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Van de redactie
Beste lezers,
Laat ik beginnen met iedereen het aller
beste te wensen voor het komende jaar
en dat vele wensen vervuld
moge worden.
De oliebollen zijn op en de
kerstspullen liggen weer
op zolder, wachtend op de
volgende keer waarop ze
weer tevoorschijn worden
gehaald. 2020, ja wat zal het jaar ons
brengen, welke nieuwe uitdagingen zullen er op ons pad verschijnen? Voor sommige collega’s misschien een start van
een welverdiend pensioen en voor weer
anderen de start als gipsverbandmeester. Wat gaan de isocyanaten betekenen
voor ons als gipsverbandmeesters?
Is het inderdaad zo’n storm waar velen
het over hebben of is het een storm in
een glas water? Ik weet het niet, soms
baart het me zorgen, maar de toekomst
zal het uitwijzen.
Wat ons in ieder geval te wachten staat
is een congres medio juni, waar de congrescommissie druk doende mee is. We
hebben afscheid genomen van Barbara
Roberti, die jarenlang de het hoofdredacteurschap met verve heeft uitgevoerd.
Ze was sturend en verbindend als het
ging om het zoeken van nieuwe redactieleden, de juiste persoon op de juiste
plek. Verder had ze een ‘neus’ voor het
zoeken en vinden van artikelen die voor
de beroepsgroep relevant zijn.
We zullen haar inbreng missen.

In deze uitgave kijken we naar het verleden en komt het ‘Quengelgips’ aan de orde.

Wat gaan de isocyanaten
betekenen voor ons
als gipsverbandmeesters?
Radioloog Victor van der Hulst bespreekt
hoe schadelijk de röntgen eigenlijk is, altijd
goed om ons daar van bewust te zijn.
In Aruba beschrijft collega Ageeth het
Diabetisch Congres en er is een stuk van
Ellen Reijders, over een mal voor een exoskelet voor een verlamde bruid, waarbij
ze tijdens haar bruiloft kon staan.
Het is mooi dat dit soort inventieve initiatieven beschreven en naar buiten komen.
Ik denk dat er in ons land meer van dit
soort initiatieven zijn, dus beschijf ze en
stuur ze op.
Beste collega’s, blader door en lees de
overige artikelen aandachtig door. Denk
je ‘dat kan anders’, meld je dan aan als
hoofdredacteur.
Veel leesplezier,
Lody Muskita
Redactielid

Ja, de eerste uitgave zonder hoofdredacteur… onze wens voor het komende jaar
is dat er een nieuwe hoofdredacteur opstaat en ons versterkt, wie weet.

Verschijningstabel In dit Verband 2020
2e uitgave In dit Verband 2020
Deadline aanleveren kopij:
8 mei 2020
Deadline aanleveren advertenties: 8 mei 2020
Verschijningsdatum:
12 juni 2020

3e uitgave In dit Verband 2020
Deadline aanleveren kopij:
7 augustus 2020
Deadline aanleveren advertenties: 7 augustus 2020
Verschijningsdatum:
11 september 2020
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Een gedeformeerde Charcotvoet met
ulcus en extreme vochtproductie:
hoe behandel je die?
A.Janssen, R. Sleegers
Inleiding
Casus betreft een 51 jarige vrouw, die sinds 2017 kampt met diabetes mellitus type 2, slecht gereguleerde en gecompliceerde
neuropathie. Na een myocardinfarct in maart 2018 had zij een dik, oedemateus, warm linkerbeen. Zij werd hiervoor behandeld
met diuretica en antibiotica, zonder aantoonbaar resultaat. Op 11 november 2018 meldt patiënt zich voor een second opinion bij
verpleegkundig specialist R. Sleegers met een Charcotvoet met een reeds 2 weken aanwezige ulcus van 50 mm eronder (foto 1+2).
Op röntgenfoto’s was een volledig gedeformeerd en ingezakt voetgewelf te zien (foto 3+4).
Probleemstelling: een moeilijk gipsbare voet met ulcus met extreme vochtproductie.
Lichamelijk onderzoek
• Oedemateuze voet met roodheid
rondom het ulcus, geen botcontact bij
sonderen.
• Temperatuurverschil van gemiddeld
7 graden tussen de linker- en rechtervoet.
• Neuropathie: sensaties van zowel
monofilament als stemvork verstoord
• Vaatstatus: palpabele vaten zowel arteria tibialis posterior als arteria dorsalis
pedis en beide met handheld doppler bi
fasisch geluid.
• Vaatlab: 1-11-2018 EAI index rechts
1.12 links 1.00

foto 2



1. Diagnose

foto 1


foto 4



Wondbeoordeling volgens Time
Classificatie
Tissue:
• Granulatie weefsel
• Lichte fibrine

foto 3

Infection:

• Geen (patiënt slikt clindamycine oraal)
Moisture:

• Veel exsudaat, niet riekend, helder
Edge:

Conclusie van de diagnose
De patiënt heeft een oppervlakkig geïnfecteerde oedemateuze Charcotvoet links, met
uitgebreide destructie van de midvoet en
een ulcus met extreme vochtproductie.

Aanvullend onderzoek
X voet: volledig geluxeerde en ingezakte
midvoet (foto 3+4).

Behandeling

• Verweekte granulatieve wondrand

MRI: er wordt geconcludeerd dat er sprake
is van een uitgebreide Charcotvoet, aangezien er destructie en oedeem is in de
voet, aankleuring van de tarsalis en een
uitgebreide ontsteking van de weke delen
met een abces direct onder metatarsale 2.
Bloedonderzoek: CRP 15, BSE 115, HB 5,7.

Na de diagnose is gestart met een wondbehandeling, waarbij allereerst het ulcus
met zilvernitraat werd aangestipt, wat werd
afgedekt met Drawtex en een absorberend
verband. Tevens heeft er een off loading
van het ulcus met dubbel vilt plaatsgevonden om de druk onder de midvoet op te
vangen. Deze werd gefixeerd met elastomull haft, waarna een Total Contact Cast
6

(hierna TCC) werd aangelegd met extra
minerale gips om het wondvocht op te
vangen. Dit gips is vervolgens wekelijks
gewisseld (foto 5).

foto 5

Patiënt werd geadviseerd om gebruik te
maken van een rolstoel/krukken en zo
min mogelijk te lopen. Hoe meer de patiënt de voet zou belasten, hoe langer het
actieve proces van de Charcot zou duren.

Resultaat van de behandeling
Na meerdere intensieve wondbehandelingen en TCC-wissels namen de roodheid
en het oedeem af. Het wondexsudaat verminderde en langzaam granuleerde het
ulcus op. Na sluiten van het ulcus (duur
10 weken) en de afname van het temperatuurverschil tussen beide voeten (verschil kleiner dan 2 graden) werd gestart
met het aanmeten van orthopedische
schoenen. Daarbij werd een vast TCC
vervangen door een afneembaar TCC.
Bij het afleveren van de schoenen heeft
de patiënt een inloopschema meegekregen, waarna zij de schoenen na 2 weken
volledig kon dragen.

foto 6



Follow-up
Na bovengenoemde behandeling bleek
dat de Charcotvoet voldoende tot rust is
gekomen. Mede gelet op de relatief jonge
leeftijd van de patiënt en de ernstige mate
van deformatie van de voet is besloten
om tot een Charcotreconstructie over te
gaan middels van een artrodese Chopartgewricht en achillespeestenotomie.
(foto's 6, 7 en 8)

foto 9

foto 10


Conclusie

7. C. Stark MBBSa,1, T. Murray MBBSa,1, C.

Er was sprake van een ernstig gedeformeerde Charcotvoet en hevig lekkend
ulcus.

Gooday MSc, PG Dipb, I. Nunney BSc, MSca,R.
Hutchinson MBBS, MD, FRCSc, D. Loveday
MBBS, FRCSc,K. Dhatariya MSc, MD, MS,
FRCPb,, 5 year retrospective follow-up of new

Deze casus toont aan dat het goed mogelijk is om deze aandoening te behandelen.
Met een combinatie van absorberende
verbanden, extreme off-loading (dubbel
vilt en TCC) en frequente TCC-wissels
wordt een schoeibare, ulcusvrije voet
verkregen en is amputatie voorkomen.
Noot: uiteindelijk is patiënt wel nog geopereerd om de voetstand te corrigeren.

Literatuurlijst
1. Petrova NL, Edmonds ME. Acute Charcot

cases of Charcotneuroarthropathy A single
centre experience, Foot and Ankle Surgery 22
(2016) 176–180.

Auteurs:
A. Janssen
Gipsverbandmeester,
Gipskamer, MUMC +
P. Debeyelaan 25
Postbus 5800, 6202 AZ, Maastricht,
043-3877747,
anniek.janssen@mumc.nl

neuro-osteoarthropathy. Diabetes Metab Res
Rev. 2016;32 Suppl 1:281-6.
2. Wukich DK, Sung W. Charcot arthropathy of
the foot and ankle: modern concepts and
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management review. J Diabetes Complications. 2009;23(6):409-26.
3. Petrova NL, Edmonds ME. Conservative and
Pharmacologic Treatments for the Diabetic
Charcot Foot. Clin Podiatr Med Surg.
2017;34(1):15-24.
4. Trieb K, Ramadani F, Hofstaetter SG. Full
contact plaster cast for conservative
treatment of Charcot foot. Orthopade.
2015;44(1):39-44.
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5. Bates M, Petrova NL, Edmonds ME. O34. How
long does it take to progress from cast to
shoes in the management of Charcot
osteoarthropathy? Diabetic Foot Study
Group; 2005. http://dfsg.org/previous-meetings-and-abstracts/abstract-2005.html last

Postoperatieve behandeling
Er is een TCC-behandeling toegepast
van 4 maanden, waarbij patiënt de voet
de eerste 3 maanden niet mocht belasten.
Vanaf de 4e maand is er opnieuw orthopedisch schoeisel aangemeten.
(foto's 9 en 10).

accessed 08.07.15.
6. Armstrong DG, Lavery LA, Kimbriel HR, et al.
Activity patterns of patients with diabetic
foot ulceration. Patients with active
ulceration may not adhere to a standard
pressure off-loading regimen. Diabetes Care
2003;26:2595–7.
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Verpleegkundig Specialist
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Postbus 5800, 6202 AZ, Maastricht,
043-3876543 (sein 5456).
r.sleegers@mumc.nl

Duurzaamheid op de gipskamer
Leendert-Jan Doornbos
‘Wat kun je als gipsverbandmeester nou doen op het gebied van duurzaamheid?’ vroeg Leendert-Jan Doornbos zich af.
Dat blijkt meer dan hij dacht.
‘Als gipsmeester kun je niet veel doen op het gebied van duurzaamheid’, dacht ik lange tijd. Je kunt niet zomaar overstappen op mooi
duurzaam materiaal, dit brengt namelijk vaak hogere kosten met
zich mee. Ook kun je de oude gipsen nog niet gaan recyclen daar
de verwerking op dit moment te moeilijk is. Het is mij ook nog niet
gelukt om een ‘minimalistische lijn’ van gipsen te maken (waarbij de BSN MOKcast wel in de buurt komt).

hergebruik (re-use), opwaarderen (upcyclen) en recyclen van
materiaal is overal mogelijk. Zo pakken we het probleem aan.
Een probleem waar wij niet om gevraagd hebben en waar wij
individueel ook niet de oplossing voor zijn. Samen daarentegen…. Kunnen we veel!

Toch kwam ik er onlangs achter dat wij wel degelijk een rol kunnen spelen op de gipskamer. Ik hoop dat meer gipsverbandmeesters dit weten en doen, en sta open voor voorbeelden en ideeën.
Sterker nog: ik zou pleiten voor een vaste Rubriek Duurzaamheid
in ‘In dit verband’. Daar kunnen we dan mooie voorbeelden delen.
Uiteraard mogen dit ook treffende voorbeelden van leveranciers,
artsen of andere betrokkenen zijn.
Mijn voorbeeld is het volgende stuk:

‘Hier zie je een foto van mij met Danny. Danny is salesmanager
bij Lomed (een van onze leveranciers op de gipskamer van het
HagaZiekenhuis). Zij leveren bij ons onder andere de polsbraces.
Deze worden driedubbel verpakt en leveren ons dus veel afval
(en dus verwerkingskosten) op. En dan ook nog eens erg milieubelastend afval, want dit plastic wordt verbrand - met alle gevolgen van dien. Ik stuurde een mail naar Danny’s baas en wees
hem op het feit dat dit afval hun verantwoordelijkheid is.
Danny kwam meteen langs voor een gesprek. Samen bespraken we de opties besproken en Danny wist mij te vertellen dat
duurzaamheid ook een speerpunt bij Lomed is geworden. Aan
het eind van het gesprek heb ik Danny als symbolisch bagage
al de plastic zakjes meegegeven van één lichting braces. Ik vroeg
hem dit aan zijn baas door te geven. Deze heeft dit weer doorgegeven aan hun leverancier. En ja, óók die snapte dat er iets
moest gebeuren.
Dit alles leidde ertoe dat de braces op de gipskamer nu anders
aangeleverd worden. De individuele verpakking is geschrapt
en het plastic afval is verminderd.’

* De foto’s zijn van de bracejes die bij ons in de kast liggen. Dit
komt overeen met circa 10 bracejes. Op jaarbasis bestellen wij
ongeveer 500 bracejes, wat 50 keer meer plastic oplevert dan op
deze foto te zien is. En dan zijn er ook andere gipskamers die hetzelfde ervaren wat de verdubbelaar op deze foto/getallen zet.
Praktisch gezien is het ook slim om jullie op de hoogte te stellen
dat ik snap dat op de plastic hoesjes de maat, de kant (li/re) en
een barcode staan. Dit is dus nu ook de functie van het plastic
geworden, het dragen van informatie.
Een oplossing waar wij makkelijk aan denken is: kan dit niet ook
in grotere batch worden geleverd waardoor in plaats van 10 zakjes
voor 10 bracejes maar 1 zakje (of doos) voor 10 bracejes nodig is?

Met dit voorbeeld wil ik laten zien dat het wel degelijk zin heeft
om je hard te maken voor het milieu. Het verminderen (reduce),

Leendert-Jan Doornbos,
gipsverbandmeester HagaZiekenhuis
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Leerzame en afwisselende
studiedag in Leeuwarden
Tineke Bouma, Durky Bloembergen, Ipe Solle
Op 9 november 2019 vond de jaarlijkse studiedag van de vereniging plaats in het Medisch Centrum te Leeuwarden. Het was een
gecombineerde dag, die is georganiseerd door het MCL en het
Antonius ziekenhuis in Sneek.
Voor deze dag zijn een aantal interessante sprekers benaderd. In
de voorbereiding zijn zelfs meer sprekers bereid gevonden om
zijn of haar verhaal te doen echter gezien de dag niet tot in de avond
hoeft te duren is besloten een aantal sprekers te bedanken voor
de interesse.

Hij is hoofd medische voorzieningen bij de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden. Elk jaar ligt het (medisch) draaiboek klaar want ieder jaar bestaat de kans dat de tocht er komt.
Dr De Graaf nam ons mee langs de hoeveelheid EHBO-posten,
ambulances, helikopters, duikploegen en zelfs een compleet ziekenhuis bij de finish.
Hopelijk roept het bestuur dit jaar IT GIET OAN! Wij weten nu
dat het op medisch vlak met betrekking tot de organisatie goed
komt.

Het bestuur opende de dag met een aantal mededelingen en iedereen werd welkom geheten.

De beide ombudsfunctionarissen van het MCL (Dieneke en Ineke)
kregen het woord over het recht van de patiënt om een klacht in
te dienen. Hoe komt een klacht binnen, wat wordt ermee gedaan
en nog belangrijker: hoe wordt de klacht opgelost? Meestal betreft
het klachten over de communicatie van professional naar patiënt
en/of vice versa. Take home massage van de ombudsfunctionaris:
zorg ervoor dat de patiënt je begrijpt en dat je alles hebt verteld
met betrekking tot de behandeling.

Dr. Verschuur (plastisch chirurg in het MCL) vertelde over een
interessante operatietechniek waarmee hij patiënten met een
klapvoet behandelt. Hierbij transponeert hij een nog functionele
pees naar de voetheffers, vaak de m. tibialis posterior pees en/
of de pezen van de mm.peroneii. De operatie verbetert die de
kwaliteit van leven aanzienlijk, omdat de patiënt geen peroneusveer meer nodig heeft en een normaal looppatroon kan ontwikkelen. Dit uiteraard na een revalidatietraject. Dit type operatie
wordt in Nederland weinig uitgevoerd en vanuit heel Nederland
weten patiënten dr. Verschuur dan ook te vinden. Voor meer informatie zie: www.klapvoet.info.

Na een thee/ koffiepauze was het woord aan dr. Kuipers. Hij nam
ons mee in de behandeling van de achillespeesrupturen zoals deze
in Sneek worden uitgevoerd. Hij legde uit waarom de conservatieve
dynamisch functionele behandeling werkt en waarom er tot nu toe
1 re-ruptuur is geweest in de afgelopen 2 jaar (uit 32 patiënten).
De werkwijze omvat een behandeling van in totaal 8 weken, waarbij de eerste 4 weken statisch wordt behandeld in een walker in
30 graden spits. Na 4 weken wordt het dynamische proces in gezet
en kan de walker scharnieren van 30 graden naar 15 graden. De
6e t/m de 8e week kan de walker van 30 graden t/m plantigraad.

De tweede spreekster van de dag was Carlijne Philips. Zij is niet
persoonlijk verbonden aan beide ziekenhuizen maar beheert
Breingemak. Ze leerde ons hoe we op onze werkplek ons brein zo
optimaal mogelijk gebruiken en we tegelijkertijd zo ontspannen
mogelijk functioneren. Zo liet ze ons een topsportbrein ontwikkelen door in duo’s samen te werken en een oefening te doen, en
ook om binnen 2 minuten ons brein te laten ‘kalmeren’ door middel van ademhalingsoefeningen.

Bedankt voor jullie komst en wellicht tot een volgende keer!
Namens de organisatie,
Tineke Bouma,
Durky Bloembergen,
Ipe Solle

Na een heerlijke lunch en bezoeken aan de standhouders was het
woord aan dr. De Graaf.

Visuele uitleg over je fractuur
Soms is het lastig om aan ouders duidelijk uit te leggen wat
een torus- of een greenstickfractuur is. Bij de gipskamer van
het Meander Medisch Centrum zag ik torus- en greenstickfractuur nagebootst op een PVC-pijpje. Dit concept heb ik
aangepast: ik heb er nog een ‘gewone’ en een gedisloceerde
breuk aan toegevoegd. Onze technische dienst heeft een mooie
standaard voor het geheel gemaakt.
Het resultaat: een inzichtelijk model dat in één oogopslag
aangeeft wat voor fractuur een kind heeft. Een leuke tool
voor in de gipskamer om patiënten beter te informeren.
Rhea Brouwers
Gipsverbandmeester in ziekenhuis St. Jansdal
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Studiedag: slim leren op zee
Frank van Kemenade
Veel gipsverbandmeesters begeleiden leerlingen die het vak leren. Maar hoe dóe je dat eigenlijk, je kennis en vaardigheden
op een slimme manier overdragen zodat de leerling vol zelfvertrouwen aan de slag kan?
Hoe leert een leerling?

Op zaterdag 28 september werden wij om 10:00 uur verwacht
voor een leuke studiedag: ‘Slim leren op zee’. Ik was samen met
mijn collega al vroeg van huis vertrokken en we kwamen om
9:30 uur aan in Nieuwegein waar het schip de Terra Nova op ons
lag te wachten.

Centraal in de workshop staat hoe de leerling leert van een meester. Hoe kan ik, een ervaren gipsverbandmeester, als werkbegeleider mijn ervaring, kennis en vaardigheden overdragen op de
leerling-gipsverbandmeester? Dat duurt lang, maar kan het ook
slimmer?
Leren gaat niet volgens een stabiele horizontale lijn, maar leren
is net als het getijde. Het proces is continu in beweging en het
gaat met ups en downs. Als het in de up-fase zit, herken je dat
aan een fijn gevoel, een gevoel dat het goed gaat, de aanwezigheid van zelfvertrouwen en het lef om nieuwe uitdagingen aan
te gaan. Zit de fase in ‘down’, dan is dat te merken aan buikpijn,
negatieve gedachten, het gevoel dat het nooit te leren valt. Iedereen herkent dit bij zichzelf toch? Ik in ieder geval wel.

We werden met een kop koffie welkom geheten door Meza Rijsdijk,
Marianne van der Linden en Jan Lock. Meza is collega-gipsverbandmeester en voorzitter van de commissie Innovatie, Trends
en Toekomst. Samen met Marianne heeft zij de studiedag georganiseerd. Marianne is schipper en oprichter van ScheepsWijs.
Jan Lock is de voormalig eigenaar van vrachtschip Terra Nova.

De golf van het leren.

Parel van de Rijn
Dit voormalige vrachtschip van 50 meter bij 6,60 meter liep in
1929 van stapel. Het schip stond vanwege zijn prachtige vormen
en glimmende lakwerk bekend als ‘Parel van de Rijn’. In 2004
droeg Jan Lock het schip over aan de vereniging Historisch
Bedrijfsvaartuig. Vrachtvaren werd hiermee verleden tijd. Het
ruim is omgetoverd tot een gemoedelijk verblijf met een zitje, bar,
bibliotheek en vergaderruimte. In de vergaderruimte volgden wij
de workshop ‘Slim leren op zee’. Ik vond het een leuke en unieke
locatie om deze workshop te mogen volgen.

Oefeningen over ‘leren’.

Persoonlijke groei
Rond het middaguur werd een lunch geserveerd. Daarna kregen
we een rondleiding door de Terra Nova waarbij we de andere
ruimtes van het voormalig vrachtschip te zien kregen. Natuurlijk met bijhorende uitleg van Jan.
In het middagprogramma van de workshop gingen we in op persoonlijke ontwikkeling volgens de methodiek van de boom en de
blaadjes. De wortels van de boom staan symbool voor de ontwikkelde competenties, vaardigheden en ervaringen. De stam symboliseert de basis. Vanuit de stam groeien takken waaraan blaadjes groeien. De takken en de blaadjes symboliseren de nieuwe
persoonlijke groei, kennis en vaardigheden.

4 K’s
Ook zijn we ingaan op de vier K’s; kennen, kunnen, kijken en
kiezen. Dit model geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerling en geeft handvatten om hem te helpen zich op bepaalde
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vlakken te ontwikkelen. Het model brengt in kaart welke vaardigheden een leerling wel of juist niet beheerst. Kent de leerling
de behandeling niet, of durft hij geen keuze te maken? We hebben
tips en tricks gekeken over wat wij als werkbegeleider kunnen
doen om onze leerling te helpen om de juiste kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen te geven.

Rond 16:00 uur was het tijd af te ronden. Na een gezamenlijk
drankje zijn we voldaan weer huiswaarts gereden.
Tot slot wil ik Jan, Marianne en Meza bedanken voor de leerzame,
leuke en goed verzorgde studiedag!

Tijd voor ontspanning aan dek

De 4’K’s

Frank van Kemenade
Gipsverbandmeester
St. Anna Ziekenhuis, Geldrop

Bij voldoende interesse kan deze studiedag in het najaar
2020 opnieuw worden georganiseerd. Hebt u interesse?
Mail dan naar itt@vgned.nl.
Meza Rijsdijk
Voorzitter commissie ITT.

Kennen jullie deze nog?
Tijdens een jaarlijkse voorjaarsschoonmaak vonden we deze
platen onderin een kast. We denken dat we ze ooit hebben
gekregen van een gipsleverancier. Deze platen met ambachtelijke gipsen verdienden zeker een plaats in onze moderne
gipskamer. Een lijstenmaker nam ze mee om ze in te lijsten.
Maar onderweg hebben de platen een verkeerde afslag genomen en zijn in de afvalpers beland. Geluk bij een ongeluk, er
waren nog foto’s. De lijstenmaker heeft met deze foto’s toch
nog iets heel moois weten te maken.
Zijn er nog gipskamers die de originele platen hebben?
Weten jullie waar ze vandaan komen en wie ze gemaakt heeft?
We horen het graag.
Wiebren Visser gipsverbandmeester
VisserW@maasstadziekenhuis.nl
Jacqueline Maliepaard gipsverbandmeester
Maliepaardj@maasstadziekenhuis.nl
Correspondentieadres:
Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2913619
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Klompvoeten en beenasafwijkingen
in ‘the smiling coast of Africa’
Marrigje Conteh-Meijer
Even voorstellen
Ik ben Marrigje Conteh-Meijer en ik ben
werkzaam als arts-assistent in opleiding
tot orthopeed in het Medisch Centrum
Leeuwarden. Jaren geleden maakte ik kennis met Gambia toen ik mijn huidige man
leerde kennen. Hij is oorspronkelijk Gambiaans maar woonde al een jaar of zeven
in Nederland en studeerde aan de Universiteit Groningen. Het leek mij interessant
om een tijd in Gambia te wonen en toen
de mogelijkheid zich aandiende, zijn we
samen voor zeven maanden naar zijn thuisland afgereisd. Ik werkte er in een klein
ziekenhuis als algemeen arts (ik was toen
basisarts) en leerde de hartelijke cultuur
kennen. Gambia wordt ook wel ‘the smiling
coast of Africa’ genoemd en dat is niet voor
niks! Mijn werkzaamheden waren een mix
van tropengeneeskunde, huisartsgeneeskunde en obstetrie. Maar er diende zich
met enige regelmaat ingewikkelde pathologie aan zoals diep septische patiënten,
iemand in een hyperglycemisch coma of
acuut leverfalen waar wij dan toch zorg
voor droegen. Immers is iemand insturen
naar een groter ziekenhuis een risico als
je weet dat er een grote kans is dat iemand
daar zes uur lang op een gang moet wachten.
Deze periode heb ik als bijzonder, leerzaam
en soms ook confronterend ervaren. Hoe
bijzonder zou het zijn om terug te komen

als ik écht wat kon? Als ik (bijna) orthopeed was? Toentertijd was er namelijk
nog geen orthopeed in het land. Deze
droom wordt binnenkort werkelijkheid.

Inleiding
Gambia is een land in West-Afrika dat
wordt omsloten door Senegal. Het is zo’n
250 kilometer lang en 50 kilometer breed,
en daarmee het kleinste land van Afrika.
Het geldt als één van de armste landen van
het continent, het gemiddelde inkomen per
persoon is zo’n 60 US dollar. De belangrijkste bron van inkomsten komt uit de agrarische sector en dan met name de teelt
van pinda’s. Daarnaast is de toeristische
sector een belangrijke bron van inkomsten.
Vanwege schommelende pindaprijzen op
de wereldmarkt en een wisselend stabiele
politieke situatie waar het toerisme door
wordt beïnvloed, is de economische situatie helaas een wankel evenwicht.
Het land telt 1.8 miljoen inwoners. Verreweg de meeste Gambianen wonen aan de
kust (ook wel ‘the kombo’s genoemd). De
bevolking is 90% moslim en 10% christen,
die overigens in harmonie met elkaar leven
en met plezier elkaars feestdagen vieren.
Binnen het land bestaan meerdere stammen, waarvan de Mandinka’s de grootste
groep vormen. Omdat Gambia een voormalig Britse kolonie is, is het Engels de
officiële taal. De onofficiële voertaal is het

Wollof, een stammentaal die in grote delen
van West-Afrika wordt gesproken. Een van
de bekendste Gambianen is Kunta Kinteh,
die wereldberoemd is geworden door het
boek en de miniserie ‘Roots’. Deze Gambiaan werd in de 18e eeuw tot slaaf gemaakt
en verscheept naar de US.

Gezondheidszorg
De gezondheidszorg in Gambia is in handen van een aantal grote overheidsziekenhuizen en vele kleine klinieken, zowel nonprofit organisaties als privéklinieken. Het
grootste ziekenhuis, het Edward Francis
Small Teaching Hospital, ligt in de hoofdstad Banjul en heeft 650 bedden. Hoewel
dit ziekenhuis voor alle Gambianen toegankelijk zou moeten zijn, zijn de financiële
middelen schaars. Hierdoor is het ziekenhuis onderbemand, is er gebrek aan medicatie en andere medische middelen en
moeten patiënten uren wachten. Zelfs voor
spoedeisende zorg. Dit geldt overigens voor
alle overheidsziekenhuizen en -klinieken.
Er bestaat in het land een tekort aan artsen
en een groot tekort aan medisch specialisten. Zo werkt er pas sinds juli 2018 een
orthopeed in het land. Voor die tijd was er
simpelweg geen orthopedische zorg voor
Gambianen. Hoewel je zou verwachten dat
het beter geregeld zou zijn in privéklinieken, is dit maar ten dele waar. Deze klinieken zijn weliswaar beter georganiseerd,
maar ook zij kampen met een tekort aan
artsen en medisch specialisten. Overigens
werken medisch specialisten vaak voor een
overheidsziekenhuis en klussen ze bij in
privéklinieken, omdat ze van hun salaris
uit een overheidsziekenhuis alleen niet
kunnen rondkomen.

Kinderhulp Gambia
Via via kwam ik in contact met de stichting
Kinderhulp Gambia (www.kinderhulp
gambia.nl). Deze stichting zet zich in voor
kansarme kinderen in Gambia en is sinds
2018 actief middels medische missies. In
maart 2018 is de eerste pilotmissie georganiseerd, waarbij Nederlandse orthopeden
15 kinderen succesvol aan verwaarloosde
klompvoeten en extreme X- en O-benen
hebben geopereerd. Uiteraard is zo’n missie een uitdaging en komt er van alles bij
kijken, maar de kinderen werden succesvol geholpen en veranderden in korte tijd
van gehandicapte kinderen in mobiele
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uitziet, zullen al deze operaties plaats gaan
vinden in het Kanifing General Hospital
in Serekunda. Ik vind het bijzonder om
van zo’n initiatief deel uit te mogen maken.

kinderen met een hele toekomst voor zich.
Men had de smaak te pakken en besloten
werd om in maart 2019 opnieuw een missie te organiseren om kinderen te opereren.
En met groot succes! Afgelopen jaar zijn
er 29 kinderen geopereerd, vaak bilateraal.

Missie 2020
Ook dit jaar staat er een medische missie
op het programma. Van 5 t/m 25 maart
zal ik samen met drie orthopeden en twee
bestuursleden van de stichting afreizen
naar Gambia. We hebben al een lijst met
potentiële patiëntjes. De eerste dagen zul-

len we hen screenen om na te gaan wie wel
en niet in aanmerking komen voor een
operatie. De eerste dagen zullen we dus
volop poli draaien. Ook zullen we alle
kinderen van de missie van 2019 terugzien tijdens een get together op het strand,
waar lekker eten voor ze klaar staat en
wij gelijk de kans krijgen om de resultaten te bewonderen. Als we onze patiëntenlijst op orde hebben, zullen de operaties
van start gaan. We verwachten zo’n 30 à
40 kinderen te opereren en zullen dan met
twee orthopeden tegelijk één operatie uitvoeren. Elk één been. Zoals het er nu naar

Kent u dit nog?
Dit zijn oude foto´s uit ons archief. De quizvraag:
'hoe heet dit gips?' Het antwoord vindt u op
blz. 21. En natuurlijk zijn wij van de redactie
benieuwd of iemand nog gebruik maakt van
deze techniek in de gipskamers.
Barbara Roberti
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Uiteraard is zo’n missie niet mogelijk zonder de gulle giften en vrijwillige medewerking uit allerlei hoeken. Bedankt daarvoor!
Hou onze Facebookpagina ‘Kinderhulp
Gambia’ in de gaten voor de nieuwste updates en voortgang van de missie. Na terugkomst zal ik jullie verslag doen van deze
missie. Wordt vervolgd!
Marrigje Conteh-Meijer

Een heel bijzondere opdracht
Ellen Reijnders
Een 31-jarige jonge vrouw kwam met haar vriend op onze gipskamer in Alkmaar. Deze dame zat in een rolstoel vanwege een cervicale
dwarslaesie op niveau C7/Th1 (C8 zenuwwortel) als gevolg door de ziekte van Lyme 6 jaar eerder. Ze was door haar vriend ten
huwelijk gevraagd en bedacht toen dat zij heel graag haar ja-woord staand zou willen uitspreken… Ze had ook al een oplossing
bedacht. Konden wij haar helpen?

Het externe skelet was op zich goed gelukt,
maar de uitvoering was redelijk grof. Wij
vroegen Jos Dölle van Atelier D’Orthopedie
erbij. Kon hij het een en ander finetunen?
Dit heeft Jos gedaan, en hoe! Hij verwisselde banden voor veters, verfijnde kniepads en werkte het korset bij op die plekken waar het knelde.

Haar vraag was of wij een gipsafdruk van
haar lichaam wilden maken. Deze wilde
zij opsturen naar een school voor orthopedisch instrumentmakers in het Indiase
New Delhi, zodat zij er een extern skelet
van konden maken. Dit is prijstechnisch
een stuk beter te doen dan wanneer je dit
in Nederland zou laten maken.

Ondertussen had zij bedacht ze het plan
toch ook graag geheim wilde houden voor
haar partner. Zij vertelde hem dat de gehele
actie was mislukt.
De goede vriend en de fysiotherapeute zaten
nog wel in het complot. De fysiotherapeute
hielp haar om het staan te oefenen. Door
het vele zitten in de rolstoel kreeg ze namelijk bij de minste of geringste verticale stand
een flink orthostatische hypotensie en ging
daarbij onderuit. En de goede vriend hielp
haar om te kunnen gaan staan bij de ceremonie.

Haar geluk hierin was dat zij werkzaam is
bij IAA (administratie) op Schiphol, en op
die manier het een en ander een beetje kon
sturen en in de gaten houden. Een selecte
groep wist van het plan: haar collega's, een
goede vriend en haar fysiotherapeute Neli
Ootjers van Dijkstra fysiotherapie. Maar
verder niemand van haar familie of vrienden.

Brace showen
Maandenlang hoorden wij niets. Zou het
plan wel gelukt zijn? Op een dag kwam zij
binnenrijden: het was - met een paar horten
en stoten - gelukt en ze droeg de brace! Ze
kwam hem bij ons showen.
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Nu had ze nog schoenen nodig voor het
moment dat zij zou gaan staan en een
paar passen zou moeten lopen. Maat 42
én met een brede leest omdat haar voeten
inclusief de zolen van het externe skelet
er anders niet in zouden passen: dat was
nog best een uitdaging…
Voor de rest van
de dag had zij
prachtige hoge
hakken aan in
maat 38!

9 september 2019 was het eindelijk de grote
dag. Ze kon laten zien wat zij zo lang geheim
heeft ‘moeten’ houden! Iedereen kan zich
wel indenken wat een ongelofelijke emotionele dag het was voor haar partner en
vooral ook voor haar ouders. Al het ‘liegen
en bedriegen’ is haar gelukkig door iedereen ruimschoots vergeven, want het was
een dag met een gouden randje!

Een laatste
kerstgroet
Gipsverbandmeesters zijn over het algemeen creatieve mensen
die, als de tijd het toelaat ook graag een extra kunstwerk
willen maken om een glimlach te creëren bij iemand die de
feestdagen en het nieuwe jaar moet beginnen in een gips.
Zo maakte Anniek Janssen, gipsverbandmeester MUMC+,
een mooi gips dat volgend jaar gewoon weer onder de
kerstboom kan.
Anniek Janssen, gipsverbandmeester MUMC+
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En wanneer je als gipsmeester kan bijdragen aan zoiets bijzonders, dan besef je één
ding: wat een mooi vak hebben wij toch!
Namens alle collega’s van de gipskamer
in het NWZ te Alkmaar,
Ellen Reijnders

Stralen doen geen pijn...
of uiteindelijk toch wel?
Victor van der Hulst
Radiologie is het specialisme dat verantwoordelijk is voor medische beeldvorming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende
modaliteiten. Naast geluid (echografie) en magnetisme (magnetische resonantie) spelen röntgenstralen hierbij de grootste rol.
Maar hoe schadelijk zijn röntgenstralen eigenlijk? En welke negatieve effecten kan je verwachten van stralen?
Sinds de uitvinding van röntgenstraling
in 1895 door Conrad Röntgen (ref), is dit
de meest gebruikte techniek om structuren
in het lichaam af te beelden. Aanvankelijk
alleen door middel van de conventionele
foto’s, en sinds 1971 ook door computertomografie (CT-scan).

CT-scan van de heup. Schroeffixatie naar collumfractuur.
Allereerste
röntgenfoto van
de hand.

nen onder invloed van een hoge spanning
van een kathode naar een anode worden
geschoten. Alle toestellen die röntgenstralen gebruiken hebben zo’n röntgenbuis
(bucky apparaat, doorlichtingstoestel, Cboog, CT-scanner). Zodra het apparaat
wordt uitgeschakeld, is er geen straling
meer.

Bij nucleaire onderzoeken komt gammastraling (hogere energie dan röntgenstraling) of bètastraling vrij doordat radioactieve stoffen (isotopen) worden ingespoten.
Zolang deze isotopen in het lichaam aanwezig zijn, vindt er straling plaats. Die verdwijnt door uitscheiding van het isotoop
(bijvoorbeeld via de urine) of door het verval ervan. In dit laatste geval speelt de
halfwaardetijd een rol.

Mutatie in DNA

Hoge frequentie
Röntgenstralen zijn elektromagnetische
golven waartoe ook het zichtbare licht
(en in heel lage frequenties ook geluid)
behoort. De frequentie van röntgenstralen is zeer hoog en ligt tussen dat van
ultraviolet (niet met het oog zichtbaar)
en gammastraling (komt vaak voort uit
verval van radioactieve stoffen).
De hoogte van de frequentie bepaalt de
energie die de stralen bevat en is recht
evenredig met de schadelijke effecten
die het kan veroorzaken. De hoeveelheid
straling wordt weergegeven in de eenheid sievert (Sv).
Röntgenstralen worden opgewekt door
een zogenaamde röntgenbuis. Dat is een
vacuüm elektronenbuis waarin elektro-

De negatieve effecten van röntgenstraling
worden verdeeld in stochastische effecten en cumulatieve effecten. Stochastische
effecten kunnen al ontstaan bij de kleinste
hoeveelheid straling. Zelf één enkele straal
kan een fatale mutatie veroorzaken in het
DNA van een cel die uiteindelijk ontaardt
in een kwaadaardige (en dodelijke) tumor.
Bij het cumulatieve effect speelt de duur
waarbij men onderhevig is aan straling
een grote rol. Een voorbeeld van een cumulatief effect is de schade die optreedt bij
het hoornvlies van het oog van bijvoorbeeld interventieradiologen die langdurig zijn blootgesteld aan röntgenstraling.
Overigens is het bewijs van negatieve
effecten door (lage doses) straling nog
steeds niet onomstotelijk vastgesteld.
Negatieve effecten door hoge doses zijn
wel wetenschappelijk bewezen.
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Welke stralen ontvangen wij onder
normale omstandigheden?
Ook zonder röntgenapparatuur ontvangen
wij in het dagelijks leven straling (achtergrondstraling). Met name kosmische straling speelt daarbij een (relatief) grote rol.
Deze ontstaat door de interactie van geladen deeltjes met de atmosfeer. Kosmische
straling is afhankelijk van de hoogte boven
het zeeniveau waarop je je bevindt. Bij een
trans-Atlantische vliegreis loop je dus meer
achtergrondstraling op dan wanneer je op
zeeniveau blijft (0,05 mSv).
De belangrijkste bron van straling wordt
echter door de mens veroorzaakt. Bovenaan staat de röntgenapparatuur alsmede
de straling ten gevolge van radioactieve
beeldvorming (Nucleaire geneeskunde)
en bestraling-therapieën. Maar de mens
staat ook bloot aan straling ten gevolge
van televisie, lichtgevende verfmaterialen, tabak en bouwmaterialen. Per jaar
ontvangt een inwoner van Nederland ongeveer 2 mSv achtergrondstraling.

Hoeveel stralen ontvangt een patiënt
bij medische beeldvorming?
De hoeveelheid stralen die men ontvangt
bij een onderzoek is afhankelijk van het
type onderzoek.
Dosis in mSv:
• X-thorax: 0,09
• X-wervelkolom: 1,50
• X-knie of X-elleboog: 0,01
• X-mammografie: 2
• CT-scan schedel: 2
• CT-scan thorax: 9
• Pet-scan 4,8
• Nucleaire botscan 3,5
• Ter vergelijk: een vliegreis naar
Noord-Amerika is 0,05

ALARA (‘As Low As Reasonably
Achievable’)
Hoe kunnen we röntgenstralen beperken?
De meest effectieve methode om straling
te beperken is het onderzoek niet te doen!
Bij ieder röntgenonderzoek moet men zich
afvragen of het een bijdrage kan leveren
aan de diagnostiek of behandeling of dat
er alternatieve methodes zijn om
hetzelfde te bereiken.

Voor medewerkers die blootgesteld worden
aan stralen geldt een viertal basisregels:
• Gebruik een zo laag mogelijke dosis
• Beperk de duur dat je bent blootgesteld
• Hoe verder je van de stralenbron bent
verwijderd, hoe minder straling je
oploopt (dit effect is exponentieel)
• Gebruik zoveel mogelijk persoonlijke
bescherming (loodjas, loodbril en
andere afscherming).

Wie is verantwoordelijk voor straling
in het ziekenhuis?
De regelgeving voor toepassing van straling is vastgelegd in de Kernenergiewet.
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS) verstrekt
vergunningen en bepaalt de regels waaraan instellingen die gebruik maken van
stralingstoestellen moeten voldoen.

Iedere instelling heeft een stralingscommissie die moet toezien op het naleving
van de regelgeving. De afdeling heeft verantwoordelijke stralingsdeskundigen.
Victor van der Hulst,
radioloog OLVG

IJszwemmen mét gips
Fergil Hesterma is vicewereldkampioen ijszwemmen 2019. Wanneer hij met ernstige enkelklachten kampt,
kan hij dankzij zwemgips tóch blijven trainen.

“Als ijszwemmer zwem ik naast de vele uren in een zwembad
ook het hele jaar door buiten. IJszwemmen is een sport waarbij je zo snel mogelijk een bepaalde afstand - variërend van
50 meter tot een mijl (1609,34 meter) - in water met een temperatuur van 5°C of lager aflegt.
In maart 2019 liep ik een ernstige verstuiking van mijn enkel
op, hij klapte dubbel na een val. Na verschillende periodes van
rust en fysiotherapie had ik hier nog steeds last van. De pijn
ervoer ik vooral bij inspanning, maar soms ook gewoon bij
dagelijkse bezigheden. Op de CT-scan en röntgenfoto’s waren
geen aanwijzingen voor breuken te zien. In overleg met de
orthopeed werd besloten mijn enkel voor vier weken in te
gipsen om deze te stabiliseren en absolute rust te gunnen.
Met het ijszwemseizoen 2019/2020 voor de deur wilde ik mij
ondanks de rustperiode toch voorbereiden op het koude water.
Meters maken in het zwembad ging niet, maar buiten ‘dobberen’
was wel mogelijk dankzij het zwemgips. Wat opviel: door het
gips bleef mijn been juist beter drijven. De temperaturen van
onder de tien graden waren geen probleem voor het gips en
uitspoelen ging gemakkelijk.
Het grootste nadeel was de droogtijd van meer dan zes uur.
Hierdoor kon ik alleen in de ochtenden buiten zwemmen,
anders moest ik met nat gips naar bed.”
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Een moment van de
gipsverbandmeester: zwart/wit
Het nieuwe jaar is weer begonnen, een verse start. Vol goede
moed en een handvol goede voornemens gaan we de volgende 365 dagen tegemoet. Wellicht was 2019 voor jullie
een goed jaar en welllicht een jaar waarin het de volgende
keer beter kan, ik weet het niet.

Er volgt weer een moment van stilte. “Ja, dat snap ik”,
antwoordt ze dan.
Weer een stilte.
“Maar stel dat ik hem overdag wil dragen, hoe kom ik aan
die witte dan?”, vraagt ze.
Ik tik haar op de schouder en zeg met een serieuze blik:
“Niet verder vertellen hoor, maar ze zijn allemaal zwart.”
Met nog grotere ogen kijkt ze me aan en zegt met datzelfde
zware Surinaamse accent: “Haha, je neemt me in de zeik…
briljant!”. Lachend verlaat ze de gipskamer.

Wat ik wel weet is dat ons een jaar te wachten staat vol
vergaderen, gipsproblemen oplossen, opleiden, teamvergaderingen, misschien hier en daar een andere baan of
fusieproblematiek. Kortom een jaar vol ‘serieuze zaken’.
Ik begon mijn werkweek vol goede moed en goede voornemens, waaronder óók het voornemen om tussen al die
serieuze zaken door proberen een lach op het gezicht van
de patiënt te toveren en daarmee het leed wat te verzachten
en misschien wat te relativeren.

Eén voornemen van mij is die dag in ieder geval gelukt.
Wat de andere betreft is het nog even afwachten. En als
iedereen nou tussen al die serieuze zaken wat probeert te
lachen, wordt het een mooi jaar.
Werk en lach ze,
Lody Muskita
gipsverbandmeester OLVG

Zo haalde ik een patiënt binnen die, zoals dat vaker gebeurt
‘er tussen door kwam’. Zeg maar zonder vaste afspraak,
maar wel met een klacht. Goed, ik haal een vrouw binnen,
een Surinaamse - niet dat dat wat uitmaakt maar in de
context wel handig om te weten. Tintelingen in de hand
enzoverder CTS (carpaal tunnel syndroom), erg vervelend
allemaal.
Ze vertelt me (met een zwaar Surinaams accent) wat de klachten zijn en wanneer die zoal optreden. Ik haal een zwart
polsspalkje uit de kast en leg deze bij haar aan onder begeleiding van de nodige aanleginstructie. Tot zover alles goed.
Met grote ogen kijkt ze me aan en vraagt: “Deze moet ik
zeker alleen in de nacht gebruiken toch?”
Na een kort moment van stilte antwoord ik: “Tuurlijk,
anders was het wel een witte spalk geweest.”

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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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.

Diabetische voetenteam
goes ISDF Den Haag
Ruim van te voren hebben we het er al eens over
gehad om met het hele voeten team naar een
congres of symposium te gaan. We gaan allemaal wel eens ergens heen, maar nooit
tegelijk naar hetzelfde. We zijn nu al een
tijdje bezig op onze manier met het
MDO, maar zijn benieuwd of we het
goed doen. Misschien zijn er verbeterpunten of ideeën om het anders te
doen? Zelf zijn we tevreden over
onze aanpak, maar wellicht kan het
handiger of patiëntvriendelijker.
Dus hebben we als MDO-team een
aanvraag ingestuurd om met z’n
allen (chirurg, revalidatiearts,
wondverpleegkundige, podotherapeut en gipsverbandmeester) naar
het ‘International Symposium on
the Diabetic Foot’ in Den Haag te
gaan. Dit ging natuurlijk niet 1, 2, 3,
maar uiteindelijk is het dan toch gelukt.
We vlogen allemaal afzonderlijk, maar
waren tegelijk alle dagen op het symposium. Er was enorm veel te doen. Ik had
nog nooit zo’n groot symposium bijgewoond.
Van te voren krijg je het programma, zodat je
je alvast een beetje kan oriënteren. Maar er is
zoveel informatie, dat ik het toch eerst moest meemaken om te weten hoe het werkt. Op het symposium kregen
we een app, waarin een agenda stond om onze favorieten of
wel de planning te maken. Iedere ochtend begonnen we met
een plenaire sessie om 8.30 uur. Daarna ging je naar de plek
waar je wilde zijn, naar de mondelinge sessies. Er waren veel
zalen en overal was iets anders te doen. Je kon niet op 2 plaatsen tegelijk zijn, dus dat moest je van te voren wel een beetje
uitzoeken. Sommige sessies zijn bijvoorbeeld vooral interessant voor een chirurg, andere voor iedereen. Verder bezocht
je de zalen waar je je interesse had liggen. Het ochtendprogramma duurde tot een uur of 12. Overal waren natuurlijk
boots met sponsors, dus ook in de pauze hadden we genoeg
te doen. Rond 12.30 uur startte het middagprogramma met
postersessies in de ‘kelder’. Een ieder die deze had samengesteld, deed zijn verhaal bij de poster. Vanaf 14 uur waren er
tal van workshops, voor ieder wat wils en vanaf 16 uur kon je
nog minisymposiums bijwonen. Rond 18.00 uur was het programma afgelopen.

Een andere avond hadden we een diner met iedereen die zich daar voor had ingeschreven, in een
restaurant op het strand. We hadden prachtig
weer, dus met gewoon een terrasje waren
we al heel blij!
Het was een interessant symposium.
Ik heb veel informatie. Wilde eigenlijk niets missen, maar je kunt gewoon niet overal bijzijn. Fysiek
niet en geestelijk ook niet, want
we werden overspoeld met informatie. De informatie rond de
wondzorg vond ik nuttig, over
gips was er niet veel info. Wel
was er een workshop waarin
iemand voordeed hoe je een
total contact cast aanlegt. Ook
was er een postersessie met een
overzicht van verschillende applicaties bij de diabetische voet met
ulcus. Er werd gekeken wat verschillende behandelingen opleverden; laars,
enkelhoogte en schoen (enkel vrij).
Tijdens de mondelinge sessies werd ook
vaak wel iets genoemd over de behandeling
met gips.
Aansluitend hebben we met een deel van het team nog
MDO’s meegelopen in Groningen en Almelo. We waren benieuwd hoe zij de MDO’s doen, misschien dat we hier wat van
konden leren en onze manier zouden kunnen verbeteren/
aanpassen. We hebben gezien dat we het zo slecht niet doen.
We zijn tevreden
met wat we mee
bezig zijn, we hebben allemaal informatie gekregen
waar een ieder op
zijn terrein iets
mee kan doen.
Over een paar
weken gaan we
evalueren en kijken waar we wat
eventueel willen
implementeren/
veranderen.

Omdat het een internationaal congres is had de organisatie
avondexcursies geregeld. Je kon je opgeven om met een rondvaartboot door Den Haag te gaan, maar je ook inschrijven voor
een wandeling naar het Mauritshuis om deze te bezichtigen.

Groetjes, Ageeth
20

Een interpretatie van een aanvraag
Lody Muskita
Op de gipsverbandkamers krijgen we redelijk wat vreemde aanvragen, als ik de collega’s mag geloven. Ook deze wilde ik jullie niet
onthouden. De arts in kwestie is doorgaans precies en correct in verslaglegging, maar dit keer?

Orderinformatie
Orderdatum/Tijd

Orderdetails
Frequentie
Geen

Vrijgavedatum/tijd
Startdatum/Tijd
Geen		

Einddatum/tijd
Geen

Duur
Geen

Prioriteit
Routine

Orderklasse
Normaal

Antwoord
achillodynie links
afneembare nachtspalk
hand gemaakt statisch

Opmerking

Ordervragen

Vraag		
Klinische gegevens:		
Wat voor gipskamer aanvraag?		
		

Ik kwam de arts tegen op de polikliniek, net nadat de patiënt in
kwestie was doorverwezen naar de gipskamer. Met gepaste
beleefdheid, ja dat kan ik soms, vroeg ik hem: “Zeg dokter, in
welk deel van het lichaam zit de achillodynie eigenlijk?” Hij keek
mij wat vreemd aan en begon uit te leggen dat het een verzamelnaam is voor klachten aan of van de achillespees, en eindigde
met de vraag “Lody, waar denk je in welk deel het lichaam specifiek de onderste extremiteiten dan zit?”
Ik keek hem eveneens vragend aan. “Oké, maar in welk deel van
de hand zit het dan…”
“Hánd!?” reageerde hij ongelovig, “hand?”
Hij gaf me een vriendelijk schouderklopje, gevolgd door: “Nee,
de voet.”
“O,” zei ik, “Tja, hmm, maar je weet zeker dat je geen peestranspositie gedaan hebt naar de hand?”
Arts: “Nee, natuurlijk niet.”
Ik: “Oké. Waarom vraag je dan in godsnaam een afneembare
handspalk aan?”
Ik geef hem een vriendelijk schouderklopje en natuurlijk een
glimlach.
Arts, verschrikt: “Heb ik dát aangevraagd, nee!”
Ik: ”Nou, loop maar even mee.”

Nadat ik hem de order had laten zien, lachte hij breed en gaf aan
dat dit een scherp moment van mij was.
Moraal: blijf vreemde aanvragen delen.
Groet en deel ze!
Lody Muskita,
gipsverbandmeester OLVG

Antwoord op de vraag "Kent u dit nog?" van pagina 13:
Dit is een Quengel gips!
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Advertorial

Maak kennis met het nieuwe Eco-gips van X-LITE
Groen, schoon en veilig in acute situaties

Het Eco-gips van X-LITE is een innovatief ecologisch materiaal en wordt ingezet voor de immobilisatie
van fracturen en andere (chronische) letsels. Het thermoplastische gipsmateriaal dat afkomstig is uit
Zweden is een mooi alternatief voor polyester en mineraal gipsverband. Wat dit product echt uniek
maakt is de groene, schone en veilige manier van verwerken ervan.
Minimaliseren van MDIblootstelling
Long- en huidproblemen bij
gipsverbandmeesters zijn
steeds meer gehoorde klachten. Dagelijks worden zij tijdens hun werkzaamheden
blootgesteld aan het isocyanaat MDI. Het traditionele
kalkgips is de afgelopen jaren
steeds vaker vervangen door
lichtgewicht synthetisch gips
dat voor 25% het isocyanaat
MDI bevat. Klachten als eczeem en/of astma kunnen
hierdoor tot uiting komen.
Veilig voor milieu en
gebruikers
In X-LITE Eco-gips zijn geen
plastics, pur of andere schadelijke stoffen verwerkt. Er komt
dus niets vrij bij het verwerken,
knippen of zagen van het materiaal. Met X-LITE heeft u een
lichtgewicht gips in huis dat
bovendien 100% biologisch afbreekbaar is. Veilig in gebruik
en waarbij bescherming in de
vorm van luchtafzuiging of
handschoenen niet noodzakelijk is. Bovendien kunt u X-LITE
eenvoudig aanpassen en opnieuw moduleren. Het materiaal is open van structuur, wat
de ventilatie ten goede komt.
Deze voordelen zijn ook voor
de patiënt direct merkbaar.
Dit alles maakt X-LITE niet
alleen een interessante innovatie voor de SEH in het ziekenhuis, maar ook zeer geschikt
voor het gipsen en spalken op
operatiekamers en gipskamers.
Toepassing SEH en OK
Uw huidige werkwijze voor het
maken van spalken hoeft niet
gewijzigd te worden bij gebruik
van X-LITE, wat de overgang
naar dit eco-gips gemakkelijk
maakt. De unieke eigenschappen van het materiaal maken
dit gips zeer snel en eenvoudig
verwerkbaar. Het is een sterk

materiaal, waardoor er gemiddeld minder dikte nodig is dan
bij andere materialen. Twee lagen zijn over het algemeen voldoende voor het maken van een
spalk, van pols tot enkel. Het
hecht onderling erg goed en het
materiaal blijft tijdens het aanleggen nog zacht genoeg om te
knippen. Een sterke verbinding
bij bijvoorbeeld de elleboog- of
de enkelspalk is eenvoudig te
maken, doordat de lagen als het
ware in elkaar vloeien. De benodigde spalk-lengte is exact af
te knippen uit een dispenser.
Dit zorgt voor minder verspilling van materiaal en vermindering van afval per patiënt.

procedure. U brengt het X-LITE
materiaal aan over een aangelegde kous en polstering en werkt
dit af met zwachtelmateriaal.
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Stap 3
Knip en verwarm X-LITE

Omdat X-LITE is gemaakt
van thermoplastisch materiaal wordt het gips bewerkbaar
bij 70 graden. Het verwarmen
gaat bij voorkeur in een waterbak. Dit verwarmen kan onbeperkt worden herhaald, voor
het optimaal moduleren en
eventueel aanpassen van een
spalk. Geen enkel ander ecologisch materiaal is op deze
manier te gebruiken.

Stap 4
Breng X-LITE aan

Stap 1
Meet lengte voet en onderbeen

Schoon in gebruik in
iedere ruimte
Het Eco-gips van X-LITE is
een prachtig en schoon alternatief voor mineraal-, glasvezel- en polyester-gips. Werken
met dit product betekent een
schone omgeving. Naast een
schone werkplek, laat X-LITE
geen residu achter op kleding
en scharen, waardoor er minder schoongemaakt hoeft te
worden.

Stap 5
Afzwachtelen
Bron beeldmateriaal:
UMCG Groningen

Eenvoudig, aanpasbaar
en snel in de aanleg
Gemiddeld zijn twee lagen
X-LITE voldoende om acute
(stabiele) fracturen te immobiliseren middels de spalktechniek. Er hoeft niets gewijzigd te worden in de huidige

Stap 2
Plaats kous en polstering
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Wilt u meer informatie over
X-LITE of een workshop
inplannen?
Neem dan contact op met
Pro-Motion Medical in
Zwijndrecht,
078-6293050 of via
service@pro-motiongroup.nl.
Zie ook onze website: http://
www.pro-motionmedical.nl/
oplossingen/x-lite-eco-gips
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Mevr. K. te Kronnie,
penningmeester
(dagelijks en algemeen
bestuur),
penningmeester@vgned.nl
Mw. M. Geers,
bestuurslid met portefeuille
Registratie & Accreditatie
registratiecommissie@vgned.
nl
Mw. K. den Hertog,
bestuurslid met portefeuille
Opleidingszaken
opleidingscommissie@vgned.
nl

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

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

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

Verband

Mevr. Monica B. Robbe,
Voorzitter
(dagelijks en algemeen
bestuur),
voorzitter@vgned.nl

Mevr. M. Rijsdijk,
bestuurslid met de portefeuille
Innovatie, Trends en Toekomst
itt@vgned.nl
Mevr. E. Buter-Kanis,
Notuliste
notulist@vgned.nl
Dhr. C. Feijten,
Website
communicatie@vgned.nl
Het postadres van het
Secretariaat VGN is:
Secretariaat VGN
Merelweg 38
8191 XR Wapenveld

a.u.b.
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postzegel

plakken

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

Bestelkaart/adreswijziging
Naam : _________________________________________
Adres : _________________________________________
Postcode/Woonplaats :______________________________
Beroep/Functie: __________________________________
Organisatie/Werkgever. _____________________________

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

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

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

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

Colofon

Aanwijzingen
voor auteurs

In dit Verband

Lever getypte tekst op papierformaat A4
regelafstand 1.

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

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

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

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

Redactie-Commissie
•
•
•
•
•
•

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

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

Vormgeving en grafische productie
• Lines & Letters bv, Soest

Advertenties / abonnementen

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

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

Eindredacteur

• Marlies Jansen
e-mail: idv@vgned.nl

Hoofdredacteur

• vacature.
e-mail: redactie@vgned.nl

Literatuur

Abonnement

Vermeld alleen de literatuur die in het artikel
is aangehaald. Vermeld in de tekst in klein
superschrift het cijfer dat overeenkomt met
die van de literatuur lijst.

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

De volgorde in de literatuurlijst is: naam,
voorletter(s) (zonder punten er tussen), titel,
naam tijdschrift, jaartal, nummer (vet), bladzijde.
Voorbeeld:
1. Veth RA, Klasen BJ. Traumatic instability 		
of the proximal tibiofibular joint. Injury 1981;
13; 159-64.

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

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