, is de Monteggia
fractuur. Hierbij is er sprake van een fractuur van de ulnaschacht in combinatie met
een radiuskopluxatie. Vaak wordt de ulnaschacht fractuur herkend en als zodanig
behandeld, maar de functiebeperking
(met name in pro- en supinatie) die vervolgens optreedt is een direct gevolg van
de radiuskopluxatie. Net als de anterieure humerus lijn kan er op zowel de AP
als de laterale röntgenopname de zogenaamde radiocapitellaire lijn getrokken
worden. Deze lijn loopt in een normale
elleboog altijd door het centrum van de

assistant.nl/musculoskeletal/elbow
fractures-in-children

Figuur 5: De radiocapitellaire lijn behoort door de
radiushals en het capitellum te lopen in alle
richtingen. Afwijkingen hierin duiden op een luxatie
van de radiuskop zoals in het plaatje rechtsonder
(aangepast van www.radiologyassistant.nl)2.
De nieuwe Richtlijn Fracturen bij Kinderen geeft goede handvatten voor de behandeling van kinderfracturen. In combina-
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Bewegingszorg in beweging
Refereeravond 18 september 2019
Chris Mewe
Steeds meer planbare bewegingszorg verschuift van ziekenhuizen richting de klinieken. Er ontstaan nieuwe vormen en samenwerkingen.
Hoe wordt er gewerkt op de verschillende plekken? En wat betekenen de veranderingen voor de toekomst van de gipsverbandmeesters?
In een snel veranderende maatschappij verandert ook het zorglandschap. Bewegingszorg vindt niet alleen meer plaats in de
ziekenhuizen, maar vindt zijn weg naar de klinieken. De Bergman
Clinics is al geruime tijd een belangrijke speler op de markt en
een groeiend aantal mensen weet hun weg naar de kliniek te vinden. Steeds meer klinieken en ziekenhuizen beheren niet hun
eigen gipskamer maar besteden de organisatie rondom de gipskamer uit. Embracing Care is het bedrijf dat deze organisatie op
zich neemt. Samen met de klinieken, ziekenhuizen en de gipsverbandmeesters van Embracing Care wordt er gezorgd voor een
optimale behandeling. In de kliniek vinden een aantal veelvoorkomende behandelingen plaats. Dit staat garant voor expertise
en ervaring, die leiden tot zeer goede behandeluitkomsten.

Om deze nieuwe manier van samenwerken te introduceren bij
gipsverbandmeesters organiseerde Embracing Care samen met
de Bergman Clinics een refereeravond. Deze avond vond toepasselijk plaats in de vestiging van Bergman Clinics Bewegingszorg
in Rijswijk.
Zo’n 30 gipsverbandmeesters hadden zich ingeschreven om kennis
te nemen van een divers programma. Na een informele ontvangst
met lekkere broodjes schetste de directeur van Embracing Care,
Giel van Wageningen, als eerste spreker een helder beeld van belangrijke ontwikkelingen in de bewegingszorg binnen de klinieken. Hoe krijg je zorg op de juiste plek? Acute zorg blijft in ziekenhuizen plaatsvinden. Planbare zorg verschuift steeds meer
>>
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richting de klinieken. Nieuwe vormen ontstaan, zoals buitenpoli’s, buurt ziekenhuizen en 24/7 huisartsenposten. En er zijn
initiatieven voor anderhalvelijnszorg, waarbij bijvoorbeeld specialisten een behandeladvies geven, maar de patiënt wel onder
regie van de huisarts blijft.

hallux valgus. Een milde hallux valgus vraagt om een andere
techniek dan een zeer ernstige hallux valgus. Een duidelijk logisch
verhaal. De discussie, die er op volgde was vanuit dit perspectief
zeer interessant, want zo logisch bleek alles niet meer. De aanwezige gipsverbandmeesters waren representatief voor 6 verschillende ziekenhuizen en wat bleek? In elk van deze ziekenhuizen
werden andere keuzes gemaakt óf met de operatietechniek óf met
de nabehandeling óf met beiden.

Op de vraag van Giel wat wij als gipsverbandmeester kunnen
doen om toekomstbestendig te blijven volgde een levendige
discussie zonder een eenduidig antwoord. Er kwam wel naar
voren dat wij als beroepsgroep meer moeten inspelen op de verschuivingen binnen het zorglandschap. Dit vraagt om meer
flexibiliteit van de gipsverbandmeester, ook buiten de muren
van het ziekenhuis. Naar verwachting zal de behoefte toenemen
aan het verstrekken van pre-fabricaten en dus ook de behoefte
aan de kennis om deze aan te kunnen leggen. De opkomst van
3D-printing is een kwestie van tijd, maar het behoud van maatwerk blijft cruciaal. Maatwerk is niet 100% vervangbaar.

Gipsverbandmeester Koen de Quaij van Embracing Care peilde
de gipstechnieken. In veel ziekenhuizen is het aanleggen van een
gipsschoen de aangewezen methode. In de Bergman Clinics is
het aanleggen van een teenspica de meest gangbare methode.
Ook het aanleggen van een teenspica is voer voor discussie. Koen
demonstreerde een methode met een halve rol polycast. Dit geeft
een goede balans tussen flexibiliteit en rigiditeit en het blijft een
dunne applicatie.
De avond werd afgesloten door Dr. Pol Huismans. Hij is als schouderspecialist werkzaam voor de Bergman Clinics. Hij heeft grote
ervaring met echografie van de schouder, waardoor er snel een
diagnose gesteld kan worden. Ook heeft hij veel ervaring met alle
schouderoperaties, waaronder 3D-schouderprothesen en rotator
cuff repairs. Hoewel de schouder niet de meeste relevantie heeft
met het maatwerk van een gipsverbandmeester, was het interessant om Pol Huijsmans zijn kennis te horen met betrekking tot
de diagnose ‘frozen shoulder’ en over de wonderen, die je met
hydrodilatatie (een spuit NaCl 0,9%) kunt bereiken. Hoewel het
een simpele ingreep betreft, vereist het veel ervaring van de chirurg voor een optimaal effect.

Hierna was het de beurt aan Dr. Frank Faber van de Bergman
Clinics. Hij heeft zich sinds 2007 volledig op de behandeling
van voet- en enkelchirurgie toegelegd. Hij is daarmee één van
de weinige fulltime voet/enkel-chirurgen in Nederland. Op zeer
enthousiaste wijze bracht hij structuur aan in de vele operatiemethoden voor de hallux valgus. Hij deelde ons in de beslissingsstrategie om tot de 1e keus van behandeling te komen voor een

Eén van de take home messages, die zeker relevant was voor ons
als gipsverbandmeester, is dat het dragen van een mitella of een
sling gedurende een fractuurbehandeling nooit zal resulteren in
een ‘frozen shoulder’. Dit staat haaks op hoe de meeste gipsverbandmeesters hun patiënt voorlichten.
Kortom: een avond, waarop je met meer vragen dan antwoorden
naar huis ging. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.
Chris Mewe, gipsverbandmeester Embracing Care

Bent u geïnteresseerd in de organisatie Embracing Care of wilt
u meer weten over een van de inhoudelijke onderwerpen, neemt
u dan gerust contact met ons op. info@embracingcare.nl.
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www.polsbreuk.com

Een interview met Jesse van Buijtenen traumachirurg
Renske van Wingerden
Jesse van Buijtenen is 41 jaar en nu 5 jaar traumachirurg. Hij heeft zijn opleiding gedaan in het VUMC, en heeft hier ook 2 jaar lang
een fellowship gedaan. Verder heeft hij het-arts zijn altijd zoveel mogelijk gecombineerd met reizen. Zo heeft hij ook gewerkt in
Zuid-Afrika, Australië en Bonaire. Nu rijdt hij, onder het genot van een luisterboek, van Amsterdam naar Rotterdam om te werken in
zowel het Franciscus locatie Gasthuis als Vlietland. Sinds een aantal jaar beheert hij de website Polsbreuk.com, waar veel informatie
voor patiënten te vinden is over de behandeling van polsbreuken en het na-traject hiervan.
Wat vind je het leukste aan je werk?
Je bent bezig met het hele lichaam, en de
patiëntenpopulatie wisselt van jong tot
oud. Het is leuk dat je de meeste problemen goed kunt oplossen, en dat mensen
hun oude leven weer op kunnen pakken.
Het is een breed, creatief vak waar je
regelmatig moet improviseren en dat is
wat het vak leuk maakt.
Wat was de reden om polsbreuk.com te
maken?
Ik ben polsbreuk.com gestart in 2015,
toen ik nog in het VUMC (tegenwoordig
Amsterdam UMC) werkte. De reden hiervoor is dat ik merkte dat ik vaak hetzelfde
verhaal vertelde. De pols is een belangrijk
gewricht, je hebt vaak drukke poli’s en een
gebrek aan tijd. Ik wilde de patiënten een
betrouwbare informatiebron geven, die op
een later moment na te lezen is. Zeker als
je beseft dat mensen maar 10% van wat je
in de spreekkamer zegt ook onthouden.
Ik merkte vanuit de patiënt dat er behoefte
was om de informatie na te kunnen lezen.

Dat klopt inderdaad, zo kan ik mijn hobby
en mijn werk combineren. Er zijn ook filmpjes van oefeningen door fysiotherapeuten
bijgekomen. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de informatievoorziening,
zo zijn enkelbreuk.com, beenbreuk.com
en sleutelbeen.com in aanbouw.
Hoeveel tijd ben je ongeveer kwijt geweest
aan het bouwen van de website, en wat
levert het aan tijd of resultaten op?
Het bouwen van de website heeft ongeveer
30 uur gekost. Er gaat vooral veel tijd zitten
in het maken van de foto’s en het verzamelen van informatie. Qua tijd in de spreekkamer zal het niet veel tijd schelen, je vertelt toch het complete verhaal. Ik merk wel
dat patiënten sneller tevreden en zelfverzekerder zijn als ze weten dat ze de informatie op een later moment nog na kunnen
lezen. De patiënten die hebben aangeven
dat ze iets hebben opgezocht, zouden anders

misschien opnieuw contact hebben opgenomen. Dit scheelt dus misschien weer een
(telefonisch) consult.
Hoe kom je aan de informatie?
Deze komt voornamelijk uit mijzelf, het
zijn de vragen die ik vaak hoor in de spreekkamer. Daar heb ik ook de informatie op
aangepast. De fysiotherapeuten en gipsverbandmeesters hebben de informatie
aangevuld aan de hand van de vragen die
zij vaak krijgen van patiënten, zoals bijvoorbeeld gipsklachten.
De informatie is voor alle patiënten en
zorgverleners beschikbaar, maar mochten er nog collega’s zijn die aanvullingen
hebben die ze graag terug zouden zien op
de website, dan mogen ze dit altijd mailen!
Renske van Wingerden
Met dank aan Jesse van Buijtenen
e-mail:J.Buijtenen@Franciscus.nl

Hoe heb je deze website juridisch
aangepakt?
Ik heb deze website vanuit mijzelf gemaakt,
de site is dus niet verbonden aan een ziekenhuis maar alleen aan mij als traumachirurg.
Het gaat om correcte informatievoorziening
voor iedereen, ik heb hierbij ook rekening
gehouden met het taalgebruik en dus zo min
mogelijk medische termen gebruikt.
Wordt er door patiënten veel gebruik
gemaakt van je website?
De website is nu net geüpdatet, met nieuwe
informatie. Het is nog moeilijk te meten,
maar de patiënten die ik terugzie geven wel
aan dat ze het fijn vonden dat ze de informatie terug konden lezen.
Je hebt de website recent geüpdatet, wat
heb je aan de website toegevoegd?
De informatie is bijgewerkt, en dat blijft
een lopend proces. Er zijn nieuwe foto’s
aan toegevoegd. Wat ik een leuk detail
vind is dat je alle foto’s zelf hebt gemaakt.

Halloween gips met botjes
Via internet had de patiënt gekeken hoe de botjes in de pols eruit zagen
om daarna op het gips te tekenen. Welk botje missen we nog?

Barbara Roberti
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Enkeldistorsie op de
Spoedeisende Hulp
Janneke Schuitenmaker
De enkelletsel is een veelvoorkomende klacht op de SEH. Wat komt er bij de behandeling kijken en welke aanpak is het best? Hoe
effectief zijn braces, tibugrip en taping, en wanneer komt er gips aan te pas? Een tipje van de sluier: er zijn geen aanwijzingen dat
het gebruik van ijs effectief is om zwelling te voorkomen en pijn in rust te verminderen bij acuut enkelletsel.
echter gediagnosticeerd en behandeld door de huisarts of fysiotherapeut.2 In de huisartsenpost is de incidentie van enkeldistorsies 8 per 1000 patiënten per jaar. De hoogste incidentie wordt
gezien bij jonge mensen in de leeftijdscategorie van 15-24 jaar.6
Een enkeldistorsie met enkelbandletsel heeft aanzienlijke gevolgen op het functioneren en fysieke gezondheid: vermindering
van het functioneren in het dagelijks leven en sportactiviteiten,
hoge zorgconsumptie, gebruik van extra ondersteuningen en een
hoog percentage aanhoudende klachten en herhaling. Daarnaast
kan een enkeldistorsie zorgen voor structurele afwijkingen in het
enkelgewricht.1 De geschatte jaarlijkse kosten in Nederland door
sport gerelateerde enkeldistorsies is €187 miljoen en aanhoudende
klachten door minder (werk)productiviteit en zorgkosten leiden
waarschijnlijk tot meer kosten.1,7

Dit artikel is gebaseerd op een casestudy van een patiënt met een
enkeldistorsie op de SEH. Het betreft een veel voorkomende klacht
op de SEH met uiteenlopende behandelopties op het korte en lange
termijn. Dit was de aanleiding om inzicht te krijgen in de wetenschappelijke achtergrond van deze behandelingen aangevuld met
informatie over epidemiologie en prognose. Het hebben van een
avulsiefractuur (of Weber A) wordt in de behandelfase van deze
casus buiten beschouwing gelaten, aangezien enkelbandletsel
hier reeds verondersteld wordt. Op de SEH van OLVG wordt een
avulsiefractuur (of Weber A) sinds mei 2019 behandeld met tubigrip en veterbrace en krijgen de patiënten reeds alle informatie
mee vanaf de SEH zonder herbeoordeling bij de poli of huisarts.

Tijdens bezoek op de SEH is niet altijd vast te stellen wat de ernst
is van de enkeldistorsie en of er dus sprake is van enkelbandletsel. De meeste auteurs gebruiken de term enkeldistorsie om de
morfologische aandoening te beschrijven die een diversiteit van
pathologie vertegenwoordigt, van uitrekken van de enkelband
tot een complete ruptuur met instabiliteit van het gewricht In
literatuur wordt gebruikt gemaakt verschillende classificaties
waarbij het systeem van Hamilton and Kaikkonen het bekendst
is: graad I (mild), graad II (moderate) en graad III (severe).8 Zo’n
classificatie is alleen relevant als het ook consequenties heeft voor
de behandeling of prognose. In de praktijk wordt alleen onderscheid gemaakt tussen simpele distorsies (Graad 1) en daadwerkelijke instabiliteit, oftewel (partiele) ruptuur (Graad II en III),
aangezien alleen graad II en III extra behandeling behoeven.
Deze classificatie is alleen betrouwbaar indien het enkelbandletsel is vastgesteld bij een herbeoordeling na 4-7 dagen.6,8,9
Indien bij de herbeoordeling sprake is van pijn bij palpatie van
de voorzijde van de laterale malleolus, én hematoomverkleuring
of positieve voorste schuifladetest dan wordt uitgegaan van een
ruptuur. Indien deze factoren niet aanwezig zijn lijkt een ruptuur
onwaarschijnlijk.1,6,13 De sensitiviteit van deze vertraagde fysieke
herbeoordeling is 96% met een specificiteit van 84% (Level 2).10
Dit verklaart waarom het op de SEH nog niet mogelijk om met
zekerheid vast te stellen of er sprake is van enkelbandletsel. De
tweedelijns trauma praktijkrichtlijnen beschrijven niet hoe ze
onderscheid maken tussen wel of geen ruptuur van de enkelband
en beschrijven hoogstens verschijnselen.5,11

Epidemiologie
Enkelletsel wordt in meer dan 75% van de gevallen worden veroorzaakt door een inversietrauma.1,2 Een inversietrauma wordt
ook wel enkeldistorsie, verzwikking of verstuiking genoemd. Bij
een inversietrauma klapt de voet plotseling naar binnen, waardoor de buitenste enkelbanden onder spanning komen te staan
en daardoor uitrekken en/of (in)scheuren.3 In de meeste gevallen
betreft dit het anterieure talofibulaire ligament (ATFL). Daarbij
kunnen ook beschadigd raken het ligament calcaneofibulare (CFL)
en posterieure talofibulaire ligament (PTFL), die samen met de
ATFL deel uit maken van het laterale enkelbanden complex. Andere
structuren die bij dit trauma mechanisme kunnen beschadigen
zijn de peroneus pees, gewrichtskapsel, de talus en de proprioceptieve zenuwuiteinden in de omringende weke delen. In sommige gevallen is er letsel van de syndesmosis of metatarsale 5.1
Het mechanisme van inversietrauma is gevisualiseerd in een
filmpje op de website van veiligheid.nl.4 In deze casus wordt de
enkeldistorsie d.m.v. inversietrauma besproken en beredeneerd.
Het eversie trauma (voet klapt naar buiten) met eventuele mediale enkelbandenletsel wordt buiten beschouwing gelaten.

Prognose
Over het algemeen heeft een enkeldistorsie een goede prognose.
In de eerste 2 weken nemen de pijnklachten snel af. Hoewel 36%85% van de patiënten na conservatieve behandeling volledig herstelt, ervaart tot wel 33% van de patiënten aanhoudende klachten
en benoemt 34% een of meerdere re-inversies binnen een jaar, al
varieert dit percentage sterk.9,12 Patiënten met aanhoudende

In 2016 werden in Nederland 8300 mensen ten gevolge van sportgerelateerde enkeldistorsies behandeld op de SEH van een ziekenhuis.5 De meesten patiënten met een enkeldistorsie worden
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klachten ervaren pijn, functieverlies, zwelling, instabiliteit of
beperkingen in dagelijkse activiteiten, sportactiviteiten of een
combinatie hiervan.1,9,12 De complicaties op langere termijn
bij aanhoudende klachten en re-inversies kunnen zijn: osteoartritis, impingement syndroom en chronische instabiliteit van
de enkel.1,12

In de acute fase wordt vaak de zogenaamde RICE-regel toegepast. Dit staat voor: Rest, Ice, Compression, Elevation of in het
Nederlands: Rust, IJs, Compressie, Elevatie.

Rust
In de praktijk worden krukken meegeven ter ondersteuning van
het mobiliseren. In de praktijkrichtlijnen wordt krukken als interventie niet benoemd.6,13 In de patiënteninformatie van de NHG
komt dit wel terug.3 Het is van belang dat voorkomen wordt dat
de enkel opnieuw zwikt. Het is dus van belang om de voet recht
naar voren te zetten. Krukken kunnen ondersteunen om dan toch
te kunnen mobiliseren. Daarnaast is het belangrijk om de voet
regelmatig heen en weer te bewegen, zowel liggend als zittend, om
te voorkomen dat de enkel stijf wordt.3

Behandeldoelen
De patiënt met een enkeldistorsie komt in principe eenmalig op
de SEH waarin de diagnose plaatsvindt en initiële behandeling
gestart wordt. De patiënt komt daarna niet terug bij dezelfde
behandelaar voor herbeoordeling. Derhalve zijn de behandeldoelen toegespitst op de mogelijkheden van de verpleegkundig
specialist op de SEH.
Acute fase (0-5 dagen):
• Reductie van pijn
• Reductie van zwelling
• Vergroten van mobiliteit
• Informeren patiënt over behandelmogelijkheden na acute fase

IJs
In de huidige praktijk wordt koudeapplicatie (ijs) als standaard
gezien in het reduceren van zwelling na een trauma. Door theoretische te redeneren kan het toepassen van zowel koudeapplicatie,
warmteapplicatie als afwisselen tussen warm en koud beredeneerd
worden. Koudeapplicatie zou de zwelling, hematoomvorming,
ontstekingsreactie verminderen. Warmte daarentegen doet de
doorbloeding in het aangedane gebied toenemen, waardoor de
absorptie van extracellulair vocht zou worden geactiveerd. Bij
wisselbaden zou de afwisselende vasodilatatie en vasoconstrictie een pompwerking bewerkstelligen waardoor de lymfatische
en veneuze afvoer wordt bevorderd en dus de zwelling afneemt.

Behandelfase
Algemene behandeling enkeldistorsie
De behandeling van enkeldistorsie met of zonder verdenking op
enkelbandletsel is in alle richtlijnen primair conservatief en bestaat
uit verschillende functionele interventies; snelle mobilisatie, RICE
(Rest, Ice, Compression, Elevation), manier van lopen en mate van
belasten. Deze interventies kunnen worden aangevuld met externe
support zoals gips, tape, drukkend buisverband (tubigrip), drukverband (zwachtel) of brace (rigide, semi-rigide).6,13,19. In de literatuur worden verschillende definities gebruikt voor enkeldistorsies of enkelbandruptuur, daarnaast heeft elke praktijkrichtlijn
die op de SEH gebruikt worden andere behandelopties (tabel 1).
De CBO-richtlijn Acuut Lateraal Enkelbandletsel13 stelt dat in
de acute fase (0-7 dagen) de behandeling gericht moet zijn op de
afname van pijn en zwelling, na deze periode waarbij de diagnose
lateraal enkelbandletsel kan worden vastgesteld kunnen andere
interventies toegepast worden ter bevordering van functioneren
en herstel.13 De acute fase is de tijd waarin de patiënten zich op
de SEH presenteren en het primaire doel is dus afname van pijn
en zwelling.

Er zijn echter geen goede methodologische studies die deze theorieën ondersteunen. Oftewel er zijn geen aanwijzingen dat het
gebruik van ijs effectief is om zwelling te voorkomen en pijn in
rust te verminderen bij acuut enkelletsel.13

Compressie
Verschillende onderzoeken laten tegenstrijdige resultaten zien
wat betreft het effect van compressie gerelateerd aan o.a. zwelling, pijn, range of motion, werkhervatting en sporthervatting.
Deze uitkomstmaten betreffen dus zowel de acute fase als de behandelfase door elkaar heen. In de onderzoeken worden verschillende manieren van compressie gebruikt en verschillende uitkomstmaten, waardoor het lastig is om de verschillende onderzoeken
te vergelijken.6,13,16 Er wordt echter geen uitspraak gedaan over
welke soort compressie de voorkeur geniet in de acute fase.6,13,16
In de huidige praktijk op de SEH is dit meestal een elastisch buisverband (tubigrip), drukverband of onderbeengipsspalk.

Tabel 1: Verschillende praktijkrichtlijnen gebruiken verschillende diagnoses en behandelingen

Met betrekking tot functioneel mobiliseren en methoden voor
externe support baseert de CBO richtlijn13 en NHG standaard6
zich op een systematic review (SR) van Kerkhoffs et al17. Deze
blijkt echter teruggetrokken uit publicatie met de reden ‘substantially out-of-date’.18 Uit deze SR bleek een positief effect op
afname van de zwelling te bestaan in het voordeel van een veterbrace vergeleken met een semi-rigide brace, elastische bandage
en tape op de korte termijn.17 Echter zijn de geïncludeerde studies
gebruikt van matige methodologische kwaliteit met verschillende
interventies, waardoor er een grote kans bestaat op vertekening
van de resultaten en conclusie.13 De resultaten van deze SR zijn
echter wel gebruikt in verschillende richtlijnen, o.a. CBO richtlijn13 en NHG6.
Functionele behandeling verdient bij de behandeling van acuut
lateraal enkelbandletsel de voorkeur boven immobilisatie.13 Er
zijn aanwijzingen dat voor korte periode van gipsimmobilisatie
(0-5 dagen) of vergelijkbare rigide ondersteuning ter facilitering
17
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van een vlotte afname van forse pijn en zwelling, een plaats kan
hebben in de behandeling van een acuut lateraal enkelbandletsel.8,13,19 Langere immobilisatie heeft mogelijk een schadelijk
effect op de spieren, ligamenten en gewrichtsoppervlaktes.8
Het SR van Kemler et al20 suggereert dat er ook plaats is voor
behandeling van enkelbandletsel met een brace voor een betere
functionele uitkomsten, er was echter geen effect gevonden voor
pijn, zwelling en instabiliteit. De onderzochte reviews in Doherty
et al.21 waren unaniem in hun consensus dat braces en taping
effectieve behandelingen zijn in de behandeling van acute enkeldistorsies voor de uitkomsten zelf gerapporteerde functie en
herhaling, dit betreft dus niet de acute fase omdat daarin zwelling en pijnreductie op de voorgrond staan. Een elastische bandage (drukverband) is makkelijk aan te brengen en comfortabel
(een voordeel in de acute fase), maar is minder stevig dan tape
of een brace.6 Tubigrip (elastisch buisverband) lijkt geen positieve bijdrage te hebben in de behandeling van enkeldistorsies.
Het draagt mogelijk zelfs bij aan hogere behoefte voor pijnstilling in vergelijking met geen interventie. Deze resultaten komen
overeen met eerdere reviews over buisvormige compressiebandage.16 In de huidige praktijk is dit nu de meest gebruikte methode
van externe support in de acute fase.

heid en pijnreductie. Op dit moment wordt gewerkt om deze twee
methoden van heel lock vast te leggen op het sharepoint van de
SEH middels een instructiefilmpje.
Veiligheid.nl heeft een aparte interactieve website over enkelblessures en de preventie daarvan. Deze website richt zich
vooral op sporters, maar kan ook gebruikt worden door nietsporters. De site geeft informatie, doel en toepasbaarheid van
brace, tape en neuromusculaire training.24 Daarnaast heeft
Veiligheid.nl de gratis ‘Versterk je enkel app’-ontwikkeld, met
oefeningen en uitleg en een bracewijzer voor bepaalde sporten.4

Behandelfase na acute fase
Na vaststellen van enkelbandletsel door arts of fysiotherapeut
na 5-7 dagen gaat de behandelfase in. Er lijkt geen verschil in
uitkomst na 6 maanden, bij de behandeling van acuut enkelbandletsel na behandeling met tape, semi-rigide brace en laceup brace.1,13 Zowel een brace (semi-rigide of een veterbrace) als
een tapebandage zijn aan te bevelen als behandelmogelijkheden
bij een acuut lateraal enkelbandletsel.6 Doordat er geen consensus is over de beste methode ontstaat er ook ruimte voor de individuele behoeften van de patiënt om zelf een behandelmethode
van voorkeur te kiezen, mits begeleid door een behandelaar die
bekend is met de verschillende methode en kan bijsturen mocht
dit nodig zijn. Door Veiligheid.nl is een keuzewijzer ontworpen
voor de verschillende soorten braces. 4 In de literatuur worden
aanbevelingen gedaan om de balans en coördinatie te trainen,
binnen 12 maanden na ontstaan van het letsel, met name bij sporters of na fors enkelbandletsel. Deze oefentherapie dient daarbij
zoveel mogelijk in reguliere trainingsactiviteiten te worden ingebouwd, en/of thuis uitgevoerd.6,13 Echter sinds herziening van
NHG richtlijn6 zijn meer aanwijzingen dat aanvullende gesuperviseerde oefentherapie een positief effect kan hebben op het herstel en terugkeer naar sport vergeleken met conventionele therapie alleen.1,21,23 Daarnaast is het van belang dat het looppatroon
en eventuele veranderingen daarin gemonitord worden tijdens
behandeling van enkelbandletsel. Veranderingen in het looppatroon spelen namelijk een mogelijke rol bij het van het herstel van
patiënten.1

Elevatie
Elevatie lijkt effectief voor de afname van enkeloedeem bij acuut
lateraal enkelbandletsel, echter, waarschijnlijk neemt het enkeloedeem weer toe indien patiënt de enkel af laat hangen, wat tegenstrijdig kan zijn met de wens om te mobiliseren. Een langdurig
effect is dan ook niet bewezen.6,13

Combinatie van interventies
Ondanks het gebrek aan bewijs voor een snellere revalidatie en
herstel wordt gesteld dat de combinatie van de verschillende
RICE-maatregelen, in de zin van initiële vermindering van de
pijn (acute fase), zinvol kan zijn voor het welbevinden van de
patiënt.8,13,15

Chirurgische behandeling
Functionele behandeling van het acute laterale ligament letsel
geniet de voorkeur boven chirurgische therapie. In de (top) sportpopulatie kan er op basis van persoonlijke overwegingen wel plaats
zijn voor een chirurgische behandeling.3 Het is belangrijk om de
voor- en nadelen af te wegen.22 Factoren die mee kunnen spelen
zijn seizoenperiode, verwachtingen van de sporter, sport-gerelateerde enkelbelasting, individuele medische voorgeschiedenis,
fase in de carrière, tijd van trauma tot diagnose, collateraal enkelbandletsel en toegang tot ervaren orthopedisch chirurg.8 Risicofactoren van een operatie zijn: complicaties in wondgenezing,
infectie, dystrofie, iatrogene zenuwbeschadiging leidend tot sensorische stoornissen en paresthesien.21 Het is daarom van groot
belang dat de patiënt deze afweging kan maken met een (orthopedisch) chirurg gespecialiseerd in behandeling en operaties
van enkelbandletsel.

Verwijzing na de SEH
De doorverwijzing na de SEH heeft groot effect op de soort behandeling die de patiënt krijgt, zoals tabel 1 al weergaf. Na 4 tot 7
dagen vindt een herbeoordeling plaats om een eventuele ruptuur
vast te stellen. In de regel vindt die herbeoordeling in de eerste
lijn plaats door de huisarts of fysiotherapeut. Indien de eerste
beoordeling en/of aanvullend onderzoek in de tweede lijn heeft
plaatsgevonden, wordt de patiënt terugverwezen naar de eerste
lijn indien blijkt dat er geen verdere behandeling hoeft plaats te
vinden in de tweede lijn. De nacontrole wordt bij voorkeur in de
eerste lijn uitgevoerd. 13,23,25 In de huidige praktijk worden regelmatig patiënten zonder fractuur of bij Weber A enkelfractuur
(behandeling als enkelbandletsel) voor herbeoordeling in de
tweede lijn gehouden. Zodra gips wordt gegeven bij ernstige pijn
is dit wenselijk, aangezien de eerste lijn geen gipsbehandeling
doet. Echter in andere gevallen lijkt er geen reden om de patiënt
in de tweede lijn te behandelen. 13,23,25 De CBO-richtlijn13 en consensus statement37 is hier heel duidelijk in: de patiënt wordt na
de diagnostische fase (terug)verwezen naar huisarts of fysiotherapeut.23 De middelen die het ziekenhuis heeft voor behandeling van enkelbandletsel zijn ook beschikbaar in de eerste lijn.

Best practice behandelingen enkelbandletsel
In onderzoeken naar compressie wordt gebruik gemaakt van drukverbanden (steunverbanden), echter wordt niet beschreven hoe
deze worden aangelegd. In de algemene EHBO-scholingen wordt
een normaal enkeldrukverband aangeleerd.34 In de huidige praktijk op de SEH worden twee extra mogelijkheden voor enkeldrukverband toegepast met ‘heel lock’. Hierbij worden een extra zwachtelmethode gebruikt waarin de laterale enkelband extra ontzien
wordt, buiten de gewone zwachtelmethode om. Deze methode
wordt niet teruggevonden in de literatuur. De directe feedback
die de patiënten geven is positief en wordt beschreven als stevig-

Daarnaast kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut aanvullende
(gesuperviseerde) oefentherapie aanbieden op basis van de
behoeften van de patiënt.
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• ‘Versterk je enkel app’. Patiënt attenderen op het bestaan van

9. Van Rijn RM, van Os AG, Bernsen RM, Luijsterburg PA, Koes BW,

deze gratis app, waarin zelf oefeningen gedaan kunnen worden
in de behandelfase (na herbeoordeling). Deze app staat vermeld
in de patiëntenfolder ‘Enkel verzwikt’ van OLVG.
• Patiëntenfolder ‘Enkel verzwikt’ meegeven; deze is recent beoordeeld door de doelgroep zelf in het kader van het onderzoek de
verpleegkundig specialist (in opleiding). De folder geeft informatie over enkeldistorsie, adviezen en leefregels, verwachtingen ten aanzien van herstel en betrouwbare informatiebronnen.
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Bijzondere gipsen
Ingrid Wijnands, GVM Bravis Ziekenhuis loc. Bergen op Zoom”, stuurde deze foto en reactie van een dankbare patiënt in.
“Op 27 oktober is het 75 jaar geleden dat Bergen op Zoom bevrijd is. Als bestuurslid
van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal (SBBW) ben ik sinds 2014 hard aan het
werk om samen met veel anderen vorm te geven aan een gedenkwaardig programma.
Op zaterdag 26 oktober 2019 krijgt het publiek toertochten, een defilé, een taptoe en
een feestavond voorgeschoteld, waarvoor ik eindverantwoordelijk ben.
De aanvankelijke paniek was behoorlijk toen na een fietsongeluk op 31 augustus bleek
dat ik geopereerd moest worden en ik in dat bewuste bevrijdingsweekend nog in het
gips zou zitten. De knop ging echter snel om: het is nou eenmaal niet anders.
Het idee om van het gips dan maar een Canadese vlag te maken ontstond nog dezelfde
dag, maar uiteindelijk had ik daar wel de medewerking van de gipsmeesters van Bravis
Bergen op Zoom voor nodig. Hulde aan jullie creativiteit en veel dank voor het meedenken! Zonder jullie was het een stuk ingewikkelder geweest! Ik ben heel trots op
het eindresultaat en, naar ik begrepen heb, circuleert de foto ook al in Canada.
Irene van Kemenade

Op een rijtje:
orthese hulpmiddelen
Lenny Keylard

Wat te doen als je geen kant op kunt vanwege een blessure? Wij maakten een overzicht van slimme hulpmiddelen die het leven
dat nét wat makkelijker maken.
Een breuk oplopen is erg vervelend, zeker vandaag de dag,
omdat we eigenlijk niet stil kunnen zitten, zoveel moeten
doen en de ARBO (Arbeidsomstandigheden) ons in de nek
hijgt om zo snel mogelijk het werk weer te hervatten. Ook je
sociale leven lijdt eronder, alsmede de zorg om kleine kinderen, die alle aandacht en energie opeisen.
Hoe moet je dit allemaal regelen als je bijvoorbeeld in een
onderbeengips zit waarop je niet mag lopen, op tweehoog
woont in een klein appartement zonder lift en geen ruimte
hebt voor een rolstoel? Sommige mensen raken in een sociaal
isolement en het enige contact is met de bezorger van Albert
Heijn die de artikelen aflevert en vraagt om een krabbel.

Voordelen

Nadelen

Handen vrij.

Been steekt uit naar achter.

Vereist enige oefening.

Irritatie aan kniegewricht.

Alles kan je verstellen op maat.

Vereist oefening.

Onbelast mobiliseren.

Je moet hem goed instellen volgens instructie.

Te bestellen via bol.com

Te strakke knieband zou DVT kunnen veroorzaken.

Kan ermee traplopen

Niet te gebruiken bij knieletsels.

iWALK 2.0

Gelukkig zijn er meer mensen die met deze struggles om moeten gaan en daarvoor heeft de industrie allemaal mooie hulpmiddelen ontwikkeld. Daarom in dit artikel een overzicht van
allerlei hi-tech artikelen die het leven met een blessure iets
gemakkelijker maken.

iWALK 2.0
De iWALK 2.0 is een loopkruk waarbij je handen vrij hebt en
je onderbeen onbelast houdt. Deze mooi uitziende orthese
maakt mensen weer mobiel. Te koop via internet voor zo’n
180 euro.
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Freedom Leg 3.0

Onderarm krukken

iwalk-free.com
Deze orthese geeft net als de iWALK de luxe van mobiel blijven
terwijl je je handen vrij hebt zonder dat je het aangedane been/
de voet belast. Online zijn tal van video’s te vinden van mensen
die met deze ortheses werken in de bouw, sporten et cetera.
De Freedom Leg ziet er mooi uit en is er in een aluminium uitvoering of carbon. Online te koop via Amerikaanse websites voor
ongeveer 344 euro.

Het verschil met elleboog- en okselkrukken is dat je met deze
krukken kunt leunen op je onderarmen zodat je zowel de polsen
als het ellebooggewricht minder belast. De makers van onderarm
krukken ontwikkelden ergonomische krukken die comfortabel
zijn in het gebruik. Krukken kun je kopen vanaf 50 tot 250 euro.

Voordelen

Nadelen

Handen vrij.

Vereist oefening.

Vereist enige oefening.

Je moet hem goed instellen volgens instructie.

Voet staat naar beneden.

Sommige patiënten hebben een oncomfortabel
gevoel bij knieletsels/operaties.

Licht gewicht.
Onbelast mobiliseren.
Kan ermee traplopen

Voordelen

Nadelen

Handen kunnen vrij.

Vereist oefening

Vereist oefening.

Zit vast aan de onderarm.

Geen belasting van pols.

Je kan geen spullen vasthouden terwijl je loopt.

Minder belasting elleboog.

Kan irritatie geven aan onderarm.

Onbelast mobiliseren.
Kan ermee traplopen
Prijs is laag.

Prijs is vrij hoog.
Is alleen via website te bestellen. USA

Exoskelet
De orthese hulpmiddelen die nu beschikbaar zijn, geven ons al
veel meer comfort dan jaren geleden. We zijn dan ook benieuwd
wat de toekomst ons gaat brengen. Momenteel zijn er meerdere
bedrijven druk in de weer met het creëren van een exoskelet.

Freedom Leg 3.0

Wat is een exoskelet?
Dat is een robot die als een orthese om het lichaam zit en mechanisch gestuurd kan worden om bewegingen te creëren. Er zijn al
mensen met een dwarslaesie die met behulp van een exoskelet kunnen lopen, waardoor de kwaliteit van leven enorm wordt verbeterd.

Knee scooter/Knie walker
De knee scooter is een soort step waarop je de knie van het aangedane been kunt laten rusten en kunt verrijden. Er zijn verschillende merken die soortgelijke hulpmiddelen verkopen, sommige
varianten hebben ook een zitje. Erg handig! De prijs varieert en
begint vanaf 100 tot 400 euro.
Voordelen

Nadelen

Handen kunnen vrij.

Zwaar apparaat.

Vereist minder oefening.

Kan er geen trap mee op.

Rolt makkelijker

Band kan lek.

Prijs is redelijk

Neemt ruimte in beslag.

Ook is er een exoskelet waarmee de impactkrachten op de knieën
tijdens skiën gereduceerd worden en je veel langer zou kunnen
skiën.
Wie weet krijgen we straks een exoskelet waarbij we de percentages van belasten kunnen instellen voor optimale botgenezing
bij een onderbeen orthese en dergelijke.

Onbelast mobiliseren.
Kan er een mandje aan maken

Lenny Keylard, gipsverbandmeester OLVG-West Amsterdam
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Column

Ageeth op Aruba

Column

Iedere uitgave schrijft Ageeth, 45 jaar, getrouwd met Theo Kok (eigen timmerbedrijf),
over haar belevenissen op de gipskamer vanaf het zonovergoten Aruba.

Koutje
Zoals we gewend zijn in Nederland is niets zo veranderlijk als
het weer. Een van de dingen die absoluut niet voor Aruba
gelden. Men vraagt me wel eens of we ook een kachel hebben
– nee, die hebben we echt niet nodig. Het is vrijwel altijd rond
30°C. Als het heeft geregend is het wat warmer, daar wordt
het vaak een beetje benauwd van omdat dan ook de wind wegvalt. De wind zorgt ervoor dat het uit te houden is op Aruba.
Maar omdat het zo warm is buiten, draait overal de airco
volop. In het ziekenhuis is het dan ook erg koud, net als bij het
belastingkantoor, de banken en andere bedrijven. Je
gaat dus continu van warm naar koud, of
andersom. Nu heerst de laatste tijd
de griep enorm, ook in Nederland hoorde ik iedereen er
over klagen. En het gaat
maar niet over.
Inmiddels spreek
ik uit ervaring,
ik loop al 5
maanden te
hoesten.
Bij aanhoudende
hoest
is het
advies
om
naar
een
specialist te
gaan. Dat
heb ik gedaan, maar
ja, die kan
ook niet toveren. Zelf dacht ik
dat er misschien
niet genoeg gecirculeerd werd op de gipskamer. Er hangt altijd een wat
weeïge lucht naar mijn idee. Om
dit uit te sluiten hebben we verschillende metingen gedaan en wordt er aan alle
kanten gekeken of de lucht wel voldoende gecirculeerd word
op de gipskamer. Er is zelfs een aparte unit neergezet die de
lucht zou helpen verversen. Uiteindelijk is de vraag gerezen of
een allergie misschien een probleem kon zijn, dus met mondmaskers op gewerkt maar daar word je ook niet vrolijk van.
Nu wil het toeval dat net toen men kwam kijken of alles aan
de eisen voldoet we prompt de nieuwsbrief kregen van de
GVN over de stoffen die misschien vrij komen tijdens het
gipsen. Deze brief heb ik natuurlijk doorgespeeld naar de

afdeling hygiëne en leidinggevenden. Er werd besloten om
mij tijdelijk op een andere locatie te zetten. Even geen gips.
Gelukkig is er van alles te doen en te schrijven, dus ontferm ik
me nu even over hetgeen wat alsmaar blijft liggen. Dit betekent
wel dat mijn collega er nu alleen voor staat, en daar is het echt
te druk voor. Tsja, regel maar à la minuut een waarnemer.
Daarbij hebben we voor onze vakanties ook al waarnemers
gehad, en je mag maar 4 weken per jaar komen werken zonder vergunning, dus konden diegenen niet nog een keer komen.
Gelukkig heeft een gipsverbandmeester in Nederland
ons ooit laten weten dat als we omhoog
zaten, hij in principe dezelfde dag
nog naar Aruba kon komen.
Van dat aanbod hebben
we nu gebruik gemaakt.
En inderdaad: vandaag gebeld,
’s avonds een
vlucht
geboekt,
morgen in
het vliegtuig en
overmorgen
aan het
werk.
Dit
ging
wel
heel erg
snel.
Dus
inmiddels
zijn we
weer even
met 3 gipsverbandmeesters
op het eiland:
Wally was zo flexibel
om te komen. Het ene
moment vierde hij z’n verjaardag en het andere moment
moest ie z’n koffer pakken. Inmiddels
is hij alweer aan zijn laatste week bezig. Hij
vertelde het enorm naar zijn zin te hebben. Zowel op de gipskamer als na het werk.
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Je weet maar nooit hoe
het nog eens uit komt…. Bedankt Wally!!
Ageeth Kok,
gipsverbandmeester
Dr. Horacio E. Oduber Hospital
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Voor u gelezen

Uit Nederlands Tijdschrift Geneeskunde nummer 43, 27 oktober 2018

Het carpaal tunnelsyndroom(CTS)
Patiënten met het carpaal tunnelsyndroom worden vaak gezien in de gipskamers. Je kent de patiënt wel: langdurige pijnlijke tintelingen en een doof
gevoel in de duim, wijsvinger en middelvinger, vooral ‘s nachts. Vanuit de
gipskamer wordt vaak een spalk gegeven met wat instructies over vooral
‘s nachts dragen. Ook wordt vaak een
afspraak gemaakt voor een follow-up
bij de neuroloog na een aantal weken.
In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) stond hierover een
uitgebreid artikel dat wij graag onder
uw aandacht willen brengen. De geldende richtlijnen met een zorgpad worden
daarin helder en beknopt doorgenomen.
Het carpaal tunnelsyndroom (CTS) is
een klinische syndroomdiagnose. Er is
geen universele referentietest voor het
vaststellen van CTS. Hieronder volgt wat
meer over de aandoening.

Typische kenmerken van klassiek carpaletunnelsyndroom1

ondergrond rusten terwijl hij of zij de
duim in de richting van het plafond
beweegt met weerstand tegen het metacarpofalangeaal gewricht (c). Zwakte
van de M. opponens pollicis; de duim
wordt tegen weerstand naar de basis
van de pink gericht.
Lichamelijk onderzoek bij vermoeden van carpaletunnelsyndroom
Deze figuur toont mogelijke bevindingen
(a), gestoorde sensibiliteit in het verzorgingsgebied van de N. medianus (b),
zwakte van de M. abductor pollicis brevis. Bij het onderzoek van deze spier
laat de patiënt de handrug op een platte

Bij patiënten met een klinisch beeld dat
voldoet aan de typische kenmerken van
CTS kan de diagnose gesteld worden
zonder aanvullend onderzoek. In dat
geval kan de arts direct overgaan tot
het bespreken van de behandelopties
aan de hand van de Consultkaart CTS.

Het gebruik van provocatietests, vragenlijsten en handdiagrammen wordt afgeraden vanwege hun beperkte diagnostische waarde.
Aanvullend onderzoek is geïndiceerd
wanneer een patiënt niet alle typische
kenmerken van CTS vertoont of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose.
Indien beschikbaar verdient zenuwechografie de voorkeur; zenuwgeleidingsonderzoek is een goed alternatief.
Vanuit het oogpunt van kwaliteit van
zorg, patiëntvriendelijkheid en efficiëntie is het aan te bevelen dat de eerste
en tweede lijn afspraken maken over
het zorgpad voor patiënten bij wie CTS
vermoed wordt.
Voor de verdere uitwerking van dit
artikel verwijzen wij u naar de onderstaande link: https://www.ntvg.nl/
artikelen/carpaletunnelsyndroomeen-klinische-diagnose/artikelinfo
Niet-abonnees kunnen gratis 3x een
artikel lezen, waaronder deze.
Van de Redactie
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Wat zou u doen? Dit keer: over gips en skiën
Leuk! De wintersport komt er weer aan!
Een tweeluik van Barbara Roberti en Jan van Doorn
‘Ik ben gegaan en heb er geen seconde spijt van gehad’
Barbara Roberti (gipsverbandmeester OLVG) zag zichzelf een aantal jaar geleden voor een groot dilemma geplaatst. Vlak voor de
wintersportvakantie brak haar dochter haar pols. Moesten ze gaan of thuisblijven?
Mijn broer en zijn gezin waren 8 jaar geleden verhuisd naar
Nieuw-Zeeland. Dat vonden wij achterblijvers enorm jammer,
we zijn erg op ze gesteld. We skypen veel en houden een nauw
contact met elkaar, maar we zouden het heerlijk vinden om weer
een paar avonden met elkaar door te brengen. En dat ging
gebeuren: samen op wintersport met kerst! Wat een heugelijk
feit! Alles geboekt, iedereen enthousiast en we kunnen ook nog
eens allemaal goed skiën!

Mijn redenatie was als volgt;
• De fractuur zit na 5 weken al aan elkaar.
• De fractuur is dubbel beschermd, namelijk door heel sterk polyesther gips en de K-draden. (Het argument dat mijn dochter juist
iets zou kunnen breken dat uit haar gips steekt bijvoorbeeld
haar vingers, vind ik absoluut niet steekhoudend, want steekt
een been ook niet uit een stijve skischoen?).
• Het gips werd niet nat want met een beetje wringen paste ze in
een gewone waterafstotende skihandschoen.
• Natuurlijk spraken we af dat ze het rustig aan zou doen, anders
mocht ze niet skiën. (Eerlijk gezegd is ze wel eens bij een zwarte
piste onderuit gegaan).

En toen brak mijn 14-jarige dochter tijdens een boomklimpartijtje haar pols...op 20 november. Zie foto´s hieronder. Er werd
gereponeerd op OK maar een week later was de stand toch niet
optimaal en werden er K-draden ingebracht (subcutaan, er staken dus geen K-draden uit de huid). Deze zouden verwijderd
worden na de jaarwisseling. En wij zouden op 26 december op
wintersport gaan voor 1 week.

Alles is goed gegaan. We hadden een fantastische familiereünie
en de pols was natuurlijk prima zoals verwacht. Maar wat ga ik
zeggen als een patiënt mij vraagt of hij/zij wel of niet mag wintersporten met gips?
Allereerst zou ik natuurlijk mij houden aan het advies van de arts
maar als de patiënt het mij vraagt, gewoon zo voor de neus langs.
Allereerst zou ik overwegen of de breuk stabiel is of niet. Is er een
mogelijkheid voor inzakking van de fractuur aanwezig, dan zou
ik het persoonlijk afraden. Bij voet- en beenfracturen ook omdat
de belasting/zwelling snel te hoog is. Maar bij stabiele polsfracturen zoals een torus fractuur of een aantal weken oude fractuur
zou ik gewoon stevig gips aanleggen en de beslissing aan de patiënt
zelf laten.

De grote vraag diende zich aan: WEL of NIET gaan? De wintersportvakantie zou plaatsvinden 5 weken na traumadatum, en
de K-draden zaten er nog in.

Daarbij vind ik een skiverbod te ver gaan. Het verbieden van skiën
mág ook niet, je kunt enkel een advies geven aan de patiënt. Toch
hoor je vaak vanuit artsen en gipsverbandmeesters een verbod
ook als het heel eenvoudige torus is.

Ik ben wél gegaan en heb er nooit een dag spijt van gehad.

Barbara Roberti
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Jan van Doorn (gipsverbandmeester boven-IJ Ziekenhuis) kan er met zijn hoofd niet bij, dat mensen bewust vragen om
moeilijkheden door met gips de piste op te gaan. Om meerdere redenen.
‘Skiën met K-draden of vers geopereerde fracturen is absurd’
Het zal u ook regelmatig zijn overkomen: kan ik, of mijn kind nu
wel skiën met gips? Die vraag gaan we de komende maanden weer
regelmatig op de gipskamer krijgen.

Bij mij vindt de chirurg én de patiënt dan weinig steun. Op één
of andere manier vind ik het absurd dat je jezelf blootstelt aan
gevaar. Ga maar na: je bent minder wendbaar, het gevaar dat je
andere mensen letsel toebrengt is veel groter (‘ik werd aangeskied’
is zo’n bekend verwijt van skiërs) en vooral dat je het gevaar opzoekt is veel groter. En dat terwijl je juist aan het genezen bent.
Nou ben ik heus niet iemand die -naar het woord van Boris Pasternak- zijn huis het liefst meubileert met brandblussers, maar
oppassen kan geen kwaad.

Een been of arm breken gebeurt altijd op een moment dat het niet
uitkomt. Dit speelt vooral met vakantie en met werk. Wanneer
en chirurg of orthopeed dan met een negatief advies komt is de
teleurstelling vaak heel groot. Soms ontaardt dit zelfs in een verwijt naar de arts en/of gipsverbandmeester. We kennen het vertoog wel: ‘ik heb er zo naar toe geleefd’, ‘ik heb het zo verdiend’
of ‘mijn man heeft zo hard gewerkt de laatste tijd’. Alsof wij het
letsel hebben veroorzaakt.

Ik hoor wel eens van patiënten dat zij skiën met K-draden of vers
geopereerde fracturen. Dit is absurd. Het is vragen om moeilijkheden. Het skiën is op deze manier een ‘heilig moeten’ geworden.
Het is toch niet zo moeilijk om dan een andere - leuke - vakantie
te organiseren die minder gevaar oplevert? En: moet alles wat kan?
Zijn we zover afgedwaald dat we het niet meer accepteren als het
even tegenzit? Dat dat een maatschappelijke tendens lijkt te worden is duidelijk, maar of we dat vanzelfsprekend moeten vinden,
dáár van ben ik niet overtuigd.

Heel sporadisch wordt het gipsslachtoffer dan ook een verwijt
gemaakt door de familie alsof diegene het expres veroorzaakt
heeft.
Wanneer die discussie in de gipskamer plaatsvindt, zoekt de
behandelend arts niet zelden steun bij de gipsverbandmeester.
Ik denk dat we dat allemaal wel eens meemaken. ‘Wat vind jij
ervan’, of ‘wat zou jij doen?’. Laat ik vooropstellen dat een patiënt iets verbieden geen zin heeft. Het blijft bij een advies!

Jan van Doorn

Een klein gebaar met grote impact
#beterinAmsterdam #thuisinonzewereldstad #rechtuithethart
Kay Ruiter
Soms krijg je een brief van een patiënt waardoor je weet: hier doen we het voor. Een brief die ook illustreert hoeveel een klein
gebaar kan betekenen. Deze dankbare reactie kregen de gipsverbandmeesters van het Amsterdamse OLVG
“Het was een natte, donkere zaterdagavond in november. Mijn
man en ik waren onderweg van huis aan de Oosterdokseiland
naar het Muziekgebouw aan ‘t IJ, waar we op een boot zouden
stappen voor een verjaardagsfeest. Mijn man had net zijn boek
afgerond over de Jodenvervolging in Gennep, na twee jaar werk,
eindelijk hadden we weer even wat lucht. Nog geen vijf minuten
onderweg en daar lag hij. Hij struikelde. Spierwit en trillend heb
ik hem toch maar naar huis gebracht, ondanks dat hij wel naar
het feest wilde.

stukje gips maakte Kay een ‘toe-up’, een enkelband die mijn man
kon bevestigen aan de voorste veters, waardoor de klapvoet en
bijbehorende valpartijen geremd werden. Hij was namelijk al zover
dat hij eigenlijk niet meer de straat op durfde. Van januari tot eind
juni heeft hij baat gehad bij dit middel; van de kleine wandelingen
in de stad tot op het strand van Mykonos.
Wat hij bijzonder vond, was dat dit als vanzelfsprekend werd gedaan. Hij werd herkend, het werk werd stilgelegd en er werd als
vanzelfsprekend iets extra’s gedaan om hem verder te helpen en
weer veilig de straat op te krijgen. Niet vanuit een opdracht, maar
gewoon; wat is er aan de hand (leuke woordspeling in dit verband)
en hoe kunnen we helpen?

Hij was inmiddels al vier keer met de fiets gevallen in redelijk
korte tijd en was slechter gaan lopen. Hij had een klapvoet, al
was de oorzaak nog niet duidelijk, alle onderzoeken liepen nog.
Hierdoor kon hij nog geen hulpmiddelen krijgen (wat er nodig
was wisten we immers nog niet).

Kay was attent en meelevend, verplaatste zich en keek verder dan
wat nodig was. Mijn man was blij, zekerder en gerustgesteld. In
plaats van niet meer naar buiten te durven, werd zijn bewegingsvrijheid niet ingeperkt. Inmiddels heeft hij dit verhaal bovendien
aan iedereen verteld.

Omdat de last bleef, is hij de volgende maandag naar de huisarts
gegaan. Na een foto in OLVG bleek hij toch iets in zijn hand gebroken te hebben. De gipsverbandmeesters hebben hem toen allervriendelijkst en kundig geholpen. Dat kreeg ik enigszins opgewekt
te horen bij thuiskomst.

Wat minder leuk is, is dat we nu weten dat hij een progressieve
spierziekte heeft, die zich gelukkig vooralsnog tot de benen beperkt.
Dit betekent al het nodige voor ons met aanpassen en incidenten,
maar juist dan kunnen zorgverleners zo’n enorm verschil maken
met het inlevingsvermogen wat hierboven getoond is.”

Vijf weken later en net een week uit het gips was hij weer gevallen. Deze keer was de andere hand gebroken. Zelfde ritueel en
weer naar OLVG. De hand werd gegipst, ondertussen werd hij
herkend door een alerte collega die bezig met wat anders (Kay,
bedankt!). ‘Goh, bent u hier nu alweer? Zo kunt u niet verder,
daar gaan we wat aan doen!’ Zogezegd, zo gedaan. Vanuit een

Kay Ruiter
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Verloren weddenschap
Het aangaan van weddenschapen is al zo oud
als de Romeinen. En bij weddenschappen speelt
geluk een belangrijke rol. Soms heb je mazzel
en soms ben je de Sjaak!
Op het kinderspreekuur zag ik zo’n kereltje, dat
een weddenschap was aangegaan. Het was een
soort van spel waarin je allebei een nummer
moet noemen: als je een apart nummer noemt,
win je en als je samen hetzelfde nummer noemt
dan verlies je - duidelijk toch?
Ik vond het een vaag verhaal, maar duidelijk
was dat deze jongen verloren had. De inzet was
een hennatatoeage, zo eentje die nog een tijdje
blijft zitten. Dus… na het verwijderen van het
gips bij een SH 4 kwam deze hennatatoeage in
volle glorie tevoorschijn.
Hij was dus de Sjaak.
Groet,
Lody Muskita

Gips met een verhaal
Pas geleden kwam er een leuke creatie bij ons op de gipskamer. Deze jongedame was gevallen met haar paard. Haar vriendinnen
hadden haar ervaringen uitgebeeld op het gips van de spoedeisende hulp. Zodoende hoefde ze elke keer haar verhaal niet te
vertellen, maar kon je het ‘lezen op haar been’.

Jeanet Klomp
gipsverbandmeester
poli heelkunde gipskamer
0570 53 5060 toestel 3321/3325
j.klomp-kruizinga@dz.nl
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Flink
doorkruipen
“Zeventien maanden oud is dit meisje,
en vanwege klompvoetjes kreeg zij vier
weken gipsredressie volgens Ponseti.
Het heeft haar zichtbaar niet beperkt bij
het kruipen!”
Rijk Hoogmoed,
gipsverbandmeester AMC.

Jeuk? Deze walker voorziet in alles
Gipsmeester Willie van der Sanden keek
wel even op toen de patiënt met deze walker zich meldde op de gipskamer. “Het is
een perfecte walker. Maar dit accessoire
krijg je er niet bij”, mailde ze. Wel slim
bedacht, met deze ‘ingebouwde’ breinaald
heeft de patiënt altijd gereedschap om
eventuele jeuk te verlichten bij de hand.
Willie van der Sanden,
gipsverbandmeester,
St.Annaziekenhuis Geldrop

Die ene patiënt

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

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

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

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

Stuur het naar mij,
L.muskita@olvg.nl
Schrijf en bundel ze!
Lody Muskita
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Dubbele quadriceps:
hoe los je dat op in een rolstoel?
Annemarie Freriks
We hadden een patiënt van 140 kg met een dubbelzijdig quadriceps ruptuur. Hij is aan beide zijden geopereerd, maar wilde
dolgraag naar huis. Ik opperde dat een plank in de rolstoel wellicht uitkomst bood. De heer kwam terug met een geweldige
stellage!
Annemarie Freriks,
gipsverbandmeester
J.M.G.Freriks@dz.nl
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penningmeester
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bestuur),
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Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt,
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Visitatie
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Bestelkaart/adreswijziging
Naam : _________________________________________
Adres : _________________________________________
Postcode/Woonplaats :______________________________
Beroep/Functie: __________________________________
Organisatie/Werkgever. _____________________________

Thema-uitgave
verzoekt om toezending van de thema-uitgave:
 Nr: _______ , jaargang 20 ____ , € 4,50 (excl. porto, btw)

Bewaarmap ”In dit Verband”
(Gipsverbandmeesters krijgen deze bewaarmap tegen portokosten)
 verzoekt om toezending van de bewaarmap: € 8,-- (incl. porto
en btw)

Abonnement ”In dit Verband”
verzoekt een abonnement:
 abonnement € 18,55 per jaar. (incl. btw)

Adreswijziging
verzoekt het tijdschrift voortaan toe te sturen aan:
 nieuw adres
Naam : _________________________________________
Adres : _________________________________________
Postcode/Woonplaats :______________________________
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