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Leuke collega’s gezocht!
Voor de redactie van In dit Verband zoeken wij:
• Een hoofdredacteur
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.
En bruist van de ideeën natuurlijk!

• Redactieleden
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!

Belangstelling?
Mail dan naar redactie@vgned.nl.
Je kunt sowieso een keer vrijblijvend
mee vergaderen om de sfeer te proeven.
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Van de redactie
De vakantieperiode is in alle regio’s tot
een eind gekomen. Dit jaar geen gipsen
splijten voor vliegreizen en geen enkele
vraag over een Fit to fly-verklaring. Deze
zomer heeft ‘mind your step’ een
heel andere betekenis gekregen.
Kreeg je er voorheen vliegkriebels van, deze zomer betekende
het vooral niet te dichtbij collega’s,
patiënten, familie en vrienden
komen.
De ziekenhuizen handhaven een aangescherpt coronabeleid voor personeel
en bezoekers. Opmerkelijk is dat het
merendeel zich hieraan conformeert
en er weinig vraagtekens gezet worden
bij de noodzaak van deze maatregelen.
Screening, desinfectie, wachtkamer inrichting, spreekuur spreiding en beschermingsmiddelen, we hebben alles aangepast - maar eenmaal aangekomen in
de gipskamer is afstand houden bij behandelingen onmogelijk.
In een tijd waarin 1,5 meter afstand houden een regel is, ben ik blij een beroep
uit te oefenen waarin contact maken
essentieel is.

paarden en andere dieren die breuken, bijten krabwonden veroorzaken, en wordt ingegaan op de letselschadeprocedure als
gevolg van het handelen van een dier.

'Mind your step’
Een Pietermanvis was aanleiding voor een
CAT-studie. Een steek van deze vis veroorzaakte een flexiecontractuur van het
PIP-gewricht. Ook mochten we een CATstudie ontvangen waarin onderzoek werd
gedaan naar de meest comfortabele conservatieve behandeling bij een humerusfractuur.
De redactie is erg blij met de ingezonden
CAT-studies en kijkt er naar uit om nog
meer CAT-studies, gemaakt in het kader
van de opleiding gipsverbandmeester, te
publiceren. Dus ben je student en wil je
jouw studie met ons delen, of ben je gipsverbandmeester en heeft een van jouw
stagiaires een interessante CAT-studie
gedaan? Mail ze naar redactie@vgned.nl.
Alvast veel dank!

Mensen zijn van nature sociale wezens.
We houden ervan om regelmatig met
anderen om te gaan en maken zelden
een dag mee zonder enige vorm van sociaal contact. Door de huidige opgelegde
sociale onthouding zijn huisdieren meer
in trek dan ooit. Een ‘troostdier’ biedt
heerlijke afleiding, je mag hem gewoon
knuffelen.
Helaas kan onze omgang met dieren ook
de nodige letsels opleveren. In deze uitgave leest u over de gevaren van honden,

Sonja Tambach-Bunt
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CAT-studie:
Welke conservatieve spalktherapie
heeft de voorkeur bij patiënten met een PIP flexiecontractuur?
Dinand Blom
Aanleiding/casus

Vraagstelling & Doelstelling

De volgende PICO is geformuleerd:

Er kwam een 37-jarige patiënt op de gipskamer met een proximale interphalangeal
(PIP) flexiecontractuur van 64 graden van
zijn ringvinger. Een contractuur is een
dwangstand, door een verkorting of aanpassing van het gewricht. Dit was ten gevolge van een steek van een Pietermansvis. Dit veroorzaakte hevige pijn met een
forse ontstekingsreactie van de gehele hand.
Het gif van de vis bestaat uit een eiwit en
is thermolabiel; dit wil zeggen dat het afgebroken wordt middels warmte. De patiënt
ontwikkelde in drie maanden tijd een progressieve PIP 4 flexiecontractuur van 64
graden. De hulpvraag van de patiënt was
dat hij zijn vinger weer goed kan strekken,
zodat hij zijn computerwerk weer gemakkelijker uit kan voeren.

Er zijn een uiteenlopende behandelmogelijkheden wat betreft conservatieve behandeling. Voor het opstellen van een PICO is
een selectie gemaakt tussen de methodes
die het meest zijn beschreven in de literatuur. De meest voorkomende is SC; hierbij
wordt een gewricht in de maximale extensie geïmmobiliseerd, 2-3 dagen later geredresseerd en weer voor een periode van
2-3 dagen geïmmobiliseerd. Dit proces
wordt net zolang herhaald totdat het gewenste resultaat is behaald. Dit kan onder
anderen gedaan worden met Plaster of
Paris (POP) (zie afbeelding 1). Daarna
wordt de SPS het meest besproken; hierbij wordt het gewricht statisch geïmmobiliseerd in de maximale extensie en continue rek gegeven in de spalk met behulp van
klittenband (zie afbeelding 2). De derde
methode waarover gesproken wordt in de
literatuur is de dynamic splint (DS) (zie afbeelding 3). Dit is een spalk met een veer,
deze veer zorgt voor mobilisatie van het
PIP gewricht richting extensie.

P Personen met een PIP flexiecontractuur
I Serial casting method
C Static progressive en dynamic splinting
methode (niet serial casting methode)
O Meest effectieve behandeling (ROM,
duur)

In de hierboven beschreven casus is met
name de SC methode gebruikt. In de stabiele fase werd de SPS toegepast. Omdat
de SC het meest beschreven staat in de literatuur wilde ik deze methode vergelijken
met niet SC methodes. Hieronder vallen
de SPS en de DS.

Dataverzameling

Afbeelding 2: SPS

Afbeelding 3: DS

Er zijn veel verschillende behandelmethodes, waaronder de conservatieve. Deze
dient altijd eerst overwogen te worden
alvorens men start met een chirurgische
interventie. Op basis van klinische redenatie is de patiënt destijds uitbehandeld
met in de beginfase de serial casting (SC)
methode en toen de situatie stabiel werd
de static progressive splinting (SPS) methode. Vanwege de onervarenheid en complicaties (verweking huid) tijdens het traject
ben ik op zoek gegaan naar bewijs voor
welke conservatieve spalk therapie het
meest effectief is.

Afbeelding 1: SC
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Vraagstelling:
welke conservatieve spalktherapie
heeft de voorkeur bij patiënten met
een PIP flexiecontractuur? (Gelet op
de ROM en behandelduur).
Mijn doelstelling is om te achterhalen wat
er in literatuuronderzoek beschreven staat
over de voorkeur van de conservatieve behandeling voor patiënten met een PIP flexiecontractuur. Hierbij wordt er gelet op de
uiteindelijke winst qua mobiliteit, behandelduur en de verschillende voor en nadelen. Zodoende wil ik achterhalen wat voor
deze casus de beste behandeling is en is
het mogelijk om deze informatie te gebruiken om een protocol op te stellen en te implementeren.

Er is gezocht op Pubmed. Hierbij werden
de volgende zoektermen gebruikt.

Inclusiecriteria

•
•

Artikelen niet ouder dan 5 jaar
Dynamische spalken/statische spalken

•
•
•

SC, SPS en DS
ROM metingen
Contracturen op basis van rheumatische
artritis
• Contracturen op basis van idiopatische
artritis

Exclusiecriteria

•
•

Contracturen op basis van M. Dupuytren
Tractie behandeling middels chirurgische
interventie

Weergave van de resultaten wetenschappelijke artikelen
Evaluatie kwaliteit
In het onderzoek van Uğurlu Ü., et al. (2016)
deden 18 patiënten mee met een flexiecontratuur als gevolg van rheumatische of idiopatische arthritis. De populatie is erg klein
en de focus ligt op contracturen als gevolg
van een aandoening en niet van een trauma
of steek van een Pietermansvis. De bruikbaarheid van dit artikel kan hierdoor in
twijfel worden getrokken. Hoewel het onderzoek in 2016 gepubliceerd is, zijn de onderzoeksgegevens uit de periode van 1996 tot
2009. Desondanks biedt dit onderzoek als
een van de weinigen wel informatie ter ondersteuning van het gebruik van PIP- casting voor gewrichtscontracturen.
In het onderzoek van Tuffaha S.H., et al.
(2018) wordt algemene kennis gedeeld over
onder andere de anatomie en de pathologie. Verder wordt helder beschreven wat
de voor- en nadelen zijn van de SC, SPS en
DS. Bij grotere contracturen wordt geadviseerd om SPS of SC te gebruiken. Er wordt
geen voorkeurs methode beschreven, waardoor het artikel alleen maar een adviserende rol heeft.
In het onderzoek van Tocco S., et al. (2016)
zijn 24 patiënten opgenomen. Uiteindelijk
toont het artikel maar 10 casussen met een
volledige ROM. Net als het onderzoek van
Uğurlu Ü, et al. (2016) is er een kleine populatie. De behandeling die uitgevoerd is
waren alleen op contracturen kleiner dan
45 graden. Of dit resultaat ook te behalen
is bij grotere contracturen wordt niet vermeld. Volgens het artikel wordt SPS gebruikt, maar er wordt verwezen naar een
spalk met een veer zoals afbeelding 3 (zie
tabel afbeeldingen). Dit brengt verwarring
met zich mee. Om in dit CAT onderzoek
duidelijkheid te scheppen is deze spalk toegekend als een DS.
Bij de vraagstelling & doelstelling is aan de
hand van de PICO met zoektermen gezocht
via Pubmed. Mogelijk hadden andere databanken nog andere bruikbare artikelen
opgeleverd.

Vervolg Tabel: resultaten op pagina 8
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Weergave resultaten aanvullende
bronnen
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1. Raquel Cantero-Téllez, MSc, PhD,
Antonio I. Cuesta-Vargas, MSc, PhD,
Miguel Cuadros- Romero, PhD (2015).
Er wordt zowel SC als DS gebruikt en
vergeleken met een controlegroep die
alleen oefeningen kregen. De spalkgroep
liet significant resultaat zien in de ROM
en functie (gemeten met de Disability of
the Arm, Shoulder, Hand (DASH) vragenlijst). In dit artikel wordt gesuggereerd
dat SC en DS noodzakelijk zijn voor een
effectieve behandeling. Dit artikel heb ik
geïncludeerd als aanvullende bron, omdat
ik de essentie van mijn onderzoek wil
benadrukken.
2. Colditz JC, (2002). In dit artikel werd
onderzocht wat het resultaat is van POP
casting op weefseladaptatie bij onder
andere contracturen. Dit artikel is bedoeld om de lezer te stimuleren om POP
te gebruiken of in te zetten om klinische
problemen op te lossen. POP reduceert
oedeem en eventuele aanwezige ontsteking, waardoor er ook winst te behalen is
in de flexie. Deze techniek is niet bedoeld
voor in acute situaties. De behandeling
met POP heeft het voordeel dat het materiaal goed te modelleren is en niet te hard
is in vergelijking met andere materialen.
Dit artikel heb ik geïncludeerd als aanvullende bron, omdat het goed aansluit
op de behandeling die ik in de casus heb
uitgevoerd. POP had voor mij de voorkeur boven andere technieken vanwege
de grootte van de contractuur. Wanneer
toch voor SPS of DS als hoofbehandeling
was gekozen had dit een grote kans op
complicaties van de huid door drukplekken. Daarnaast wordt er in deze tijd steeds
minder POP gebruikt op de gipskamer.
Ik wil duidelijk maken dat het nog steeds
een bruikbaar middel is om een effectieve
behandeling te geven.

Conclusie en vertaalslag beroepspraktijk
De hoofdvraag van dit onderzoek is: Welke
conservatieve spalk therapie heeft de voorkeur bij patiënten met een PIP flexie contractuur? (gelet op de ROM en behandelduur).
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat het gebruik van SC, SPS en/of
DS essentieel zijn voor het behandelen van
een flexiecontractuur van de PIP. Uit geen
van de gebruikte artikelen is duidelijk af
te leiden welke behandeling het meest effectief is op lange termijn. Op de lange termijn is het resultaat in ROM hetzelfde,
maar op korte termijn is een sneller resul-

taat te verwachten bij SPS en DS. SC geeft
de minste complicaties, maar is intensive
behandelfrequentie en langdurige behandeling. Gemiddeld genomen duurt een behandeling 20 dagen. Een behandeling met
SPS of DS heeft een lage behandelfrequentie en heeft een korte behandelingsduur,
maar heeft wel een hoge kans op complicaties. Wanneer de maximaal gewenste
extensie bereikt is, is met een SPS spalk
een recidief te voorkomen. Belangrijk is
dat per patiënt beoordeeld moet worden
welke methode of combinaties van methodes er gebruikt moet worden in het behandelplan.

patients with rheumatoid arthritis and
juvenile idiopathic arthritis: A retrospective
study. J Hand Ther. 2016 Jan-Mar;29(1):41-50;
quiz 50. doi: 10.1016/j.jht.2015.11.005. Epub
2015 Nov 24.
2. Tuffaha S.H, Lee WPA. (2018). Treatment of
Proximal Interphalangeal Joint Contracture.
Hand Clin.;34(2):229-235. doi: 10.1016/j.
hcl.2017.12.012. Review.
3. Tocco S, Pedrazzini A, Pogliacomi F. (2016),
Clinical approach in PIPj flexion contracture
conservative treatment: our experience. Acta
Biomed. 15;87 Suppl 1:101-11.
4. Raquel Cantero-Téllez, MSc, PhD, Antonio I.
Cuesta-Vargas, MSc, PhD, Miguel CuadrosRomero, PhD, (2015) Treatment of Proximal

Aanbeveling

Interphalangeal Joint Flexion Contracture:

Het wordt aanbevolen om een protocol op
te stellen wanneer uitgebreider en grootschaliger literatuuronderzoek beschikbaar
is. Tot die tijd is het van belang om een
goede afweging te maken bij het opstellen
van een behandelplan. Hierbij moet gekeken worden naar de wens van de patiënt,
behandelduur, behandelfrequentie, comfort, pijn, reactiviteit, comorbiditeiten en
mogelijke (verwachte) complicaties.

Combined Static and Dynamic Orthotic

Literatuurlijst
1. Uğurlu Ü, Özdoğan H. (2016). Effects of serial
casting in the treatment of flexion contractures of proximal interphalangeal joints in
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Intervention Compared With Other Therapy
Intervention: A Randomized Controlled Trial.
J Hand Surg Am.;40(5):951e955
5. Colditz J.C. (2002), Plaster of Paris: the
forgotten hand splinting material. J Hand
Ther.;15(2):144-57.

Dinand Blom,
gipsverbandmeester
Franciscus Gasthuis

Hoe kan mevrouw zo snel mogelijk haar
onderarmprothese weer gebruiken?
Sylvana Dam, Mirella Huijgens-Geers
Op de gipskamer in Beverwijk puzzelden gipsverbandmeesters Sylvana Dam en Mirella Huijgens-Geers op een bijzondere constructie.
Want hoe verlossen ze hun patiënte het best van haar pijn? En hoe kan zij zo snel mogelijk haar onderarmprothese weer gebruiken,
zodat ze net als patiënten mét onderarm gaat mobiliseren?
We willen de arm laten ‘uithangen’. Ons doel is dat de prothese
binnen afzienbare tijd weer gaat passen, zodat mevrouw net als
patiënten mét een onderarm weer gaat mobiliseren.
We bedachten de volgende constructie: we maakten een humerusbrace met aan de bovenkant een Y-vormige klittenbandsluiting.
Onder de brace deden we mevrouw een stompkous aan. Hieraan
maakten we aan zowel de boven- als onderkant een Y- vormige
klittenbandsluiting door middel van een popnagels. Er werd een
sling bevestigd waarbij het proximale deel een tweede uiteinde
heeft. We maakten er een klein stukje sling op met een popnagel,
waarbij het tweede uiteinde nog wel kon scharnieren. Het proximale deel werd aan de humerusbrace bevestigd en het tweede
uiteinde aan de stompkous. Het distale deel van de sling werd
bevestigd aan het distale deel van de stompkous waardoor de arm
uithangt.

1: traumafoto SEH

Mevrouw voelt direct dat de arm uithangt en dat de pijn daardoor
vermindert.

2: foto in gips, SEH
We zien een 64-jarige dame met een midschacht humerus fractuur van de linkerarm (foto 1). Mevrouw heeft samen met haar
echtgenoot, in overleg met de orthopeed, gekozen voor een conservatieve behandeling. Na een week komt zij terug op de gipskamer. Ze ondersteunt de gebroken arm met haar andere hand.
Ze heeft veel pijn.

Sylvana Dam en
Mirella Huijgens-Geers,
gipsverbandmeesters
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

Mevrouw heeft een congenitale afwijking: haar linker onderarm
ontbreekt vanaf het ellebooggewricht (zie foto 2). Ze heeft een
onderarmsprothese (statisch) waarmee ze heel behendig is. Alleen
gaat de prothese nu niet passen, door de zwelling.
De uitdaging voor de gipsverbandmeesters…..Het behouden van
de functie van het ellebooggewricht.
9

Velpeau gips beiderzijds, hoe maak je dat?
Sylvia van den Bulk
Op de gipskamer van het Erasmus MC kregen ze onlangs te maken met een flinke uitdaging. Hoe gips je een flink gespierde man
met posterieure schouderluxaties beiderzijds, waarbij het gips aan een waslijst van eisen moet voldoen?
Op maandagavond meldt zich een 43jarige man op de SEH van het Erasmus
MC. Hij heeft thuis een epileptisch insult
doorgemaakt, waarbij er posterieure
schouderluxaties beiderzijds zijn ontstaan.
De fors gespierde man blijkt een voormalig kampioen bodybuilden te zijn.
Meneer had de afgelopen weken problemen met slapen, waarvoor hij medicijnen heeft gekregen. Waarschijnlijk
is op basis van slaapdeprivatie een epileptisch insult ontstaan. Hierbij zijn
beide schouders geluxeerd naar posterieur en daarbij zijn fracturen ontstaan.
Na röntgenopname en een CT-scan is
de volgende diagnose gesteld:
Rechterschouder: forse impressiefractuur aan de anterieure zijde van de
humeruskop en daarbij een losliggend
tuberculum minus.

van overmatige afbraak van spierweefsel. Deze afbraakproducten kunnen de
nieren beschadigen. De operatie wordt
gestaakt na het beëindigen van de operatie aan de linkerschouder.
Na opname op de IC wordt zes dagen
later een nieuwe operatie gepland. Hierbij worden beide schouders geopereerd.
Het blijkt namelijk dat een deel van het
materiaal in de linkerschouder geen
goede fixatie heeft. De operatie verloopt
voorspoedig.

Linkerschouder: subcapitale humerusfractuur met losliggend tuberculum
minus en head split waarbij het posterieure deel van de kop verhaakt staat
achter het glenoid, forse impressie anterieur.

Na overleg met de operateur moet het
gips aan de volgende eisen voldoen:
De schouders:
• Er mag geen abductie plaatsvinden
beiderzijds;
• Geen anteflexie beiderzijds;
• Geen retroflexie beiderzijds;
• Links geen exorotatie;
• Rechts mag iets exorotatie worden
toegestaan;
• Geen elevatie beiderzijds;
• Geen depressie beiderzijds;
• Geen retractie beiderzijds;
• Geen protractie beiderzijds.
De elleboog:
Mag flecteren rechts;
Mag extenderen rechts;
Mag proneren beiderzijds;
Mag supineren beiderzijds.

•
•
•
•

Foto 3: Linkerschouder post-OK

Foto 1: Röntgen opname van de linkerschouder
De volgende dag staat er een spoedoperatie gepland voor beide schouders. Tijdens de ingreep wordt een hartritmeverandering waargenomen en blijken
er nierfunctiestoornissen aanwezig te
zijn. Dit kan veroorzaakt zijn door
rhambdomyolyse, hierbij is er sprake

Om de fracturen goed te laten genezen,
wil de operateur graag een immobilisatie voor beide schouders. Door zijn enorme spiermassa is de kans op uitbreken
van het materiaal bij de aanspannen van
de spieren erg groot. Iets afneembaars,
zoals een polysling beiderzijds vindt de
operateur onvoldoende.

Foto 4: Rechterschouder post-OK
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Een leuke uitdaging voor de gipsverbandmeesters. We hebben geprobeerd het gips
zo luchtig mogelijk te houden. Meneer
transpireert erg veel en voor de psyche
is het ook fijn als je het idee hebt niet
helemaal opgesloten te zitten.
In eerste instantie hebben we meneer
een katoenen shirt/kous aangedaan.
We hebben een pelotte watten tussen
zijn oksels gelegd om transpiratievocht
op te nemen. Vervolgens hebben we gewatteerd. Met het gips zijn we begonnen met slagen rond de craniale zijde
van de schouder naar de caudale zijde
van de elleboog. Zo voorkomen we de
elevatie en depressie bewegingen. Vervolgens hebben we een aantal horizontale slagen rond zijn borst aangelegd.
Dit voorkomt de abductie beweging en
de ante- en retroflexie bewegingen. Om
de elleboog aan de rechterkant goed te
kunnen laten flecteren hebben we het
gips bij de elleboogsplooi iets weggeknipt. Door de zwelling in de onderarm
kan meneer zijn hand nog niet helemaal

naar zijn mond brengen, maar wij hopen
dat dit binnen een aantal dagen wel lukt.
Een heel mooie afwerking was niet mogelijk, omdat je dan meer lagen moet aanbrengen wat het luchtige karakter teniet
zou doen.
Meneer kwam bijna elke twee weken
terug om het gips te vervangen. Zijn
spiermassa nam nog steeds af waardoor het gips ruim ging zitten. Na zes
weken mocht het gips verwijderd worden. Meneer kreeg een polysling voor
zijn linker arm om deze te beschermen.
Met behulp van de fysiotherapeut mag
meneer weer heel langzaam gaan mobiliseren.
Sylvia van den Bulk,
gipsverbandmeester
Erasmus MC

CORONA
Als je me een jaar geleden had verteld dat we ‘gekapt’ door
het leven zouden gaan en dat we elkaar onder voorwaarden
kunnen zien en ontmoeten, had ik gezegd: “Doe effe normaal”.
Helaas is dat het normaal tegenwoordig, en ik hoop dat dit
nieuwe normaal een tijdelijk normaal is.

Maar nee. Ik bleef ijzig kalm (dat kan ik namelijk heel goed),
opende haar status en las dat ze nog drie weken te gaan had
alvorens het gips verwijderd kon worden. ‘O’, antwoordde ze,
‘dus dan ben ik al over mijn hoogtepunt heen zeg maar…’
Ik keek haar een beetje scheef aan vanachter mijn computer
en antwoordde: ‘Dát weet ik niet mevrouw, maar het gips
kan dan verwijderd worden’.
Opgelucht keek ze in mijn richting en we namen afscheid.
Ik keek haar na en dacht er zo het mijne van….

Waar men in Azië al langer rondliep met mondkapjes, is dat
hier ook straatbeeld geworden. Echt blij word je daar niet
van, al biedt het ook voordelen. Mensen worden creatief.
Niet alleen worden mondkapjes gemaakt dan wel aangeschaft, ook sjaals, capuchons en meer worden ingezet om
het virus buiten het lichaam te houden.

Mensen waren in het begin vooral angstig en namen (en
nemen misschien) drastische beschermingsmaatregelen.
En als een vriend van een kennis vertelt dat het een ‘erg ziek
virus’ is, is dat een waarheid als een koe! En als die dame nou
ook nog een rood/witte stok en een hond zou meebrengen
was het plaatje rond. Tijdens mijn vakantie in Frankrijk
zag ik een man rondlopen met mondkapje en snorkel (?).
Wat daar nou weer het voordeel van is, zou ik niet kunnen
bedenken.

Zo kwam er voor mijn vakantie een vrouw van middelbare
leeftijd binnen, die gekleed in een hoodie, zonnebril op de
neus, sjaal voor de mond én handschoenen aan kwam vragen of het veilig was om een afspraak te maken om gips te
laten verwijderen.

‘Deze dame was niet
gehospitaliseerd, maar
eerder gecoronaliseerd’

Laten we hopen dat het nieuwe normaal weer het oude normaal wordt en dat we elkaar weer zonder hoodie, zonnebril
en sjaal voor de mond kunnen ontmoeten.
Ik vind het lastig,…patiënten op 1.5 meter binnen roepen om
vervolgens op nog geen 30 cm je werk te moeten doen. Ik weet
niet hoe jullie dat doen, maar ik zou zeggen: stuur het op naar
ons mooie vakblad. Dan kunnen we er later misschien om
lachen, als het nieuwe normaal verleden tijd is en we elkaar
weer kunnen ontmoeten, een hand geven en misschien wel
belangrijker, dat we er allemaal gezond uit gekomen zijn.

“Nou mevrouw, u bent wel erg ‘ingepakt’”, vond ik. Er viel
een stilte, waarop een verklarend antwoord volgde. Ze had
gehoord van een vriend van een kennis, die in het ziekenhuis werkte op de virusafdeling, dat het een ‘erg ziek virus
is’ en ze wilde wel gezond blijven. Deze dame was klaarblijkelijk niet gehospitaliseerd, maar eerder gecoronaliseerd.
Even twijfelde ik. Zou ik vertellen dat de komst naar het
ziekenhuis al voldoende is om besmet te raken? Of zou ik
keihard lachen en roepen ‘denk je nou werkelijk dat die hele
uitdossing zin heeft, doe effe normaal!’

Blijf gezond!
Groet, Lody Muskita
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Je bijt je erin vast
Lenny Keylard
In Nederland komen veel huisdieren voor - van honden, katten, vogels en vissen tot reptielen aan toe. Bijna een op de vijf huishoudens
heeft een hond en bijna een kwart heeft een of meerdere katten. De eigenaren van vissen, vogels en of knaagdieren hebben vaker
meerdere exemplaren (1). Waar mensen samenleven met dieren komen er ook eens incidenten voor. In dit artikel wil ik ingaan op
bijtincidenten door honden/katten (en mensen!), de impact ervan en de behandeling.
Bijtincidenten

Tabel 1

Bijtincidenten komen vaak voor: naar
schatting worden jaarlijks 150.000 mensen gebeten door honden (2). Dit is zo’n
60-80 procent van alle bijtwonden. Katten zijn verantwoordelijk voor 20-30 procent van de bijtwonden, wat volgens een
ruwe schatting dan neerkomt op 56.000
bijtincidenten. In geïndustrialiseerde plaatsen op aarde zal de helft van de bewoners
eens in hun leven worden gebeten (3).

Wond
Hoewel je in elk lichaamsdeel gebeten kunt
worden door een dier of mens, is de hand
het meest voorkomend deel waarin wordt
gebeten. Het type wond dat je krijgt hangt
ook vaak af van het type dier (of mens). Zo
zorgen honden vaak voor scheur- of avulsiewonden en katten vaker voor prikwonden, terwijl paarden vaker kneuswonden
veroorzaken (zie foto 1).
Bij de hand is de huid dun en lopen er structuren oppervlakkig, zoals pezen en bot. Het
komt geregeld voor dat tijdens een vechtpartij iemand een klap geeft tegen de tanden van zijn tegenstander waardoor er een
wond ontstaat die kan reiken tot in het bot
(zie foto 2).
De wond die een dier of mens kan creëren
door een beet kan grote problemen met zich
meebrengen. Niet zozeer door het defect
van de huid maar vooral door de grote kans
op een infectie door de bacteriën die zich in
de mondflora van het bijtende dier/mens
bevindt.

Foto 1: honden- en kattenbeet

Het risico op een infectie heeft ook te maken
met het soort wond, zo zijn prikbijtwonden
van katten door hun diepte moeilijker te reinigen. De betrokkenheid van pezen, bot of
gewricht en de afweerstatus van de patiënt
speelt ook mee in de kans op een infectie.

Kenmerken van een infectie

•
•
•
•
•
•
•

Foto 2. Bijtwond door vechten
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Pathogenen
Verschillende bacteriën uit de mondflora
kunnen een infectie veroorzaken. Bij katten
en honden spelen verschillende aerobe en
anaerobe bacteriën (tegelijk) een rol.
Bij een bijtverwonding door een mens kun
je ook andere pathogenen verwachten, zie
tabel 2.

Behandeling
De behandeling hangt af van de grootte en
het karakter van de wond en de aan- of afwezigheid van een infectie.
Kleine bijtwonden van katten en honden
zullen alleen behandeld worden met antibiotica, het openen van deze kleine wonden
is niet noodzakelijk, tenzij ze gaan ontsteken.
Open wonden moeten worden gespoeld en
schoongemaakt door een wonddebridemand. Ook wordt onder verdoving bekeken welke delen er aangetast zijn, denkend
aan peesweefsel, bot etcetera. Moet een
wond worden gehecht? Liefst zo snel mogelijk, maar het kan nog tot 12 uur na het ontstaan. Meerdere studies hebben aangetoond dat het primair hechten van wonden
of het open laten en secundair laten genezen evenveel kans geeft op een infectie (3).

Tabel 2
Immobilisatie

4: https://www.nhg.org/sites/default/files/

Een gipsverband komt eigenlijk alleen voor
indien er rust moet worden gehouden met
het getroffen lichaamsdeel, of als er een
operatie heeft plaatsgevonden aan bot en
of peesletsel.

Bronnen

content/nhg_org/uploads/nhg-behandel
richtlijn_traumatische_wonden_en_bijt
wonden.pdf

Lenny Keylard,
gipsverbandmeester
OLVG-west, Amsterdam

1: https://ndg.nl/feiten-en-cijfers-gezelschaps
dierensector-2015/
2: https://bureaubeke.nl/wp-content/uploads/
2019/04/Hoog-risico-honden_een_bijtend_
probleem_Bekereeks.pdf
3: Animal and Human Bite Wounds. Rothe K,
Tsokos M, Handrick W.Rothe K, et al. Dtsch

Operaties aan wonden vinden plaats als er
nectrotisch weefsel ontstaat, als er peesletsel is, en vanwege optimalisatie van de
microcirculatie.

Arztebl Int. 2015 Jun 19;112(25):433-42; quiz
443. doi: 10.3238/arztebl.2015.0433.Dtsch
Arztebl Int. 2015. PMID: 26179017

Creatieve illustratie

Niet alleen wij gipsverbandmeesters zijn creatief, ook ouders kunnen er wat van. Zoals de vader van een jonge patiënt,
die goed kan tekenen. Hij probeert een antebrachium-fractuur visueel te maken voor zijn zoon. Niet helemaal foutloos,
maar het idee is goed gelukt! Tugce Ugurel, gipsverbandmeester St. Jansdal
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De gevaren van honden en paarden
Dierenleed op de Spoedeisende Hulp

E.A.K. van Delft, I. Thomassen, A.M. Schreuder, N.L. Sosef
In de Verenigde Staten leven 85 miljoen huisdieren, op een bevolking van circa 300 miljoen mensen.1 Per jaar worden daar 4,5
miljoen mensen op de spoedeisende hulp (SEH) behandeld wegens een hondenbeet.2,3 In Nederland houden wij in verhouding veel
meer huisdieren; namelijk zo’n 15 miljoen.4 Volgens het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL presenteren per jaar 23.800
mensen zich op de SEH wegens animal related injury, voornamelijk wegens hondenbeten of door van een paard te vallen.5 De huidige
literatuur kent veel beschrijvingen van bijtwonden en valpartijen, maar een algemeen overzicht van animal related injuries ontbreekt.
Hoe ernstig zijn de verwondingen?
Om inzicht te krijgen in de incidentie en
ernst van dier-gerelateerde letsels op de
SEH hebben wij een retrospectieve analyse verricht. Alle statussen van patiënten die zich in de periode van een jaar op
de Spoedeisende Hulp presenteerden werden geanalyseerd op betrokkenheid van
een dier bij het trauma. Patiëntkarakteristieken (geslacht en leeftijd) alsmede
diersoort, traumamechanisme en letsels
werden gescoord. Tevens werden verrichte onderzoeken en behandelingen geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek
werden in 2019 gepresenteerd in het medische tijdschrift ‘Trauma Case Reports’.
(Trauma Case Rep. 2019, The Dangers of
Pets and Horses, Animal Related Injuries
in the Emergency Department).

Valpartijen en bijtwonden
In totaal brachten in dat jaar 18.544 patiënten na een trauma een bezoek aan de
SEH. Bij 516 patiënten (2,8%) was er sprake van een trauma waarbij een dier betrokken was. Gemiddelde leeftijd van de patiënten was 38 jaar en in 27,3% was de patiënt onder de 18 jaar. Animal related injuries kwamen vaker voor bij vrouwen dan
bij mannen, 80% versus 20%. Animal related injuries werden in meer dan 90% van
de gevallen veroorzaakt door paarden en
honden. Er was ook sprake van betrokkenheid van katten, konijnen, muizen, vogels,
koeien, ezels en herten.
Valpartijen en bijtwonden waren de meest
voorkomende traumamechanismen. Mannen werden vaker gebeten of gekrabd.
Vrouwen vielen vaker van een dier af, dit
betrof meestal een paard.

den opgenomen in het ziekenhuis, en 43
patiënten ondergingen een operatie ten
behoeve van fixatie van fracturen of nettoyage van wonden.
In drie gevallen was er sprake van permanente letsels, allen betroffen traumatische
amputaties van vingers; twee maal door
een hondenbeet, een keer zat een ring verstrikt in de teugels van een paard. In totaal
overleefden drie van de 516 dieren het ongeval niet.

Tijdens het werk
Vier letsels waren werk gerelateerd. Een
brandweerman die een poesje uit een
boom wilde redden werd gekrabd in het
gelaat. Een postbezorger werd in zijn vinger gebeten toen hij een pakketje door de
brievenbus wilde stoppen. Een dierenarts
sneed per abuis in haar eigen vinger toen
zij een kat wilde castreren en liep een panaritium op, en een inbreker werd in zijn bil
gebeten door een politiehond.

Teugels in de hand
Andere noemenswaardige letsels werden
veroorzaakt door een hondeneigenaar die
een stok voor de hond wilde gooien, maar
per abuis de stok tegen het hoofd van iemand anders gooide, waarna deze persoon
met een verminderd bewustzijn naar het
ziekenhuis werd gebracht. Een andere patiënt wilde haar pitbull een kus op zijn snuit
geven, haar gelaat moesten door een plastisch chirurg gereconstrueerd worden.
Fietsen met de teugels van een paard in
de hand blijkt eveneens geen goed idee:
een paard besloot abrupt te stoppen voor
vers gras waarop de patiënt van de fiets
viel en een crurisfractuur opliep.

Onderzoeken en behandelingen
Aanvullend onderzoek werd veelvuldig
verricht: 334 röntgenfoto’s, 36 CT-scans,
voornamelijk van brein en cervicale wervelkolom en 4 MRI’s. Bij 165 patiënten werd
een fractuur gediagnosticeerd, 135 wonden werden behandeld. 58 patiënten wer-

Topje van de ijsberg
In dit onderzoek vonden wij een incidentie van 2,8%, meer dan het dubbele van
de schatting van VeiligheidNL.5 We zijn
ervan overtuigd dat ons resultaat een onderrapportage van het echte aantal animal
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related injuries betreft. Wij zullen ongetwijfeld letsels gemist hebben doordat de
patiëntstatus betrokkenheid van het dier
niet vermeldde. Verder missen wij in deze
database de minor en major trauma, omdat
deze dan wel door de huisarts behandeld
worden, dan wel direct naar een level-1 traumacentrum verwezen worden. Tot slot is
de regio waar wij ons onderzoek uitgevoerd
hebben een stedelijk gebied. In rurale gebieden kunnen meer letsels met grote dieren
als paarden en koeien verwacht worden.
Wat verder opviel is dat vrouwen veel vaker
slachtoffer zijn van dieren dan mannen. In
de literatuur ligt deze ratio juist andersom,
dat komt doordat in de literatuur met name
hondenbeten beschreven worden. Ook vonden wij veel ongevallen met paarden, 245,
waarbij meer dan 90% het vrouwelijk geslacht betrof. Dit is in overeenstemming
met de verhouding man/vrouw lidmaatschappen van de Koninklijke Nederlandse
Hippische Federatie.6
Mannen raken vaker gewond door bijt- en
krabincidenten in verhouding tot vrouwen.
In de literatuur is beschreven dat dit verklaard kan worden doordat bepaalde diersoorten meer agressie tonen naar mannen
of doordat mannen zich meer blootstellen
aan gevaarlijke situaties.7
Concluderend vinden wij een incidentie
van 2,8% die waarschijnlijk onderschat
is. Veel cases zijn van noemenswaardige
origine en brengen soms ernstige letsels
met zich mee.
Het is niet zo dat we per direct moeten stoppen met paardrijden of de huisdieren de
deur uit moeten doen. Wel is het van belang
alertheid in de algemene bevolking te creëren voor de potentiële gevaren die het kussen van de pitbull of het fietsen met een
paard aan de teugels met zich mee brengt,
zodat de mate en ernst van dier-gerelateerde letsels verminderd kunnen worden.

Originele artikel:
van Delft, EAK, Thomassen I, Schreuder
AM, Sosef NL, The Dangers of Pets and
Horses, Animal Related Injuries in the
Emergency Department, Trauma Case
Reports, 2019 feb 21;20
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30834286/
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‘Ik begreep dat er maar weinig artsen in
Nederland zijn die dergelijk letsel kunnen
repareren’ Een interview met Marina van der Zee-Stoker
Barbara Roberti
Marina van der Zee-Stoker belandde op de SEH met een gecompliceerde breuk na een ‘ongelukje’ met een van haar paarden,
genaamd Beaufort. Pas na drie maanden mocht ze onder begeleiding weer leren lopen.
Welk letsel heeft u opgelopen?
“In het ziekenhuis bleek dat ik mijn talus gebroken had in mijn
linkerenkel en dat er een stuk van het bot en het kraakbeen afgebroken was.”

kel’ aan de binnenkant van mijn been. Met twee schroeven zetten ze de scherf weer vast aan de talus en met plastic schroeven
hebben ze geprobeerd het kraakbeen bovenop de talus vast te
zetten. Dit is niet te zien op de foto’s. Na de operatie hebben ze
het bot in mijn onderbeen met twee schroeven vastgezet. Er
heeft nooit gips gezeten om mijn enkel.”

Hoe kwam dat?
“Het letsel is ontstaan tijdens het opstijgen. Beaufort was een
jong paard en erg groot. Ik moest opstijgen met een krukje,
omdat ik anders niet op hem kon klimmen. Dit was het paard
nog niet gewend. De instructrice hield hem vast. Toen ik een
voet in de beugel had, tikte Beaufort tegen het krukje. Hier schrok
hij van en stapte hij opzij. Waarschijnlijk ben ik over de kop over
hem heen gevlogen en op de grond gevallen, met mijn voeten
eerst. Ik kan het me niet meer herinneren. Het was winter en
het vroor, de grond was waarschijnlijk erg hard. Toen ik viel
hoorde ik een krak. Mijn enkel deed erg zeer. Ik wist meteen dat
het mis was.”

Heeft u genoeg steun gehad van het zorgend personeel?
“Ja, ik kreeg veel steun. Zij zijn in het UMCG wel gewend aan
bijzondere breuken.”
Hoe lang duurde de revalidatie?
“De eerste 12 weken mocht ik mijn enkel absoluut niet belasten,
dus ik was op krukken en een rolstoel aangewezen. Wel mocht
ik met behulp van een sling de enkel bewegen zodat hij niet stijf
zou worden. Na die 12 weken leerde ik onder begeleiding van een
fysiotherapeut langzaam weer lopen op de enkel.”

Waren er bijkomstige letsels?
“Ja, ik had zware kneuzingen aan mijn linkerelleboog en de
linkerkant van mijn heup.”
Heeft u een ziekenhuisopname gehad?
“Ja, er zijn dezelfde avond foto’s genomen in het ziekenhuis in
Hoogeveen en de volgende dag ben ik naar het UMCG in Groningen vervoerd, waar ik geopereerd kon worden. Ik begreep
dat het een niet vaak voorkomend letsel is en dat er niet veel
artsen in Nederland zijn die het kunnen repareren.”

Zijn er nog beperkingen na het letsel in uw dagelijks leven?
“Ik kan de enkel nog wel bewegen, maar alleen op en neer, niet
meer heen en weer. Als ik wandel en ik kom ongelukkig op een
steentje terecht en zwik mijn enkel, dan doet dit vreselijk zeer.
Ik hou hier rekening mee door stevige wandelschoenen aan te
trekken als ik een wandeling maak. Lange wandelingen kan ik
echter niet meer maken, dan wordt mijn enkel stijf en doet deze
zeer. Lang winkelen, waarbij je slentert is helemaal funest.
Hardlopen lukt ook niet meer. Ik kan nog wel paardrijden en kan
ook prima fietsen en dergelijke.”

Welke behandeling heeft u gehad en hoe lang duurde deze?
“Ik ben geopereerd door een traumachirurg, onder begeleiding
van de professor die er het meest verstand van had. De operatie
duurde vrij lang en was onder volledige narcose. Om te kunnen
opereren moesten ze een bot in mijn onderbeen breken - de ‘knok-

Heeft u een eerder letsel gehad door een dier?
“Nee, maar een jaar ná deze breuk brak ik mijn rechteronderarm door een trap van hetzelfde paard toen hij de wei in liep na
een wedstrijd. Hij bokte van vreugde en ik was niet snel genoeg
weg. Deze breuk is eerst met gips gezet, maar na een week >>
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bleek dat het bot niet goed heelde. De chirurg gaf mij de keuze:
of nogmaals in gips of toch een operatie. De gipsverbandmeester adviseerde mij voor de operatie te kiezen. Uit zijn ervaring
bleek dat dit soort breuken slecht zelf helen. Ik ben de gipsverbandmeester nog altijd dankbaar voor zijn advies. Ik heb geen
last van mijn arm of het plaatje waarmee de breuk gezet is."

Verder zeg ik: luister goed naar je arts en probeer zo snel mogelijk
weer alles te doen wat mogelijk is. Het enige wat ik jammer vind,
is dat men vanuit het UMCG geen advies gaf voor een behandeling
door de fysiotherapeut. Dat werd me eerder afgeraden. Ik weet
niet of een goede sportfysiotherapeut de beweeglijkheid van de
enkel nog had kunnen verbeteren.”

Had u angst voor het paard na de letsels, en zo ja, hoe ga je
hiermee om?
“Nee, ik ben niet bang geweest voor Beaufort. Hij kon er niet
veel aan doen, hij was jong en moest nog veel leren.”

P.S.:
“Ik had verwacht dat een onderzoeksziekenhuis als het UMCG
na een aantal jaren zou willen weten hoe het gaat met een trauma.
Maar nadat ik er zelf nog een keer geweest ben met klachten
- ik bleek artrose te hebben door het verdwijnen van kraakbeen heb ik niets meer gehoord. Omdat het toch een bijzondere breuk
was, zou je zeggen dat dit interessant is voor navolging.”

Komt u nog in aanraking met dit dier?
“We hebben Beaufort vier jaar geleden verkocht omdat mijn
dochter niet meer op hem kon rijden door haar studie. Maar
ik geniet nog altijd van mijn hobby hoor, ik rijd op mijn eigen
Friese merrie.”

Barbara Roberti
Met dank aan Marina van der Zee-Stoker

Welk advies zou u willen geven aan de lezers met betrekking
tot het letsel en de nabehandeling?
“Mij werd verteld dat mijn enkel zeer waarschijnlijk binnen vijf
jaar vastgezet zou moeten worden, omdat er veel schade was aan
het kraakbeen en lopen dan te pijnlijk zou worden. Ik heb me
voorgenomen dit zo lang mogelijk uit te stellen, omdat het me
erg lastig lijkt. Eén van de dingen die ik gedaan heb, is al heel
snel glucosamine met mangaan slikken. Dit zou helpen met de
opbouw van kraakbeen. Of het werkelijk helpt of dat het psychisch
is weet ik niet, maar we zijn nu ruim tien jaar verder en ik heb
niet het idee dat het erger geworden is. Ik blijf dus glucosamine
slikken en doorgaan met wat ik altijd doe.
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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.

Een brace voor Diesel de Die Hard
Wat een super leuk thema hebben we
deze keer, ik ben gek op dieren, op alle
dieren hoor - katten, honden, paarden
ezels, vogels, noem maar op. Zelf ben ik
begonnen op Aruba met een hondje uit
het asiel; Jip. Een super slim beestje, dat
al gauw een vriendje nodig had, dus hebben we ook Dina uit het asiel gehaald.
Die had niet echt het licht uitgevonden,
maar was wel een schatje. Na enkele
jaren wilden we toch wel eens een rashond. Vrienden van ons hadden twee
rottweilers en hun dochtertje van twee
jaar gaf ze eten: eerst zitten, schaaltje
neerzetten en pas na het commando
‘eten’ gingen ze braaf smikkelen. Wat
een mooie en lieve dieren. We verdiepten ons in dit ras en namen een rottweiler uit Nederland mee, Boes genaamd.
We staken veel energie in haar opvoeding en dat werd beloond. Het was zo’n
lieverd dat we graag wilden proberen
een nestje te krijgen. Dat is ook gelukt,
alleen overleed het merendeel van haar
jongen binnen enkele maanden aan het
parvovirus, dat hier in de tropen ook
veel voorkomt. Na lang wikken en wegen
- dit wilden we nooit meer meemaken
– proberen we nog een keer een nestje
te krijgen. De dekking ging zo moeizaam
dat we dachten dat het niets zou worden.
Vandaar dat we er een labrador bij namen,
Tess geheten. Een heerlijk komisch beestje. Uiteindelijk bleek het dekken toch gelukt en kreeg Boes een nestje van elf puppy’s! Dat was een hele klus voor de moeder, maar ook voor ons. Er moest namelijk veel bijgevoed worden, dus vroegen
we hulp bij. Iris G was in die tijd mijn
collega op Aruba en wilde graag helpen.
Jip was een jaar eerder op 14-jarige leeftijd overleden, maar met elf puppy’s, Dina,
Boes en Tess hadden we een huis vol!
Eén van de pups ‘klopte’ niet helemaal,
ze liep een beetje raar met kromme voorpootjes. Voorlopig noemden we haar dus
Willem (naar Van Hanegem). Uiteindelijk hebben alle puppy’s een goed huis
gekregen. Zelf hebben we er twee gehouden; Bula, zij lijkt sprekend haar moeder. Ook Willem hielden we, want daar
bleek meer mee aan de hand. Doordat
ze slecht uit de voeten kan komen en
daardoor wat langzaam op gang komt,
noemden we haar uiteindelijk Diesel.

Een ontzettende lieverd. De dierenartsen gaven haar maar een jaar. Ze heeft
namelijk een verschrompelde nier, één
eierstok, een gekantelde baarmoeder,
een kippenborst en ook haar hoofdje is
een beetje uit vorm.

maar alles is inderdaad vergroeid. Ze
loopt kleine stukjes en als ze te ver gaat,
halen we haar met de bolderkar weer op.
Dat weet ze precies, want zodra ze hem
hoort, gaat ze klaar zitten en stapt er dan
zelf op om zich te laten rijden. Om te
zwemmen in de zee hebben we een zwemvest voor haar. Doordat de voorpootjes
wegdraaien zinkt ze, maar met het vest
gaat het prima. Ze vindt het heerlijk, kan
zo uren in de branding liggen dobberen,
terwijl Tess natuurlijk honderd keer het
water in en uit gaat en rondjes zwemt als
een dolle. Gezellig stel! Diesel gaat wel
achteruit hoor. Haar spiercapaciteit gaat

Maar na dat jaar was ze er nog. En omdat
ze echt niet goed liep, lieten we de dierenarts foto’s maken. Er bleek niets van de
voorpootjes te kloppen; de ellebooggewrichten waren niet goed aangelegd en
ze had geen controle over haar voetjes.
Deze zouden gaan vergroeien. Om dat te
proberen te voorkomen, maakte ik een
braceje voor haar slechtste beentje.
achteruit en daar moet ze het natuurlijk
van hebben. Ze krijgt dagelijks een paar
druppels CBD-olie tegen de pijn in haar
vergroeide voorpootjes en dat lijkt voldoende te zijn. Ze weet er goed mee om
te gaan!

Twee jaar was Diesel toen. Ze liet het allemaal prima toe, ik kon de brace zonder
problemen aandoen. Maar erop lopen?
Dat deed ze niet. Na een paar weken proberen heb ik de brace maar gelaten voor
wat-ie was. Dat ding had natuurlijk niet
veel zin.
Dina overleed op haar 14e, en Bula helaas
al op haar 7e. Maar Diesel de ‘die-hard’
is er nog altijd! Tien jaar is ze alweer, wie
had dat ooit gedacht. Samen met Tess bewaakt ze het fort. Diesel redt zich prima,
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Tot de volgende keer, een lik van Diesel
en een poot van Tess.
P.S. Helaas heb ik geen röntgenfoto’s
van Diesels pootjes. Die zijn ze bij de
dierenkliniek kwijtgeraakt.
Groetjes, Ageeth

'Er worden steeds betere reposities
gedaan op de SEH met behulp van
een echo’
Gerrit-Jan Westenberg
De vakgroep chirurgie van het Flevoziekenhuis in Almere organiseerde 18 juni jongstleden een refereeravond. Het thema: trauma.
Vanwege de maatregelen in verband met covid-19 was de refereeravond alleen toegankelijk voor genodigden uit het Flevoziekenhuis. Het programma bestond uit vier theorie-onderdelen
en een praktijkoefening.

1. Primaire/secundaire botgenezing, door Lianne Scholten
(aios chirurgie)
Tijdens deze presentatie werd in het kort het geheugen rondom
de fractuurgenezing opgefrist. Dit was zeer verhelderend. Er klonken aardig wat ‘o ja!’s vanuit de zaal.

2. Simpele truc om intra-operatieve boorresultaten te
verbeteren, door Christine Rustenburg (aios orthopedie)
Welke techniek is het beste om de boor goed vasthouden tijdens
een operatie? De shouting grip van de ene hand naar wijsvinger
van de andere hand geeft het beste resultaat, blijkt uit onderzoek
(foto 1).

Foto 2: fracturen bij kinderen
Foto 1: Hoe houd je het best een boor vast tijdens een operatie?
4. De optimale behandeling basis proximale phalanx bij
fracturen, door Annelot Kraima (aios chirurgie)

3. Complicaties na trauma chirurgie, door Kamil Oflazoglu
(aios chirurgie)

Tijdens deze presentatie werd eerst de anatomie van de hand
doorgenomen. Weten we het nog? En dan de veel voorkomende
proximale phalanx:
Het traumamechanisme is meestal val op gestrekte hand of
sportongeval.
Diagnostiek: drie opnames - PA, Lateraal en Oblique om angulatie te beoordelen

Hierbij werd een overzicht gegeven van het aantal kinderen dat
zich met een breuk in de bovenste extremiteit had gemeld op de
Spoedeisende Hulp in de afgelopen 3,5 jaar. Dat waren er 3128,
waarvan 1244 met een pols- en 417 met een antebrachii-fractuur.
Verder is er gekeken naar het aantal kinderen dat direct voor operatie moest: dat kwam in de afgelopen anderhalf jaar 66 keer voor
vanwege een antebrachii- fractuur en slechts 26 keer voor een
polsfractuur. Hoe dat komt? Er worden steeds betere reposities
gedaan op de SEH met behulp van een echo. Vanuit de vakgroep
Chirurgie wordt er dan ook gevraagd om SEH-artsen op te leiden
om reposities te doen met behulp van een echo.

Verder werd uitleg over een onderzoek gegeven ( J Hand Surg,
2012;37A;889-898) waaruit naar voren kwam dat een immobilisatie zonder pols (de lucerne castspalk) versus mét pols (dorsale
spalk) een significante toename van de beweeglijkheid van de
pols oplevert na gebruik van de Lucerne-cast (foto 3).
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Foto 3: Lucerne-cast

Foto 4: behandelschema

Er werd een voorstel van behandelschema getoond (foto 4).

hoek stabiel en fixatieplaat werden vaak genoemd. Tegen dit verbale geweld deed de gipsverbandmeester het af met de aanleg
van een goed gips (in dit geval met tape), tot vermaak van alle
trauma-artsen die hier alle begrip voor hadden. (foto’s 5 en 6).

In de zaal ontstond enige onrust omdat de meeste aanwezigen,
waaronder ook de gipsverbandmeesters, de Lucerne-spalk niet
echt kenden. Op de gipskamer in het Flevoziekenhuis wordt nu
dan ook druk geoefend wat de beste techniek is en welk materiaal het beste resultaat geeft. Wordt vervolgd!

De afsluiting bestond uit een dankwoord. Het was al met al een
inspirerende, leerzame avond!

5. Praktische oefening voor iedereen

Gerrit-Jan Westenberg,
gipsverbandmeester,
Flevoziekenhuis,
GJwestenberg@flevoziekenhuis.nl.

In kleine groepjes werd gewerkt aan de opdracht om uit te zoeken
wat de beste repositie/fixatie is bij een midschachtbreuk. Omdat
zowel de vakgroep Orthopedie als Chirurgie aanwezig was, werd
er al snel de juiste oplossing gepresenteerd. Termen als trekschroef,

Foto’s 5 							

en 6: een praktische oefening.
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In deze 'nieuwe' wereld zijn er dan toch eindelijk wat ontwikkelingen in de manier waarop wij onze ALV kunnen
organiseren. Tevens zijn er kleine, tijdelijke veranderingen
in het accreditatiepuntensysteem. Hieronder leest u alles.

Het gediplomeerde lid dient zich dus zelf te registreren via
ra@vgned.nl, daarbij kunnen gelijk de reeds verdiende
accreditatiepunten worden doorgegeven. Dit alles dient
wel binnen 3 maanden na diplomering te geschieden.

ALV
Bij deze bevestigen wij de nieuwe datum van onze digitale
ALV. Op 7 november 2020 zullen wij digitaal bij elkaar
komen. Dit wordt geregeld via een externe partij, die officiële en persoonlijke inlogcodes gaat verstrekken, zodat
de stemmingen die op deze ALV plaats gaan vinden, ook
rechtsgeldig zullen zijn.
Tijdens deze ALV zullen de volgende punten ter stemming
komen:
• Bestuurslid commissie opleiding: Tiffany Kruik
• Bestuurslid commissie professionalisering: Karin den
Hertog
• Herkiesbaar: Krista (penningmeester) en Christ
(commissie kwaliteit)
• Beroepsprofiel

AGB/BIG
Zoals bij jullie bekend zijn we bezig met de aanvraag van
onze AGB-code en eigen BIG-registratie. Het lijkt erop dat
we inmiddels de juiste paden bewandelen om dit te kunnen
realiseren, maar ook hierbij heeft het Covid-19 voor veel
vertraging gezorgd. Dit zijn processen die traag verlopen,
maar waar wel steeds meer vordering wordt geboekt.

Accreditatiepunten in Covid-19 tijd
Hoewel de situatie rondom COVID-19 lijkt te verbeteren
en de regels versoepelen, is het nog altijd niet mogelijk
cursussen, refereeravonden of vergaderingen bij te wonen.
Daarmee wordt het behalen van accreditatiepunten ook
bemoeilijkt.

De praktijklessen zullen meer vanuit een casuïstiek vormgegeven worden. De theorielessen zullen waar mogelijk
digitaal aangeboden blijven worden. Dit heeft als voordeel
dat ze later teruggekeken kan worden. Een en ander zal
later nog duidelijker worden als de opleider een nieuw plan
heeft gepresenteerd.

2020 lijkt in dat opzicht een enigszins verloren jaar. Het
algemeen bestuur van de VGN heeft daarom besloten dat
alle geregistreerde leden die tussen 1 maart 2020 en 1 maart
2025 in aanmerking komen voor herregistratie, voldoende
hebben aan 70 accreditatiepunten.

Rondom de nieuwe vormgeving middels EPA's ligt het op
dit moment voor de onze opleiding even stil. Wij zitten in
de tweede groep opleidingen, op dit moment wordt nog altijd
gewerkt aan de eerste groep. Zodra er vanuit het CZO een
seintje komt, gaan we hiermee aan de slag.

Mocht je vragen hebben, mail naar Mirella Huijgens- Geers,
bestuurslid VGN voor Accreditatie en Registratie:
ra@vgned.nl
Huldiging nieuw gediplomeerden
We zijn op zoek naar de meest praktische manier om nieuw
gediplomeerden te kunnen huldigen. Aangezien er vanuit
het Erasmus MC geen lijst verstrekt mag worden met een
overzicht van de gediplomeerden wegens privacywetgeving,
blijft het lastig om hier een goed overzicht van te krijgen.
Ons plan is om de nieuw gediplomeerden een presentje te
sturen, zodra zij zich bij de registratiecommissie inschrijven
als geregistreerd lid.
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BIG en AGB, zonder (her-)registratie betekent dit NEE.
Opleiding
Er zijn recent gesprekken geweest tussen het Erasmus MC
en de VGN. Deze gesprekken waren bijzonder prettig en
lijken te wijzen op veranderingen binnen de opleiding die
in lijn liggen met onze wensen.

Accreditatiepunten verdienen
Het schrijven van een artikel voor ons vakblad In dit
Verband is een leuke bezigheid, die ook nog eens goed
beloond wordt. Je krijgt voor het schrijven van een artikel maar liefst 4 accreditatiepunten, voor het insturen
van een foto met een vraag/opmerking ontvang je ook
al 1 punt.
Naast het verdienen van de punten, is leuker en makkelijker voor de redactie om het vakblad te vullen met interessante artikelen.
Artikelen, foto's, etc. kun je sturen naar redactie@vgned.nl.

sioengerechtigde leeftijd bereikt, automatisch door ons
systeem wordt gezien als een gepensioneerd lid. Dit betekent dat het lid wel lid blijft, maar tegen een gereduceerd
tarief.
Mocht je je toch uit willen schrijven als lid, dan gaat dit
volgens onze statuten: vóór 1 december van het lopende
jaar. Als je je bijvoorbeeld in februari uitschrijft, blijft het
lidmaatschap lopen tot 31 december van dat jaar.
Heb je nog vragen? Die kun je stellen aan Astrid de Vries,
e-mailadres: ledenactiviteiten@vgned.nl

Dit nieuws is afkomstig uit de nieuwsbrief van de
VGN. Wil je op de hoogte gehouden worden van al
het belangrijke nieuws, inclusief vacatures? Schrijf
je dan in voor de Xtra nieuwsbrief van de VGN,
https://www.vgned.nl/nl/nieuws.

Pensionering en opzeggen van lidmaatschap
We hebben een nieuw systeem in ons ledenbestand aan
laten brengen, wat ervoor zorgt dat iedereen die de pen-
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Vacatures
Binnen de vereniging zijn er op dit moment (nog steeds)
de volgende vacatures:
• Hoofdredacteur In dit Verband
• Bestuurslid ITT
• PR medewerker
Heb je interesse? Mail naar secretariaat@vgned.nl
Mocht je wel graag iets willen doen voor je vakgroep,
maar passen bovenstaande functies niet helemaal?
Ook dan mag je ons natuurlijk mailen en horen we
graag wat wel bij je past.

De Corona Files
Nu duidelijk is dat corona voorlopig deel blijft uitmaken van ons leven en de meeste ziekenhuisafdelingen weer ‘gewoon’ draaien,
valt op dat verschillend wordt omgegaan met de maatregelen. Hoe gaat het er bij u aan toe?
Naam: Lenny Keylard
Werkt in: OLVG-West
Lukt het qua ruimte en afstand houden? “De gipskamer in het OLVG-West
heeft 5 aparte behandelplaatsen die voldoende ruimte geven voor de coronamaatregelen. Gelukkig hebben wij ruime kamers waarbij we afstand kunnen
creëren. Zal deze coronatijd nieuwe regelgeving opleveren ten aanzien van
ruimte op behandelplaatsen in de zorg?
En verder? Mondkapje, handschoenen, bril?
“Mondkapjes en beschermende brillen
dragen wij niet. Wel geven wij mondkapjes aan mensen die hoesten. En
bij binnenkomst in het ziekenhuis
worden mensen al gescreend op
symptomen. Verder geven wij
geen handen, hanteren wij een
goede handhygiëne en dragen wij
handschoenen. Wat afstand houden betreft: op de balie en andere
plaatsen zijn afstandsstickers geplakt,
we hebben looproutes, in de wachtruimte
zijn 1,5 meterruimtes gecreëerd en de patiëntenstroom is verbeterd, waardoor de wachtkamer
minder gevuld is. Tot slot mag er per patiënt maximaal één
begeleider mee de gipskamer in.”

Wachtkamer OLVG-West Amsterdam
Wachtkamer Flevoziekenhuis

Naam: Gerrit Jan Westenberg
Werkt in: Flevoziekenhuis
Hoeveel afstand houden jullie tot de patiënt? “Wij proberen zoveel mogelijk de
juiste afstand te hanteren. Dit is helaas niet altijd haalbaar als je de vergelijking
maakt tussen de aanleg onderarmgips en onderbeengips. Je moet de patiënt toch
aanraken. Bij een onderbeen gips is de afstand naar het gezicht van de patiënt
groter dan bij aanleg van een onderarmgips.
Mondkapje? “Wij dragen geen mondkapjes, dit is een regel van het ziekenhuis.
Alleen als we langer dan 3 minuten binnen 30 centimeter van het gezicht werken,
moeten wij er een dragen.”
Handschoenen? “Ja, bij verwijderen en aanleggen van de immobilisatie.”
Bril? “Nee.”
Hoeveel mensen mogen er tegelijk binnen zijn?
“Maximaal 6, volgens de regel van het RIVM. Dit is
meestal moeilijk haalbaar gezien het aantal gipsverbandmeesters, administratiehulp en de aanwezigheid van een specialist. Er zijn 4 tafels
beschikbaar. Hierbij is zo veel mogelijk gekeken
naar het houden van de juiste afstand. Patiënten wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen te
komen. Als er een taalbarrière is, mag een begeleider mee naar binnen. Ook bij kinderen onder de
16 jaar mag er iemand meekomen.”
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Gipskamer
Diakonessenhuis
Utrecht

Wachtkamer gipspoli
Rode Kruisziekenhuis
Beverwijk

Gipskamer VUmc Amsterdam
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Wat is de meest comfortabele behandeling
bij een stabiele niet gedisloceerde proximale
humerusfractuur?
Gerjan Dijkstra, Esmée Etman, Mirjam Pluimers, Jelle Driessen, Sjoerd Busch
Naar aanleiding van onze opleiding tot gipsverbandmeester hebben wij een CAT samengesteld. Wij willen kritisch kijken naar de
conservatieve behandeling van een proximale humerusfractuur, want in de gipsverbandmeesterwereld is er veel discussie over
statische en dynamische behandelingen bij verschillende aandoeningen; zo ook bij een proximale humerusfractuur. Probleem is
naar ons idee dat de patiënt te veel pijn beleeft, te weinig comfort ervaart en ook te weinig voorlichting krijgt, waardoor de patiënt
zich niet gehoord voelt. Dan zijn er nog bijkomende klachten door de pijnbeleving zoals slaapgebrek.
Vraagstelling & Doelstelling

PICO

Bij welke behandeling ervaren patiënten
met een stabiele niet gedisloceerde proximale humerusfractuur meer comfort dan
bij een behandeling middels uithangen door
collar ’n cuff?

P Volwassen patiënten die gediagnosticeerd zijn met een stabiele niet gedisloceerde proximale humerusfractuur als
gevolg van een trauma.
I Conservatieve behandeling door middel
van uithangen door collar ‘n cuff.

C Vergelijking met behandelingen als
(kinesio)tape, brace of U-spalk.
O Zo comfortabel mogelijke behandeling
voor een stabiele niet gedisloceerde
proximale humerusfractuur.

Dataverzameling

Weergave van wetenschappelijke artikelen
Evaluatie kwaliteit onderzoek
nummer 1
De PROFHER-studie van Rangan, et al (2015)
is een van de grootste gerandomiseerde trials
die de operatieve behandeling van gedislokeerde proximale humerusfracturen vergelijken met behandeling volgens een conservatief
beleid. Het is een goed opgezette en adequaat
uitgevoerde randomized controlled trial. Bij
deze studie is gekozen voor de Oxford Shoulder Score (OSS) als primaire uitkomstmaat.
Dit is een gevalideerde patient reported outcome measure (PROM) die weergeeft hoe de
patiënt zijn herstel ervaart in de zin van pijnklachten en functie. De tevredenheid en de
ervaring van de patiënt zijn immers waar het
uiteindelijk om gaat! Een nadeel is dat de OSS
niet goed vergeleken kan worden met veelgebruikte functionele uitkomstmaten in andere
studies.
Evaluatie kwaliteit onderzoek
nummer 2
In de systematic review van Launonen A.P.,
et al (2015) hebben twee onderzoekers een
groot aantal (777) abstracts doorgelezen om
uiteindelijk 9 publicaties te includeren. Hierbij is een grote groep (409) patiënten vergeleken. Doordat in deze studie publicaties vanuit de hele wereld gebruikt werden, werden
er veel verschillende soorten behandelingen
24

met elkaar vergeleken. De behandeling
varieert tussen ieder land, ziekenhuis en
chirurg. Daarbij hebben de patiënten verschillende type breuken (2-, 3-, or 4-part
proximal humerus fracture door recent
trauma). De onderzoekers merken op dat
er veel literatuur is over proximale humerus fractuur, maar er is minimaal onderzoek van hoge kwaliteit is dat de verschillende behandelopties vergelijkt. Er zijn een
aantal randomized controlled trials (RCTs),
maar in plaats van exacte antwoorden geven roepen ze eerder nog meer vragen op.
Evaluatie kwaliteit onderzoek
nummer 3
De auteurs besluiten dat er na 2 jaar opvolging geen statistisch significant verschil
is tussen een chirurgische en een conservatieve behandeling van een gedisloceerde
proximale humerusfractuur. De resultaten
vormen geen wetenschappelijke onderbouwing voor de toename in chirurgische
ingrepen voor deze indicatie.

Evaluatie kwaliteit onderzoek
nummer 4
Het artikel van Roberti moet worden gezien als een combinatie van ervaring vanuit de praktijk op de gipskamer (best practice) en van samenvattingen en interpretaties van diverse internationale studies
(evidencebasedpractice). Er komt in dit
artikel geen uitgebreid onderzoek naar
voren met veel patiënten, maar er is gekozen voor een casuïstiek. Een casuïstiek
uit de alledaagse praktijk zoals ieder van
de gipsmeesters ze tegen kan komen. Er
komt duidelijk naar voren dat er niet één
beste behandeling is omdat de keuze hiervoor erg patiëntgebonden is.
Evaluatie kwaliteit onderzoek
nummer 5
In dit artikel worden verschillende onderzoeken vergeleken en daaruit komt een
conclusie vanuit de auteur. De resultaten
laten zien dat patiënten met niet of weinig
gedisloceerde proximale humerus fracturen conservatief kunnen worden behan-

>>
>>
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deld. Ook gedisloceerde proximale humerus fracturen bij oudere, osteoporotische
en multimorbide patiënten kunnen goed
conservatief worden behandeld. Andere
studies laten zien dat oudere patiënten
met een luxatie fractuur in aanmerking
komen voor een prothese en jongere patiënten met een luxatie fractuur voor een
osteosynthese. Bij patiënten met een gedislokeerde proximale humerus fractuur die
nog actief en fit zijn, is er in Europa geen
consensus over het te voeren beleid. Naar
onze mening is er nog te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar operatief of conservatieve behandeling, verder onderzoek moet uitwijzen voor welke
patiënt een operatie zinvol is.

Conclusie en vertaalslag beroepspraktijk
Op de onderzoeksvraag ‘Door middel van
welke behandeling ervaren patiënten met
een stabiele niet gedisloceerde proximale
humerusfractuur, meer comfort dan bij
een behandeling middels uithangen door
collar ’n cuff’ is geen eenduidig antwoord
te geven.
Wij hadden gehoopt veel bewijs te vinden
over de conservatieve behandeling van
een proximale humerus fractuur. Gezien
het minimale aantal publicaties rondom
dit onderwerp, zeker de publicaties die niet
ouder dan 5 jaar zijn, waren we genoodzaakt om ook andere bronnen te raadplegen. Hierbij stuitten we op een artikel in
‘In dit Verband’ van VGN. Uit het artikel
van Roberti (2019) blijkt dat pijn een groot
probleem is bij de proximale humerusfractuur, maar dat dit geen indicatie is om
een verse fractuur te opereren. Daarbij
komt uit alle door ons beoordeelde artikelen naar voren dat de complicatierisico’s
bij operaties hoger zijn. Daarbij heeft pijn
een ethische kant. Wat de ene persoon kan
verdragen aan pijn, kan door een ander
als ondraaglijk worden ervaren.
Ook uit de grote studie van Launonen A.P.,
et al (2015) komt een zwak bewijs naar
voren dat laat zien dat de voorkeur gegeven
zou moeten worden aan conservatieve behandeling. Dit heeft vooral te maken met
de hogere complicatie rate bij alle operatieve behandelingen. In alle artikelen komt
naar voren dat er terughoudendheid geboden is om operatief te behandelen bij een
niet gedisloceerde proximale humerusfractuur. Per Aspenberg vraagt zich in
een bijhorend editoriaal af waarom men
nog steeds een groot aantal patiënten met
een dergelijke fractuur opereert. Hij veronderstelt dat patiënten en chirurgen in
het geval van een conservatieve behandeling geen functioneel verlies aanvaarden,

maar daarentegen wel de technische en
operationele risico’s willen nemen van een
chirurgische ingreep waarvan het nut op
functioneel vlak niet vaststaat.
Het te snel mobiliseren bij deze fractuur
kan leiden tot meer pijn en mogelijk daardoor een slechtere uitkomst. Verder heeft
catastrofaal denken of een catastrofale
beleving (pijn) invloed op de uitkomst van
de behandeling. Het zoeken naar de juiste
immobilisatie die passend is bij de fractuur en de patiënt kan hierbij nuttig zijn.
Het wekelijks terugzien van de patiënt op
de gipskamer kan een ondersteunende
factor zijn bij het motiveren om de eerste
3 weken door te komen. Kennis van de
aanhechting van spieren rondom de fractuur is daarbij van belang. Er bestaat een
mogelijkheid om gebruik te maken van
vragenlijsten om preventie en vroegtijdige herkenning van stagnerend herstel
te signaleren. Als herstel stagneert, kan
alsnog operatie worden overwogen.

informatie en instructies en uithangen via
een collar ‘n cuff onderdeel van de behandeling. Het niet aanbrengen van kinesiotape werd gezien als onderbehandeling van
deze fractuur. Alle spoedeisende hulp verpleegkundigen waren dan ook vaardig in
het aanleggen van kinesiotape.

Literatuurlijst onderzoek nummer 1
Rangan A, Handoll H, Brealey S, Jefferson L,
Keding A, Martin BC, Goodchild L, Chuang LH,
Hewitt C, Torgerson D; Profher Trial
Collaborators.
JAMA. 2015 Mar 10;313(10):1037-47. doi: 10.1001/
jama.2015.1629.

Literatuurlijst onderzoek nummer 2
Antti P Launonen, VesaLepola, TapioFlinkkilä,
Minna Laitinen, Mika Paavola & Antti
Malmivaara (2015) Treatment of proximal
humerus fractures in the elderly, Acta
Orthopaedica, 86:3, 280-285, DOI:
10.3109/17453674.2014.999299. Pubmed.

Literatuurlijst onderzoek nummer 3
Court-Brown CM, Garg A, McQueen MM. The
epidemiology of proximal humeral fractures.

Binnen de 5 ziekenhuizen waar we werkzaam zijn, is de standaardbehandeling
uithangen met behulp van collar ‘n cuff
met hierbij adequate pijnstilling. Toch
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Wat is kinesiotherapie?
Bij kinesiotherapie wordt de huid als het ware gelift waardoor er een verbeterde bloedcirculatie ontstaat
rondom het aangedane gebied. Tegelijkertijd wordt de druk op het aangedane gebied verlaagd en daardoor de pijn verlicht. Doordat kinesiotherapie 24 uur door gedragen kan worden, ontstaat er een doorlopende behandeling. Dit bevordert het herstel van het aangedane gebied.
De methode is in 1970 bedacht en ontwikkeld door de Japanse Kenzo Kase. Kinesiotaping of medisch
tapen werd ontwikkeld om gebruik te maken van de natuurlijke herstelprocessen. Kenzo bedacht dat
spieractiviteit en bewegingen van essentieel belang zijn om de gezondheid van de mens te realiseren.
Met behulp van kinesiotape zou het zenuwstelsel en het algemene circulatiesysteem geactiveerd worden.
Met als doel; het herstel bevorderen van spieren en pezen.
Hoe werkt kinesiologie tape?
Kinesiologie tape is een elastische tape die tot 130-140% rekbaar is ten opzichte van de oorspronkelijke
lengte. De tape is vervaardigd uit elastisch katoen. Het katoen (afhankelijk van de kwaliteit) is dicht op
elkaar geweven, net zoals de huid van het menselijke lichaam. Kinesiologie tape heeft een andere kleeflaag dan normale sporttape. De starre, witte sporttape beschikt over een zinkoxide kleeflaag. Kinesio
tape beschikt over een minder agressieve kleeflaag, namelijk polyacrylaat. De lijmlaag van de tape is zeer
duurzaam en afhankelijk van de kwaliteit ook zeer waterproof. Aangezien kinesiotape over een langere
periode gedragen dient te worden, dient de kinesiotape over een kwalitatief goede lijmlaag te beschikken. De tape behoort namelijk ook tijdens intensief bewegen, zweten of zwemmen te blijven zitten.
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Met kinesiotape kunnen meerdere behandeltechnieken worden toegepast. Er wordt gebruik gemaakt
van spier, ligament en mobiliserende technieken met kinesiotape. Zoals hiervoor is beschreven, is het een
24 uur therapie daarom is het van essentieel belang dat er gebruik gemaakt wordt van kwalitatief goede
kinesiotape, omdat de tape over een langere periode gedragen wordt.

Esmée Etman, Zaans Medisch Centrum,
eetman16@gmail.com;

De kinesiologie tape activeert niet alleen het circulatiesysteem van het lichaam, maar zorgt er ook voor
dat de functie en houding verbeteren. De hersenen krijgen nadat er kinesiotape is aangebracht informatie
toegespeeld, waardoor de stand van gewrichten automatisch wordt aangepast. De houding wordt hierdoor gecorrigeerd, wat er op den duur voor zal gaan zorgen dat bijvoorbeeld rugklachten aanzienlijk
worden teruggedrongen.
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Wat is de betekenis van de verschillende kleuren kinesiotape?
In Japan wordt gebruik gemaakt van kleurentherapie. De verschillende kleuren zouden een psychologisch
voordeel op leveren. Kinesiotape werd eerder alleen geproduceerd in de kleuren rood en blauw. Tegenwoordig worden ze geproduceerd in alle kleuren van de regenboog. Je zou kunnen concluderen dat het
niet uitmaakt welke kleur je neemt. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de tape.

Letselschadeprocedure als gevolg
van het handelen van een dier
Mark de Hek
Breuken, bijt- en krabwonden: onze omgang met dieren levert helaas de nodige letsels op. Op een hond, koe of krokodil (!)
valt niets te verhalen. Wie is aansprakelijk en welke stappen worden ondernomen om schade vergoed te krijgen?
Letselschadeadvocaat Mark de Hek legt uit.

‘Het been van de postbode
was flink gehavend na de beet
van de herdershond’

Sinds enkele jaren werk ik als advocaat bij SAP Letselschade
Advocaten. Mijn collega’s en ik hebben regelmatig te maken
met letsel als gevolg van het handelen van een dier. Het gaat
daarbij met name om hondenbeten en om ongevallen met een
paard. Soms is er een exotische variant; zo stond een kantoorgenoot een medewerker van een dierentuin bij, die handletsel
opliep toen hij gebeten werd door een krokodil.

De postbode kon uiteindelijk zijn been lostrekken en wegrennen, maar zijn been bleek fors gehavend te zijn. Hij liep
hierdoor letselschade op en belde SAP Letselschade advocaten.

Eén van de eerste dossiers die ik als advocaat behandelde was
de zaak van een postbode die tijdens zijn werk was gebeten
door een hond. Hij wilde een pakket afgeven bij een huis met
een grote tuin, toen een herdershond hem tegemoet rende en
gedurende enkele seconden in zijn (scheen)been beet.

Aan de hand van dit dossier, dat inmiddels is afgerond, zet ik
uiteen wat de drie verschillende stappen in een letselschadezaak zijn en wat de rol van de advocaat hierin is.
>>
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Stap 1. Aansprakelijkheid

oorzaakt. Ook wordt gekeken of de beweerde klachten consistent en consequent zijn en passen bij het ongeval, en of er wellicht
niet-ongevalsgerelateerde factoren een rol spelen. Een dossier
wordt normaal gesproken afgewikkeld als er een medische eindsituatie is. Staan de medisch adviseurs lijnrecht tegenover elkaar,
dan kan een onafhankelijk deskundigenonderzoek uitkomst
bieden.

De eerste vraag die in een dossier gesteld wordt, is de vraag of
een ander aansprakelijk is voor het ongeval. Uitgangspunt in
het recht is namelijk dat een ieder zijn eigen schade draagt.
Alleen als schade toe te schrijven is aan een ander, moet deze
worden vergoed. Bij een hondenbeet biedt art. 6:179 Burgerlijk Wetboek meestal soelaas: de bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij er
een rechtvaardiging is voor het gedrag. Stel bijvoorbeeld dat
een hond een inbreker aanvalt en verwondt, dan is de bezitter
niet aansprakelijk. Ook moet er sprake zijn van eigen gedragingen van het dier; bij een dier dat aanwijzingen van zijn baas
opvolgt, is dit artikel niet van toepassing. Wel zou de baas
dan zelf kunnen worden aangesproken, in verband met zijn
onrechtmatige aanwijzingen.

In het geval van de gebeten postbode was er weinig discussie
over de gevolgen van het ongeval. De hondenbeet had een flinke
wond en een infectie veroorzaakt, waardoor de postbode enkele
dagen bedlegerig was. Vervolgens kon hij een paar weken slecht
lopen maar er waren - behalve een litteken - geen blijvende
gevolgen.

Stap 3. Schade

‘Een vrouw probeerde
haar man als medebezitter
aan te spreken, toen ze omver
werd gelopen door een paard
dat van hen beiden was’

Als de medische gevolgen van het ongeval duidelijk zijn, kan
worden begroot welke schade het ongeval (heeft) veroorzaakt.
Vaak is dan al een gedeelte van de schade vergoed middels
voorschotten. Schadeposten zijn bijvoorbeeld verlies aan inkomen, uitval in de huishoudelijke werkzaamheden, medische
kosten en immateriële schade. Deze laatste schadepost is een
vergoeding voor de pijn en de ellende die het ongeval veroorzaakt.
De postbode had enkele weken niet kunnen werken. Omdat hij
werkte op basis van een 0-urencontract, had hij een inkomensverlies van enkele weken, dat door de verzekeraar werd gecompenseerd. Ook zat hij midden in een verhuizing, waardoor zijn
broer en zus moesten bijspringen. Voor de extra uren die ze
hadden moeten helpen, kwam ook een vergoeding. Daarnaast
werden de gescheurde broek en de kosten van verband en medicatie betaald. Tenslotte kreeg de postbode een vergoeding voor
zijn immateriële schade; hij was enkele dagen bedlegerig, was
enkele weken arbeidsongeschikt en had bovendien een blijvend
litteken op zijn been.

Wanneer iemand schade oploopt door een gedraging van zijn
eigen dier, kan hij geen gebruik maken van dit artikel; in dat
geval zou hij zichzelf moeten aanspreken. In 2016 is door een
vrouw geprobeerd om (de aansprakelijkheidsverzekeraar van)
haar man als medebezitter aan te spreken, toen ze omver werd
gelopen door een paard dat van hen beiden was. De Hoge Raad
ging hier echter niet in mee, en bepaalde dat je in een dergelijk
geval zelf je schade moet dragen.
In het geval van de postbode kon ik de bezitter van de hond met
succes aansprakelijk stellen. Er was geen rechtvaardiging voor
het handelen van de hond nu mijn cliënt, de postbode, louter
iets wilde brengen en niets wederrechtelijk wilde meenemen.
Daarnaast was sprake van een eigen gedraging van het dier. De
aansprakelijkheidsverzekeraar van de hondenbezitter erkende
dan ook schriftelijk aansprakelijk te zijn toen ik hem een brief
stuurde, waarin ik hem aansprakelijk stelde voor de gevolgen
van het ongeval. Was dit niet het geval geweest, dan had ik cliënt
moeten adviseren een rechterlijke procedure aan te spannen.
In dit geval was de eerste horde snel genomen; de (aansprakelijkheidsverzekeraar van) de bezitter van de hond moest de ontstane schade vergoeden.

Tot slot
Gedragingen van een dier kunnen leiden tot allerhande onheil.
Als er geen rechtvaardiging is voor de gedraging van het dier,
valt er doorgaans een andere partij aansprakelijk te stellen.
Hoewel er veel discussie kan zijn over de vraag wie aansprakelijk is en wat de medische gevolgen en de schadeposten zijn, was
dit in het dossier van de postbode goed te overzien. Op een litteken na, kon hij weer zonder ongevalsgevolgen langs de deuren.”
Mark de Hek, letselschadeadvocaat

Stap 2. Medische gevolgen
Om deze schade goed in kaart te kunnen brengen, moet eerst
gekeken worden naar de medische gevolgen van het ongeval.
Dat doet de letselschadeadvocaat allereerst door bij het slachtoffer uit te vragen welke klachten en beperkingen deze ervaart.
Vervolgens wordt de medische informatie opgevraagd bij de
behandelend artsen, waarbij de (collega’s van de) gipsverbandmeesters om de hoek komen kijken. De informatie wordt doorgestuurd naar de medisch adviseurs.
Omdat de letselschadeadvocaat geen dokter is, moet er een
medisch adviseur ingeschakeld worden om de medische gevolgen van het ongeval goed in kaart te kunnen brengen. Beide
partijen – slachtoffer en verzekeraar – brengen een medisch
advies uit waarin ze de medische informatie samenvatten, en
onder meer de vraag beantwoorden welke klachten en beperkingen het ongeval blijkens de medische informatie heeft ver28
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