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Beste collega,
De redacteuren van In Dit Verband willen een rijk, boeiend blad maken voor hun beroepsgroep en
doen op verschillende plekken inspiratie op. Daarbij zijn zij ook benieuwd naar input van
enthousiaste vakgenoten die graag meedenken of misschien een stuk willen schrijven.

•
•

Heb je een bijzondere casus die je wilt beschrijven?
Is er een door de wol geverfde collega gipsverbandmeester die interessant is om te interviewen?
Of iemand anders uit een vakgebied dat raakt aan het onze, van wie we iets kunnen leren?

•

Zijn jullie met een onderzoek bezig dat leerzaam, vernieuwend of inspirerend is om te delen met
collega’s?

•

Ben je leerling en denk je dat jouw stuk/onderzoek misschien niet goed of interessant genoeg is?
Breng het vooral wél in zodat je je collega’s iets bij kunt leren.

•
•

Lijkt het je leuk om 4x per jaar een column te schrijven over wat je zoal meemaakt op de gipskamer?
Of is er een onderwerp waarover je graag zou willen lezen?

Mail het ons via redactie@vgned.nl. Alvast veel dank!
Lenny, Lody, Sonja, Gerrit-Jan, Renske en Matthijs
Redactie In Dit Verband
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Van de redactie
Beste lezers,
Een feestelijke uitgave in het teken van
het jubileumcongres van de VGN zou dit
nummer worden, maar hoe anders liep het.

Nieuwe inzichten en behandelmogelijkheden kwamen door de omstandigheden
in een stroomversnelling.

Onwerkelijke tijden werden beleefd in
ziekenhuizen toen de Covid-19 patiënten
in nog niet te voorspellen aantallen zich
zouden presenteren.

Nu de werklast op de SEH en ICU weer
normaliseert en de reguliere zorg op gang
is gekomen, neemt bij mij de bezorgdheid
toe. De minister van Justitie en Veiligheid
wil de noodverordeningen die nu van kracht
zijn - de 1,5 meter-samenleving - verankeren in een wet. En evenementen kunnen
pas doorgaan als er een vaccin is…?

Voor gipsverbandmeesters betekende
het soms ingezet worden op een andere
werkplek en werd flexibiliteit verlangd
of opgelegd. Het VGN-congres werd verplaatst en de leerling-gipsverbandmeesters werden genoodzaakt online-lessen
te volgen.
Electieve zorg verdween van de gipskamers en de acute zorg bestond veelal
uit letsels van quarantaine-klussers en
spaakletsels van het kroost van thuiswerkende vaders zonder kinderzitje.
En van wat er allemaal misging toen de
skeelers onder het stof vandaan gehaald
en ondergebonden werden.

Duidelijk is dat deze pandemie grote gevolgen heeft voor onze samenleving. Ik
maak mij inmiddels meer zorgen over
alle Covid-19 maatregelen dan over het
virus zelf.
De veelgehoorde kreet ‘Blijf thuis, blijf
veilig’ zou ik liever invullen met: ‘Blijf
kritisch en blijf jezelf’.
Sonja Tambach-Bunt

'Blijf thuis, blijf veilig’
zou ik liever invullen met:
‘Blijf kritisch en blijf jezelf’

Verschijningstabel In dit Verband 2020
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Deadline aanleveren kopij:
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Deadline aanleveren kopij:
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Deadline aanleveren advertenties: 6 november 2020
Verschijningsdatum:
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3D Printen op de gipskamer,
een praktijkcasus
D. Tangelder, P. Heesterbeek
3D printen wordt wereldwijd steeds meer toegepast in allerlei vormen. Denk bijvoorbeeld aan het printen van voedsel, kleding,
schoenen en zelfs complete huizen. De toepassingen zijn eindeloos en de ontwikkelingen gaan snel. Ook in de gezondheidszorg
wordt er steeds meer gebruik van gemaakt. In de gipskamer van de Sint Maartenskliniek wordt er sinds 2018 gewerkt aan het
3D-printproject.
Introductie
Enkele jaren geleden rees de vraag in de
Sint Maartenskliniek of het vervaardigen
van hulpmiddelen met behulp van 3Dprinttechnologie een meerwaarde kan
zijn voor patiënten die worden behandeld
met een gips of een orthese. De projectgroep ‘3D printen’ werd opgericht en bestaat naast een gipsverbandmeester ook
uit collega’s van de afdeling Research en
de afdeling Innovatie.
Om de vraag te beantwoorden onderzochten we eerst wat er op dat moment al werd
gedaan in Nederland en ook internationaal. Een aantal bedrijven werd uitgenodigd die zich bezighouden met 3D printen.

In de praktijk
Het Vlaamse bedrijf Spentys bleek naast
ervaring met het printen van ortheses ook
een zeer praktische scanner te hebben.
Hiermee zijn we in de praktijk gestart om
ervaring op te doen. Met de compacte
scanner die op een standaard tablet is
gemonteerd kunnen we een hand, arm
of voet scannen (foto 1). De scan is vervolgens in het softwareprogramma te zien

en kan direct digitaal naar het bedrijf
worden verzonden (foto 2 en 3). De ingenieurs van het bedrijf construeren vervolgens de 3D orthese en sturen via de
e-mail een animatie van het model. Als
de gipsverbandmeester het model goedkeurt, wordt de orthese uitgeprint op
locatie in Brussel. De orthese wordt vervolgens per post naar de Sint Maartenskliniek verstuurd, waar de klittenbandsluiting wordt bevestigd. De patiënt krijgt
een uitnodiging om de orthese te komen
passen op de gipskamer en neemt deze
daarna in gebruik.
Inmiddels hebben we ervaring opgedaan
met onderarmortheses, duimbraces en
voet/enkel ortheses. In de loop van 2020
staat er een gebruikersonderzoek op de
planning om een groep patiënten te vragen naar hun ervaringen met de geprinte
ortheses in vergelijking met de reguliere
ortheses van softcast. De ortheses in dit
onderzoek zullen niet meer in België geprint worden, maar op onze eigen gipskamer. Er zijn inmiddels twee 3D printers
geplaatst (foto 4).

Casus
De revalidatiearts informeerde bij de
gipskamer naar een oplossing voor het
volgende:
Een 60-jarige vrouw met een pijnlijke
enkel zoekt een loopvoorziening om te
gebruiken in de sauna en op het strand.
Ze wil er erg graag mee het water in kunnen.
Voorgeschiedenis:
• 2014 tri-malleolaire enkel # links
waarvoor ORIF
• 2015 pijnklachten na het verwijderen
van de stelschroeven
• Begin 2016 artrose BSG waarvoor
enkel arthrodese
• Eind 2016 Re-arthrodese BSG met
spongiosaplastiek i.v.m. non-union
• 2017 Revalidatiearts in consult i.v.m.
aanhoudende pijnklachten
Mevrouw loopt met orthopedisch schoeisel
met zoolverstijving en een vroege afwikkeling. In verband met een spitsstand heeft
de schoen een hakverhoging van ongeveer
3 cm. Op blote voeten lopen kan mevrouw
eigenlijk niet vanwege de pijn. In de sauna
of bij het zwembad of het strand is dit voor
haar een groot probleem. Mevrouw wilde
graag meewerken aan het 3D-printproject.
Er werd een scan gemaakt van de enkel/
voet, waarop een model van de voet- enkelorthese is gemaakt. Daarbij werd er rekening gehouden met de 3cm hakverhoging.
De orthese is geprint en verzonden naar de
Sint Maartenskliniek.
De patiënt werd uitgenodigd om de orthese
in de gipskamer te komen passen (foto 5).
In de orthese zijn boven de enkel en op de
wreef al uitsparingen geprint om twee
klittenbanden te bevestigen. Mevrouw gaf
meteen aan ze in de orthese kan staan zonder pijn en we spraken af dat ze deze in
natte omgevingen gaat uitproberen. Bij
haar schoenmaker is er een rubber antisliplaagje onder geplakt om uitglijden op
natte vloeren te voorkomen.

Foto 1: De scanner op een standaard tablet
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Enkele weken later heb ik de ervaringen
met mevrouw besproken: ze is erg content
met de orthese omdat ze nu weer naar de
sauna en het zwembad kan. De orthese kan
aanblijven in het water. Ook thuis onder
de douche is de orthese een uitkomst. Hij
is ook makkelijk met een handdoek af te
drogen.
Inmiddels zijn er al voor twee andere patiënten vergelijkbare enkelortheses geprint
en aangemeten.
De patiënt in deze casus heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de
foto’s.
Auteurs:
Dominique Tangelder,
gipsverbandmeester en
Petra Heesterbeek,
senior onderzoeker afdeling Research

Foto 2: Het scannen van een voet

Contactgegevens:
Sint Maartenskliniek
6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen)
d.tangelder@maartenskliniek.nl

Foto 3: De gemaakte scan

Foto 4: de 3D-printers

Foto 5: De voetorthese
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Zo zie je maar weer hoe creatief
gipsverbandmeesters zijn!
Mijn collega Gea Bakker uit het Martini Ziekenhuis
haakte dit beertje in coronatijd.
Irma Smeenge
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Werken in coronatijd
Ruud Grönloh
Onzekerheid. Opschaling van de capaciteit. Lege straten, lege spreekuren. Pijlen in de gang, waarvan onduidelijk is waar ze toe leiden.
Eén ding weet Ruud Grönloh, gipsverbandmeester in het Zaans Medisch Centrum wel: ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Coronacrisis. Ik kan het woord wel uitspugen. Corona, corona
en nog eens corona. Het virus dat ons dagelijks bestaan volledig
in haar greep heeft. Werk en privé lopen steeds meer in elkaar
over en het ziet er naar uit dat we moeten gaan wennen aan een
leven voor en na de corona-uitbraak.

spreekuren. Het verwachtte extra werk, omdat we de gipstaken
van de SEH over moeten nemen, blijft uit.
Het hele ziekenhuis is volgeplakt met pijlen op de grond, vaak
volledig onduidelijk waar die toe leiden. We mogen de patiënten
en collega`s niet meer aanraken. We worden letterlijk ‘klinisch’
in onze omgang met de medemens.

Een mailtje: we zijn bezig met een plan van aanpak om de coronauitbraak voor dit ziekenhuis zoveel mogelijk te reguleren en een
eventuele opschaling van de zorg in goede banen te leiden.
Gevolgen voor de SEH: de gehele afdeling wordt in geval van opschalen ingericht in een schoon
en een gecontamineerd deel. De
patiëntenstromen tussen ‘schone’
en verdachte of besmette patiënten worden gescheiden. We krijgen plannen gepresenteerd die
er op papier prima uitzien. Er
wordt een camping ingericht
voor de ingang van de SEH om
te kunnen triëren. We krijgen
als personeel uitleg hoe om te
gaan met beschermende middelen. Het zoemt in de organisatie, langzaam maar zeker
bekruipt je een onzeker gevoel.

Nee, dan gezellig thuis! Opeens zitten we met een hok vol tieners
die hun energie niet kwijt kunnen en hulp nodig hebben met hun
thuisscholing en wel nu meteen!
De partner die gedwongen thuiswerkt, vliegt tegen de muren op.
De lontjes worden steeds korter.
Vrienden en familie komen niet
meer op visite en kunnen of
willen ook niet meer bezocht
worden. Vrijwel alle kontakten
lopen via telefoon of mail. De
gebruikelijke uitjes en etentjes in
de weekenden zijn weggevallen.
Ik betrap mezelf op een toenemende lethargische houding
met betrekking op de situatie.
De alcoholconsumptie en het
consumeren van comfort food
nemen schrikbarende vormen
aan.

Dan is het zover, de SEH gaat
opschalen de poli`s worden wat
betreft de electieve patiënten
afgezegd. Alle planbare zorg
wordt voor zover mogelijk voor
onbepaalde tijd uitgesteld en
alleen de acute behandelingen
vinden nog plaats. Verloven
worden ingetrokken en zoveel
mogelijk personeel wordt extra
ingehuurd. De ruimte van de
polikliniek wordt voor een groot
deel ingenomen voor een uitbreiding van
de SEH-capaciteit. De regering kondigt de
lockdown af. Opeens werk ik in een essentieel beroep. Mensen met verkoudheidsklachten, koorts, hoesten en andere ellende
moeten thuis blijven, behalve als ze in de
zorg of andere essentiële beroepen werken.

Mijn eigen omgeving is vooralsnog gevrijwaard van ziektegevallen en ons leed is met
name sociaal van aard. Opeens
besef je wat het betekent om
niet meer vrij te zijn, niet meer
te kunnen gaan en staan waar
je wil en niet meer te kunnen
doen wat je wil.
Corona, ooit zullen we er weer van worden verlost, maar ons leven zal nooit meer
hetzelfde zijn.
Ruud Grönloh

Anders dan verwacht, valt door het beperkte woon-werk verkeer, het sluiten van scholen en sportclubs en de totale ineenstorting van het openbare leven, het trauma
aanbod in deze regio voor een groot deel
weg. Op weg naar het werk verplaats ik mij
door een spookwereld. Bijna lege straten,
geen files, lege treinen en bussen en geen
vliegtuigen meer. We hebben opeens lege
9

‘Gipskous, watten en synthetisch
gips zijn in Ghana niet te krijgen’
W. Wijnen
Wiel Wijnen reist af naar Ghana om les te geven op de opleiding tot Trauma and Orthopedic Technician. Ook springt hij bij op de SEH
van het St. John of God Hospital in Duayaw Nkwanta.
De lasten die verkeersongelukken in Ghana
met zich meebrengen lijken voor dit land
steeds meer een nationaal probleem te worden. Jaarlijks neemt het aantal traumapatiënten met ernstige complicaties en een
hoog mortaliteitspercentage toe. Gegevens
van de National Road Traffic Commissie
geven aan dat in Ghana tussen 1991-2014,
329.535 mensen als gevolg van ongelukken op de weg zijn overleden of gewond
geraakt. In Ghana zijn er minder dan vijftig praktiserende orthopeden of chirurgen
die traumapatiënten kunnen behandelen.

Dit geeft een ratio van één chirurg op
600.000 (0,2/100.000) inwoners, terwijl de WHO 20/100.000 aanbeveelt.
Jaarlijks worden er vier arts-assistenten
toegelaten tot de opleiding Orthopedie/
traumatologie. Daarnaast zijn er nauwelijks gipsverbandmeesters of goed getrainde operatieverpleegkundigen werkzaam.

Om dit ‘practitioner gap’ te overbruggen,
wil men in de toekomst het aantal centra
dat medisch specialisten opleidt uitbreiden van één naar vier, en ook Trauma and
Orthopedic Technicians opleiden op het
St.John of God College in Duayaw Nkwanta.

Dr. Mho

In de driejarige opleiding krijgen mensen
de noodzakelijke kennis, vaardigheden en
de beroepsattitude aangeleerd die vereist
zijn voor de niet-operatieve behandeling
van orthopedische en traumapatiënten.
In totaal omvat de opleiding 29 lesmodules,
waarvan een groot deel reeds gedoceerd
worden op de opleiding voor fysiotherapie.

In Duayaw Nkwanta, een stad in het midwesten van Ghana is Propher Mho werkzaam als orthopedisch chirurg. Dr. Mho
is in Nederland en voor een groot deel in
Maastricht opgeleid tot orthopedisch chirurg. Jaarlijks gaat er een team van orthopedisch chirurgen van het MUMC+ naar
Ghana om moeilijke casuïstiek te behandelen of om als AIOS ‘tropische orthopedie-ervaring’ op te doen. Ik ben al een
paar keer als verpleegkundig specialist/
gipsverbandmeester naar Ghana geweest,
en iedere keer weer wacht mij daar een
nieuwe scholingsopdracht. De ene keer
ligt de nadruk op de klompvoetbehandeling volgens Ponseti, dan weer op hygiëne
en wondzorg, en zo hebben we ook eens
een symposium georganiseerd over conservatieve fractuurbehandeling.
Afgelopen jaar ben ik benaderd om les
te komen geven aan de nieuwe opleiding
Trauma and Orthopedic Technician aan
het St.John of God College die ook de opleiding tot fysiotherapeut verzorgt. Deze
school is gekoppeld aan het St. John of God
Hospital in Duayaw Nkwanta.

Daarnaast is er bij deze nieuwe opleiding
speciaal aandacht voor gipsverbandleer,
orthesiologie en prothesiologie, interpretatie van röntgenbeelden, fractuurleer,
wondzorg, orthopedie en traumatologie.
Op zaterdag 2 november 2019 vertrok ik
vanuit Maastricht naar Ghana. Voor de
gips- en verbandlessen maak ik gebruik
van het AO Traumaboek: Casts, splints,
and Support Bandages. Non operative
treatment and perioperative Protection.

Van Chinese makelij
In de praktijklessen gebruiken we de materialen die in de Ghanese ziekenhuizen te
vinden zijn. Plaster of Paris, vette watten,
hydrofiel zwachtels 15 centimeter breed
en ideaalzwachtels 10 centimeter breed.
Alle producten zijn in China geproduceerd.
Gipskous, synthetische watten, synthetisch gips en dergelijke zijn in Ghana niet
te krijgen.
10

De eerste twee lesdagen namen we vooral
wat theorie door. Op dag drie zijn we de
eerste praktijkles gestart. De grootste uitdaging was om voldoende gipsmateriaal
te vinden om voor zeventien studenten de
praktijklessen te organiseren. De lesdagen
verliepen verder soepeltjes, voor zover je
dat kunt zeggen bij temperaturen van om
en nabij 35 graden Celcius. De meeste energie stak ik in het begin in het aanleren van
structuur. Structuur in het klaarzetten van
spullen, het aan de kant leggen van gereedschap, opruimen van materiaal en zeker
van het afval. Tussendoor leren ze ook
nog hoe te gipsen. Na zes praktijklessen
kan ik constateren dat de meeste studenten de basisprincipes van het gipsen wel
begrijpen en ook proberen toe te passen.

‘Het Chinese gips- en
verbandmateriaal
voelt binnen een
minuut al aan als
gelaagd karton’
Wat het werken vooral bemoeilijkt is de
slechte kwaliteit van het (Chinese)gipsen verbandmateriaal. Na minder dan een
minuut, terwijl je de rol nog in je hand hebt
begint een rolletje gips al uit te harden en
voelt dan aan als gelaagd karton. Nou, en
als je hier mee kunt gipsen…
In september 2020 zal een nieuwe groep
starten en kan er voor de tweedejaars
studenten meer casusgericht lesgegeven
worden.
’s Ochtends heb ik lesgegeven aan de opleiding en in de middaguren werkte ik
vaak mee in het ziekenhuis. In het volgende stukje probeer ik een korte impressie te geven van de traumatologie op de
SEH in Duayaw Nkwanta.

Op de SEH
Tijdens het klompvoetspreekuur op dinsdag worden we opgeroepen om naar de
SEH te komen. Een Toyota Hi-Ace-busje
met 24 inzittenden heeft een klapband
gekregen en is van de weg geraakt. Er zijn
veel gewonden waarvan een aantal ernstig. Menigeen zal zich waarschijnlijk
afvragen: ‘Hoe krijg je nu 24 mensen in
zo’n busje?’

‘Mensen zitten en
liggen op de grond,
op alle stoelen en
brancards liggen en
hangen gewonde
mensen’
Wat je op zo’n moment aantreft op de
SEH is toch op zijn zachtst uitgedrukt
indrukwekkend. Mensen zitten op de
grond, mensen liggen op de grond, op alle
stoelen en brancards liggen en hangen gewonde mensen. Veel bloed en open wonden in het aangezicht. Na de eerste triage
gaan we de slachtoffers langs om de instabiele fracturen voorlopig met een spalk
te stabiliseren. Een mogelijke humerusschachtfractuur stabiliseren we met een
flinke reep karton die we als een u-spalk
om de arm bevestigen. Een jonge man met
een femurfractuur verdenk ik ook van een
fors instabiele knie, met in datzelfde been
op twee plaatsen een gecompliceerde breuk
van zijn onderbeen. We proberen zijn been
zo goed en zo kwaad als kan met wat tractie te stabiliseren met een draadspalk. Er
is een tekort aan van alles: spalken, verband, kussens. Zijn buurman ligt in zijn
oranje pakje met handboeien om, vastgeketend aan zijn brancard. Zijn kussen en
het laken liggen ongebruikt aan het hoofdeinde. Als ik deze wil wegpakken om bij
zijn buurman het been te stabiliseren,
geeft hij mij met een indringende blik te
kennen dat dit spullen van de Prison zijn.
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Natuurlijk, hij heeft gelijk, maar ik zie ook
meteen dat zijn ketting vrij kort is. Nood
breekt wetten en terwijl ik verder oogcontact vermijd……….

Frontale botsing
Twee dagen later is het wederom erg druk
op de SEH. Een frontale botsing tussen
twee auto’s op de Sunyani road, niet ver
van het ziekenhuis. Eén bestuurder overlijdt ter plekke, de andere bestuurster, een
jonge moeder die met haar twee kleine kinderen in de auto zit, overlijdt op de SEH.
De open beenbreuken van haar beide benen laten de enorme impact van de klap
zien. Haar oudste dochtertje van zeven
gaat op verdenking van interne bloedingen naar de OK.
Duayaw Nkwanta ligt aan de grote weg
tussen Kumasi en Sunyani. Deze weg
bevindt zich in een redelijke staat, met
soms wat forse gaten. De weg nodigt uit
om hard te rijden en er wordt vaak met
oude auto’s die de stevige kooiconstructie van een goede Duitse of Zweedse auto
ontberen, veel te hard gereden. Daarnaast
bevindt zich ook veel traag verkeer op de
weg. De maximum snelheid op deze zogenaamde primary roads bedraagt 120 km
per uur.
Het is mooi om aan dit project een bijdrage te kunnen leveren. Maar ik denk
dat een aantal preventieve maatregelen/
nieuwe regels in het verkeer en beter
toezicht op deze regels, veel ongelukken
zouden kunnen voorkomen. Hierdoor
zullen er minder dodelijke slachtoffers
en zwaargewonden te betreuren zijn.
W. Wijnen, verpleegkundig specialist
Orthopedie/gipsverbandmeester
MUMC+
Prof. Debeyelaan 25
6202 AZ Maastricht
wiel.wijnen@mumc.nl

‘We proberen de gipszaag te
mijden als dat kan’ Gipsen in coronatijd
J. de Koning
Alles gaat anders, nu corona ons in de greep houdt. Hoe werkt dat in een ziekenhuis in het buitenland? Gipsverbandmeester en
SEH-verpleegkundige Jan de Koning, gestationeerd in Zwitserland, vertelt.
Tja, en dan ga je een stukje schrijven tijdens
corona-tijd als gipsverbandmeester in Zwitserland. Ook dit land is zwaar gehavend
als het op het aantal positief geteste patiënten aankomt. Met Lombardije en Oostenrijk als brandhaarden dichtbij was dat natuurlijk onvermijdelijk. Maar goed, iedereen weet dat het COVID-19 geen grenzen
kent. Aan materiaal hier geen gebrek tot
nog toe. Ze hebben hun zaakjes prima op
orde.

Ik werk in Appenzell in Het Kantonales
Spital. Een klein ziekenhuis dat een regiofunctie heeft voor het kanton Appenzell
Innerrhoden, dat ongeveer 16000 inwoners telt. In met name de zomer komen
daar nog talloze Amerikanen en Japanners bij.

Maar hier zijn de zaken wat anders geregeld. Het principe polikliniek kent men
in de meeste ziekenhuizen niet. Dus een
gipspoli evenmin. De grotere universitaire
ziekenhuizen kennen dit wel, daar werken
dan opgeleide verpleegkundigen die een
cursus hebben gevolgd.
Mijn ziekenhuis kent dit dus niet. Dat betekent dat patiënten met verse fracturen
die op de SEH gezien worden een vervolgafspraak krijgen bij de Orthopeed in zijn
eigen ¨Praxis¨. Je ziet dus geen patiënten
meer terug. Ik heb als gipsverbandmeester gelukkig de mogelijkheid om mooie
circulaire gipsen (alles wordt gespleten)
te maken.
De verpleegkundigen die dat niet kunnen
of mogen doen, zullen allen een spalk aanleggen. Van kunststof, want wit gips hebben we niet. Braces en Walkers zijn ook
populair. Mijn uitdaging is dan ook om de
gipskamerbenodigdheden op orde te brengen zodat mijn collega's en ikzelf met goede
materialen kunnen werken. Het scholen
van de collega's in huis is dan ook een van
mijn taken naast het gewone werk. Ook zie
je dat hier snel beslist wordt om te opereren.
Een prefab spalk is dan voldoende want
de patiënt hoeft hier niet lang te wachten.
Maximaal 1 à 2 dagen. Vaak wordt hij dezelfde dag nog geholpen.

ciale ruimte die is ingericht voor coronaslachtoffers. Daar zouden in principe ook
gipspatiënten gezien worden indien zij verdacht zijn. Het is niet wenselijk om nu bij
verdachte patiënten een circulair gespleten
gips aan te leggen. Wij proberen de gipszaag te vermijden als het kan. Alles wat
de lucht in blaast (geen afzuiging, enkel
een mobiele zaag) is potentieel risicovol.
Wij doen wat we kunnen binnen onze mogelijkheden. De aantallen lijken ook hier
terug te lopen dus de maatregelen werken.
Das een fijne gedachte al zijn we er nog niet.

Er zal gefaseerd naar wat meer vrijheid gewerkt moeten worden. Als men plots massaal en ongetraind het Alpstein Gebergte
in gaat zal de heli af- en aanvliegen. Alles
met redelijkheid.
Gruezi aus Appenzell, blijf gezond und
Chönd zonis! (Kom eens bij ons langs).
Jan de Koning,
Fachpflegeperson en Gipsmeister
Kantonales Spital Appenzell Zwitserland
Havikstraat 9 5541 TM Reusel Nederland
jcdekoning@gmail.com

Ik heb een combifunctie als Notfall verpleegkundige en gipsverbandmeester.
En dat is iets speciaals in Zwitserland.
De gipsverbandmeester kent men niet
in Zwitserland. Je zou dat raar kunnen
vinden in een land waar het ene na het
andere ski-ongeval gebeurt.

De voorzorgsmaatregelen die we treffen
met betrekking tot corona zijn gelijk aan
die in Nederland. Verdachte patiënten worden getest in een mobiele container en alleen op de SEH gezien bij acute nood of
opnamebehoefte. De maskers, schorten,
handschoenen en brillen horen daar uiteraard ook bij. Er is op de Notfall een spe12

‘Ik werk als buddy te midden van
collega’s in maanmannetjespakken’
Alles is anders in deze tijd van corona. Ook – júist – je eigen vertrouwde baan. Sommige collega’s hebben in het heetst van de strijd
de eigen gipskamer wekenlang niet gezien om elders bij te springen. Wat doe jij?
Naam: Renske van Wingerden
Werkt in: Franciscus Gasthuis & Vlietland
Wat is de grootste verandering bij
jullie?
“Het aantal patiënten op de gipskamer is
behoorlijk afgenomen, omdat de huisartsenpost moest uitbreiden om coronapatiënten te screenen. De gipskamer is verhuisd naar een oude gipskamer op de polikliniek orthopedie. Door de beperkte ruimte
konden we hier niet meer dan 2 patiënten
en gipsverbandmeesters in kwijt. Gelukkig
lieten de patiënten aantallen dit ook toe.
Momenteel werken er 2 gipsverbandmeester per locatie (op 2 locaties), de rest draait
diensten waar nodig. Een aantal van mijn
collega’s is naast gipsverbandmeester ook
SEH-, kinder- of IC-verpleegkundige, en
zij zijn nu ook als zodanig ingezet.”
Hoe zien jouw dagen er uit?
“De afgelopen weken ben ik inzetbaar geweest als verpleegkundige, als buddy. Zo
ben ik de helpende hand geweest van het
avond/weekend/nachthoofd en de SEHverpleegkundige.”

Op de traumakamer van de SEH vlak voor werktijd.

Hoe ga je op de gipskamer om met
corona?
“Patiënten worden gescreend de bij ingang
en bij de balie van polikliniek chirurgie.”
En hoe vergaat het jouw eigen
patiënten op de gipskamer?
“De patiënten met fracturen heb ik in de
periode dat buddy op de SEH was, gelijk
daar gegipst (als het kon, voor langere tijd).
De overige patiënten konden overdag na
de screening meestal direct door naar de
gipskamer via de radiologie.”
Wat is het meest heftige moment
dat je meemaakte?
“Dat was toen een dame van in de 90 naar
een verpleeghuis moest omdat ze na een
val extra zorg nodig had. Ze mocht daar
natuurlijk geen bezoek ontvangen vanwege
corona. De dame snikte van verdriet, nu
konden haar kleinkinderen niet meer naar
haar zwaaien zoals thuis wél kon.”
Wat zal jou altijd bijblijven uit deze
periode?
“Dat iedereen, van welke specialisme ook,
samenwerkt. Dat iedereen behulpzaam
is, en dat je veel van elkaar kunt leren. Ik

De traumahelikopter wacht op de te vervoeren patiënt.
leerde veel over de logistiek van de SEH,
en met welke dingen zij allemaal rekening
moeten houden. Ook vond ik het fijn een
hele dienst te werken met diverse SEHverpleegkundigen. Je leert elkaar zo beter
kennen en beter begrijpen. Maar ook de
traumahelikopters die landden op de parkeerplaats om patiënten te vervoeren,
zullen mij bijblijven. Net als natuurlijk
de collega’s in maanmannetjes-pakken.”
Renske van Wingerden
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De oorsprong van ons bestaan
Willie van der Sanden
Helaas kon ons jubileumcongres op 5 en 6 juni niet doorgaan. Toch ben ik op de zolder gaan zoeken naar de oorsprong van ons bestaan.
Ik vond een artikel van oud-collega Jan Ansems in het vakblad NVG van 1979. Hierin beschrijft hij het ontstaan en het profileren van ons
vak gipsverbandmeester, dat op 15 november 1964 vorm begon te krijgen.
Dit artikel kwam tot stand met goedkeuring van Jan én een bezoekje aan Budel om een foto te maken van het monument.

De twee schrijvers aan het werk in het St. Annaziekenhuis in Geldrop.

Het monument van de uitvinder van het gipsverband in Budel
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Nieuws van VGN Nieuws van VGN

Laat je niet gek maken
Het bestuur van de VGN jullie aanmoedigen om je niet
gek te laten maken in deze tijden. Tijden waarin veel veranderingen zijn en veel onzekerheid. Wij blijven als gipsverbandmeesters zoveel mogelijk ons werk doen en helpen
daar waar we kunnen.

ons nog lang zal volgen. De nieuwe datum wordt 4-5 juni
2021, zet in je agenda!

Binnen het bestuur moeten we natuurlijk ook allerlei
beslissingen nemen. Zo stonden er een aantal zaken ter
stemming op de agenda van de ALV. Wij hebben besloten
om deze zaken uit te stellen naar de volgende ALV. We
hopen dat de wereld er in het najaar weer iets anders uit
ziet en er dan weer gewoon een ALV kan plaatsvinden.
Alle bestuursleden die herkiesbaar zijn blijven gewoon
door werken, Tiffany Kruik zal voor de portefeuille opleiding ad interim aan de slag gaan, totdat zij officieel door
de leden is aangenomen als bestuurslid.

Vacatures: zonder jullie hulp redden wij
het niet
Wij hebben nog steeds vacatures open staan. Wie weet
heb je nu meer tijd om dit te overwegen. De vacatures
moeten ingevuld worden, wil onze vereniging kunnen
blijven doen zoals we dat nu doen. Binnen het bestuur
hebben wij echt jullie hulp nodig.

•

•

•

•

Hoofdredacteur 'In dit verband'. Het belangrijkste
van deze functie is dat je overzicht en structuur houdt.
De redactie helpt je vol enthousiasme om een mooi blad
te maken. Een redacteur redigeert de teksten voor je.
Je hoeft zelf dus geen grote schrijver te zijn, jij bent
degene die de puzzelstukjes in elkaar past om ons blad
te maken.
Redactieleden 'In dit verband'. Als jij het leuk vindt
te brainstormen over de inhoud van het blad en artsen
en collega's te enthousiasmeren om een artikel te schrijven, dan kunnen we jouw enthousiasme goed gebruiken
voor onze redactie!
CZO-commissielid. Wil jij graag iets doen voor de
VGN, maar heb je iets minder ruimte in je agenda? Dan
is het een goed idee om als commissielid voor ons deel
te nemen aan het CZO. Op deze manier heb je inspraak
in opleidingsland. Het meeste werk is redelijk flexibel
in te delen, zoals het meelezen bij opleidingsplannen van
ziekenhuizen.
ITT bestuurslid. Ben je nieuwsgierig naar de toekomst? Zorg dat je ons vak de juiste kant op kunt sturen.

Belangrijk om te weten:
• je inschrijving kan blijven staan, liefst houden we dat
ook zo i.v.m. kosten bij annuleren
• als je je nog niet had ingeschreven kan dat nog steeds,
de inschrijving blijft open, definitieve sluiting is 5 april
2021!
• thema en feest blijven hetzelfde alsook de locatie en de
overnachting
• jullie krijgen in de loop van dit of volgend jaar weer bericht
over het congres
Er volgt nog een mail aan degene die zich hebben ingeschreven of jullie allemaal de bevestigingsmail hebben
ontvangen met de link erbij.
Heb je nog vragen? Die kun je stellen aan Astrid de Vries,
e-mailadres: ledenactiviteiten@vgned.nl

Nieuwe website

Financiën
De financiële stukken staan ter inzage op de website. De
contributie voor 2020 blijft gelijk en zal zoals gebruikelijk via automatisch incasso van jullie rekening worden
afgeschreven. Zo'n twee weken voor deze afschrijving
krijgen jullie net als andere jaren een melding dat de factuur voor je klaarstaat op je persoonlijke pagina van de
website.

Jubileumcongres
Helaas moeten wij vanwege het coronavirus ons VGNcongres van 5 en 6 juni verplaatsen. We gaan het een jaar
verzetten omdat wij denken dat de nasleep van corona
16

We zijn trots op onze nieuwe, overzichtelijk website,
https://www.vgned.nl/.
Mocht je er vragen of opmerkingen over hebben, meld dit
dan bij de secretaris: secretariaat@vgned.nl

Het beëindigen van je lidmaatschap kan per kalenderjaar en moet uiterlijk twee maanden voor het einde van
het jaar worden doorgegeven aan het secretariaat.

ment voor 2020- 2021 te wijzigen. Het is immers onmogelijk om scholingen bij te wonen. Alle geplande scholingen van het voorjaar 2020 zijn gecanceld en wij weten
niet hoe lang de maatregelen aanhouden. Alle leden die
zich in 2020 en 2021 zouden moeten herregistreren, hebben 70 accreditatiepunten nodig in plaats van 80.
Mochten de maatregelen omtrent COVID-19 langer aanhouden dan zal het bestuur zich wederom buigen over de
kwestie. Heb je vragen? Mail naar Mirella Huijgens- Geers,
bestuurslid VGN voor Accreditatie en Registratie:
ra@vgned.nl

Ontwikkeling DDH-richtlijn
Eind 2018 is de ontwikkeling van de richtlijn DDH (dysplas-tische heupontwikkeling) bij kinderen onder 1 jaar
op initiatief van de NOV gestart. De VGN heeft hiervoor
een gipsverbandmeester met expertise gevraagd om deel
te nemen als meelezer.
Inmiddels is de conceptrichtlijn klaar voor commentaar.
Heb jij interesse om de conceptrichtlijn te bestuderen en
van commentaar voorzien?
Wil jij deze rol als reviewer op nemen, stuur dan een
e-mail naar secretariaat@vgned.nl. Wij zullen je dan
van de juiste informatie voorzien. Alvast veel dank!

ALV najaar
Wij hebben in principe een nieuwe datum voor de volgende ALV geprikt. Dit wordt 7 november 2020. Zowel de
locatie als de datum zijn wegens de coronacrisis nog niet
definitief. Wij houden u op de hoogte, maar noteer alvast
de datum.
Dit nieuws is afkomstig uit de nieuwsbrieven van de VGN.
Daarin worden naast dergelijke berichten ook nieuwe
vacatures vermeld. Wil je deze Xtra-nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Meld je er dan voor aan via de website
van de VGN, https://www.vgned.nl/nl/nieuws.

Accreditatiepunten leden VGN
Vanwege de situatie waarin wij ons bevinden met het
COVID-19 en de daarbij behorende maatregelen, heeft
het bestuur van de VGN besloten het accreditatieregle-

Nieu ws va n VGN

Wijzigingen in persoonsgegevens
Graag wijzen wij je erop dat je je gegevens via de website
zelf kunt wijzigen. Denk hierbij aan adreswijzigingen,
e-mailadressen, etc. Je moet wel eerst even inloggen.
Moet er een wijziging in jouw lid-status worden gedaan
(van aspirant naar lid, of van lid naar gepensioneerd)?
Geef dit dan door aan het secretariaat.

Sagittale band letsel:
Boxer’s knuckle
Lenny Keylard
Lenny Keylard verdiepte zich naar aanleiding van twee casussen op de gipskamer van het OLVG in sagittale bandletsel. Dit ziet hij
namelijk niet zo vaak voorbijkomen. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken en hoe behandel je dit letsel het best?
Anatomie sagittale band

Letsel van de sagittale band

Tussen de kopjes van de metacarpalia
bevindt zich een ligament genaamd lig.
metacarpale transversum profundum.
Dit ligament voorkomt teveel spreiding
van de metacarpalia ten opzichte van
elkaar bij het gebruik van de hand.

Letsel van de sagittale band kan op
verschillende manieren ontstaan. Bij
de twee patiënten die wij onlangs zagen,
ontstond het letsel doordat zij een klap
met hun vuist hadden gegeven.

Dit ligament vormt ook de sagittale
band om de knokkels heen waarin zich
de extensor digitorum bevindt. De extensoren worden dus op zijn plek gehouden door de sagittale band tijdens flexie
en extensie. De extensoren liggen tussen
het oppervlakkige deel en het diepe deel
van de sagittale band (zie afbeelding 1).

De meest voorkomende oorzaken
zijn:
• Trauma waarbij de desbetreffende
vinger in flexie/ulnairdeviatie wordt
geforceerd, zoals een vuistslag waarbij direct inwerkende krachten het
kapsel kunnen beschadigen en daarbij een ulnaire extensorpees luxatie
veroorzaken. Dit kan zijn door
>>

Afbeelding 1
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•
•

•

een eenmalige vuistslag of ook door
herhaaldelijke boks-slagen die microtrauma veroorzaken. Bij boksers kan
er door herhaaldelijke slagen ook uitgebreid littekenweefsel ontstaan in
het aangedane gebied.
Degeneratie van de fixerende sagittale
banden zoals Reumatoïde arthritis.
Congenitaal: zwak kapselbandapparaat of anatomische variatie waarbij
de extensorpees niet exact over het
midden verloopt.
Epileptische aanvallen waardoor er
spanningen ontstaan op de banden die
normaal gesproken niet voorkomen.

Presentatie
Het letsel wordt gekenmerkt door pijn en
zwelling van het MCP gewricht meestal
is dit de derde straal (middelvinger).
Ook kan er sprake zijn van een snapping
sensatie bij extensie, dus een haperend/
knakkend gevoel.

Klinisch onderzoek

•
•
•
•
•
•

Snapping sensatie
Ulnaire deviatie van de extensor ter
hoogte van caput metacarpale.
Onvermogen tot volledige extensie in
metacarpale-phalangeale gewricht.
Onvermogen om extensie te behouden
als de vinger passief geëxtendeerd
wordt.
Pijn bij extensie tegen weerstand.
Zichtbare peesverplaatsing naar
ulnair tijdens flexie (zie afbeelding 2).

A = Normale bandstructuur sagittale
band (oppervlakkig en diep)
B = Vaak bij traumatisch letsel scheuring
van beiden banden.
C = Spontaan en traumatisch vaak
schuur aan de radiale zijden van
de pees.

Classificatie
1: Er is sprake van een contusie maar
geen (sub) luxatie.
2: Er is sprake van een lichte subluxatie,
maar de pees houdt nog contact met
de dorsale zijde van de condyl van het
kopje metacarpale. De patiënt kan
lokaal een snapping pees ervaren.
3: De pees is volledig geluxeerd en
bevindt zich naast het caput van de
metacarpale. Hierbij wordt ook een
snapping pees ervaren en is strekking
van de vinger vaak lastig en pijnlijk.

Behandeling
Als de pees geluxeerd is en onbehandeld
blijft, kan deze niet meer worden gereponeerd omdat de ulnaire sagittale banden
na verloop van tijd verschrompelen. Als
verschrompeling heeft plaatsgevonden
kan alleen nog een operatief ulnaire sagittale release worden toegepast.
Er worden goede resultaten behaald met
een brace of een vinger orthese die gedurende 5 weken voltijds en 2 weken daarna gedeeltelijk gedragen wordt. Deze
brace moet ervoor zorgen dat de MCP
in 0 graden blijft, de PIP en DIP van de
vingers mogen wel vrij bewegen.
Voorbeelden van dergelijke ortheses zie
je hieronder. Bij de sagittale band brigde
splint wordt de aangedane MCP in een
meer gestrekte stand gehouden waardoor er geen spanning op de band komt,
wel is er meer flexie mogelijk.
Welke orthese beter is, wordt niet in de
literatuur beschreven.

De sagittal band bridge splint houdt de aangedane
vinger in 25° tot 35° hyperextensie ten opzichte van
de aangrenzende vingers.
Bronnen
1. Orthopedische casuistiek- onderzoek en behandeling van peesaandoeningen-tendinose.
Dos Winkel Koos van Nugteren https://link.
springer.com/chapter/10.1007/978-90-3138803-5_9
2. Disabling hand injuries in boxing: Boxer’s
knuckle and traumatic carpal boss. Charles
P.Melone,Jr
3. https://www.orthobullets.com/hand/6029/

Afbeelding 2

Bij graad 3 van de geschuurde sagittale
banden heeft de conservatieve behandeling een minder goede kans van slagen
en is operatief herstel alsnog noodzakelijk in het onderzoek bij 20%.

sagittal-band-rupture
4. Prognostic Factors for Nonsurgically Treated
Sagittal Band Injuries of the Metacarpophalangeal JointYoung Hak Roh, MD, PhD,* Seok
Woo Hong, MD,* Hyun Sik Gong, MD, PhD,†
Goo Hyun Baek, MD, PhD‡

Lenny Keylard,
gipsverbandmeester OLVG West,
l.keylard@olvg.nl
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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.

Covid-19
Vier weken geleden begon ik aan dit artikel, waarna ik een
pauze heb ingelast, want ik moest dringend beginnen met het
maken van mondmaskers. Dat is heel apart en zelfs een beetje
spooky… Het begon met berichten over een virusje. Ver bij ons
vandaan, maar in korte tijd kwam het heel dichtbij. En nu is
de hele wereld ermee belast. Zo ook op Aruba. In het begin was
het nog een beetje afwachten, maar al gauw werd er gesproken
over het sluiten van de grenzen. Nog geen week later kwam het
laatste vliegtuig Aruba binnen, met alleen maar ingezetenen.
Voorlopig komt er
geen toerist het
eiland meer op.
Het personeel dat
hier maar tijdelijk
was, werd een
keuze gegeven:
nu vertrekken, of
blijven. Blijf je, dan
kun je voorlopig
niet meer weg.
En niemand weet
wanneer je weer
het eiland af kan.
Dagelijks komen er
in heel de wereld
besmettingen bij,
ook op Aruba. Tot
het schrijven van
het artikel 4 weken
geleden waren er
6 gevallen bekend,
waarvan alleen 1
opname in het
ziekenhuis.

mensen die in de horeca of het toerisme werken, en dus zijn er
veel mensen die een probleem hebben. Het is te hopen dat het
allemaal snel over is. Met de Pasen gaan de meeste mensen
altijd kamperen, maar de regering heeft de teugels flink strak
aangetrokken. Om te voorkomen dat iedereen toch gezellig bij
elkaar gaat zitten, mag je deze dagen ook niet naar het strand.
Oók niet om te zwemmen of te wandelen. Er is een volledige
lockdown. Je mag je zelfs niet aan de straatkant van je huis
bevinden. Tot nu lijkt het de verspreiding redelijk onder controle.

Ik heb het schrijven weer opgepakt, aangezien de inleverdatum
nadert. De eerste mondmaskers zijn na goedkeuring de deur
uit en er zijn inmiddels meer mensen bezig - ook met het maken
van schorten, spatbrillen, noem maar op. We krijgen regelmatig
een update van de gevallen in het ziekenhuis, en via de media
op heel Aruba. Op dit moment (23 april) is het virus op het eiland
nog steeds actief. Helaas zijn er inmiddels 2 mensen aan overleden, maar zijn er gelukkig veel patiënten hersteld. Op de ICU
liggen nog wel 3 patiënten. Uiteindelijk zijn er zo’n 100 mensen
positief getest. Gelukkig waren we op tijd gewaarschuwd toen
het virus ons eiland bereikte. We konden direct de regels in
acht nemen en de (preventieve) maatregelen treffen, zoals de
‘social distancing’ en het sluiten van de deuren van café s en
restaurants. Ook kregen we een avondklok tussen 21.00 uur
‘s avonds en 6.00 uur ‘s morgens. Niemand mag de straat op,
en moet je toch op straat zijn dan moet je kunnen aantonen
waarom. Voor de medewerkers in het ziekenhuis geldt dat dat
ze hun ziekenhuispas moeten laten zien. Maar rij je op straat
zonder goede reden, dan riskeer je fikse bekeuring. Veel mensen werken (net als in Nederland) thuis. Maar er zijn ook veel

Eerste paasdag vierden we de verjaardag van mijn man gevierd.
Ook heel apart. Normaal gesproken zouden we uit eten gaan,
maar dat ging natuurlijk niet. We zo’n beetje de hele dag
‘gefacetimed’ of ‘geskypet’ met vrienden en familie. Iedereen
zat toch thuis... Zo hadden we toch een gezellige verjaardag/
eerste paasdag.

Op de gipskamer is
het een stuk rustiger.
De geplande operaties zijn gestopt. Verder doen mensen
niet veel en breken
ze dus ook niets,
weinig trauma’s
dus. Martin redt
het dus wel alleen
en omdat ik een
hoog risico-geval
ben, heeft mijn
leidinggevende me
gelukkig naar huis
gestuurd, want ik
vond het toch wel
erg spannend.
Aldaar ben ik me
over het ontwerp
van de mondmaskers gaan ontfermen en later over
het naaien ervan.

Ik ben - net als iedereen natuurlijk - benieuwd hoe het verder
gaat. En hoe zal het afbouwen van de lockdown straks gaan?
Bij de volgende uitgave weten we hopelijk meer en is het dagelijkse leven weer wat genormaliseerd. Al zal echt ‘normaal’ nog
wat langer op zich laten wachten.
Veel sterkte voor de komende tijd. Blijf gezond & hou jullie taai!
Groetjes, Ageeth
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Een casus uit de praktijk:
bovenste extremiteiten
Lenny Keylard
Lenny Keylard kreeg met deze casus te maken op de gipskamer in het OLVG. Wat zou u doen? En waarom?
Betreft: man, 26 jaar
Beroep: zelfstandig ondernemer met 2 eigen zaken,
namelijk een garagebedrijf en een restaurant.
Anamnese: Gisteren kwam deze man met zijn rechterhand
tussen de dichtslaande deur van een auto gekomen. Aanvankelijk vielen de pijnklachten mee, maar ’s nachts namen de pijnklachten en zwelling toe.
Lichamelijk onderzoek:
Huid: Zwelling en heamatoom dorsaal van de hand, huid
intact, zwelling:+ ;
Drukpijn: dorsaal van de hand metacarpale 5;
ROM: volledige range of motion in pols/hand en vingers.
Neuro/vasculair: intact, geen rotatie bij volledige vuist
getest.

Ongevalsmechanisme en fractuurprognose:
wat denk jij ervan?
(De antwoorden op onderstaande vragen vind je op blz. 22)
1. Meest voorkomend letsel bij een axiale kracht zoals een vuistslag. Welke # komt daarbij ook vaak voor?
2. Deze fractuur wordt ook weleens beschreven als een mirrored
Bennett/Rolando fractuur. Waarom?
3. Welke krachten werken er op het bot en welke maken het
mechanisch stabiel?
4. Welke spier zorgt voor dislocatie bij deze fractuur?
5. Wat is de beste keuze qua behandeling in basis MC-5 fracturen?
En waarom?
6. Op basis waarvan kun je zeggen dat het stabiel is en is gips
mogelijk de uitkomst?

We maken een X-hand:
wat is je verwachting?

Wat zie je op de foto?
Anatomie van de metacarpale 5

De kracht van de M.extensor carpi ulnaris die zorgt voor dislocatie.
Bronnen
* Pubmed:PMCID: PMC4215589 PMID: 25525488
* https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/
adult-trauma/metacarpals/base-fracture/plate-fixation#introduction
* www.orthobullets.com
* Anatomie boek: Grays anatomy en Netter anatomy

Lenny Keylard
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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
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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 :______________________________

Antwoorden en aanvullende beeldvorming
van blz. 20
Antwoord 1: Boksersfractuur/ subcapitale metacarpale 5#, of
een combinatie van axiaal en rotatie kracht. En bij HET letsels.
Antwoord 2: Omdat deze fractuur net als de Bennett # bekend
staat dat hij disloceert door een spieraanhechting.
Antwoord 3: Er hechten meerdere spieren aan op de metacarpale 5,
maar de ligamenten maken de basis stabiel zoals het ligament carpometacarpale palmare/dorsale en het ligament pisometacarpale.
Antwoord 4: De musculus extensor carpi ulnaris.
Antwoord 5: Als er geen dislocatie is en geen rotatie, kan er gekozen
worden voor een conservatieve behandeling in gips. Mocht er wél
dislocatie zijn en of een rotatie van de vinger, dan heeft een operatie
de voorkeur.
Antwoord 6: Er is in de literatuur nog geen consensus bereikt over
deze fractuur, en ik denk dat elke arts zijn eigen mening heeft. Het
is vaker een stabiele fractuur als het kapsel (lig carpometacarpale
dorsale.palmare) nog compleet is en de fractuur erboven zit.
(zie afbeelding van AO).
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