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Van de redactie
In de eerste uitgave van dit jaar spraken
we de wens uit dat we een nieuwe hoofdredacteur zouden vinden voor het tijdschrift ‘In dit verband’. Een nieuwe hoofdredacteur is niet gevonden en er
zijn meer redactieleden gestopt
dan het team komen versterken.
Is er nog toekomst voor ons vakblad?
Is een tijdschrift ‘uit de tijd’?
In een volledig digitale wereld
waarin we gewend zijn aan een
constante bevrediging van behoeften?
Recent heb ik een abonnement genomen
op een nieuw, papieren tijdschrift dat juist
is voortgekomen uit een digitale vorm.
Een blad voor iedereen die objectief en
waarheidsgetrouw geïnformeerd wil worden over wat er gebeurt in de wereld.
Een blad met kwalitatief hoogstaande
journalistiek ter bevordering van een
burgerschap met gezond verstand. De
onderwerpen die aan bod komen worden
genegeerd of door politieke propaganda
vertekend door de mainstream media.
Waar de makers het idee hadden dat hun
online artikelen en video’s verdwenen in
cyberspace, wilden zij dit juist opvallender onder de aandacht brengen in print.
Vooral jongeren blijken veel waarde te
hechten aan print. Opgegroeid met een
mobiel device in de hand kan generatie
Z zich geen leven zonder internet voorstellen. Bij deze generatie groeit de populariteit van print. In een tijd waarin
iedereen online content kan plaatsen
wekt een tijdschrift meer aandacht en
vertrouwen.

Een tijdschrift is dus niet ‘uit de tijd’,
maar voor ‘In dit verband’ heeft het laatste uur geslagen. Voor u ligt de laatste
uitgave.

Laatste
uitgave!
De redactiecommissie heeft gekozen om
niet in de huidige vorm door te gaan, maar
van digitale mogelijkheden gebruik te gaan
maken. Van belang is dat we als beroepsgroep verbonden blijven en verbanden blijven leggen. In de toekomst zal de website
van de VGN www.vgned.nl gebruikt gaan
worden om kennis met elkaar te delen.
Ik ben benieuwd hoe de huidige gipsverbandmeesters dit vorm gaan geven.
Sonja Tambach-Bunt

Gipsverbandmeester en
secretaris/penningmeester
van In dit verband

Papieren uitgaven geven een nostalgisch
gevoel en daar houden millennials van.
Kijk maar naar de populariteit van oude
platen, vintage kleding en polaroidcamera’s. Omdat we de laatste decennia veel
digitaal zijn gaan lezen en werken, is ook
print tot retro gebombardeerd.
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Distale radiusfracturen bij mensen
van 65 jaar en ouder: opereren of
in het gips?
Esther Kret, Anouk Kruiswijk, Dirk ter Meulen
Samenvatting
Wat is de beste behandeling bij een gedisloceerde distale radiusfractuur bij patiënten van 65 jaar en ouder? Op dit moment weten we dat
niet. Gips en opereren hebben beide zowel voor- als nadelen. Daarom loopt er een groot landelijk klinisch onderzoek: de DART studie.
Studiekandidaten worden geloot tussen een gipsbehandeling of operatie, en worden een jaar intensief gevolgd door de onderzoekers. Op
vaste momenten worden röntgenfoto’s gemaakt en vragenlijsten afgenomen over de functie van de pols. Op deze manier hopen wij
te achterhalen welke behandeling het beste is.
Inleiding
Een distale radiusfractuur is een van de meest voorkomende fracturen bij ouderen. Op de heupfractuur na is de radiusfractuur zelfs
het meest voorkomend. In ongeveer de helft van deze gevallen gaat het om een gedisloceerde breuk. Direct na repositie kan er nog
steeds sprake zijn van een matige stand. De stand kan ook verslechteren in de periode na repositie door re-dislocatie. Bij deze patiënten
wordt er een keuze gemaakt tussen een operatie of een gipsbehandeling. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de beste behandelmethode is voor patiënten van 65 jaar en ouder met een matige stand na een intra-articulaire distale radius fractuur. In de praktijk
leidt dit tot veel variatie tussen ziekenhuizen en behandelaars. Dit klinische multicenter onderzoek moet uitsluitsel geven.
DART studie
De laatste decennia is er een stijging te
zien in het aantal operaties ten opzichte
van de ‘gewone’ gipsbehandeling in deze
patiëntenpopulatie.1 Voordelen van een
operatie zijn dat de patiënt sneller kan
oefenen met de pols en dat de stand op
de röntgenfoto beter wordt. Het is echter
nooit wetenschappelijk aangetoond dat
patiënten na een operatie minder klachten hebben.2 Daarnaast brengt iedere
operatie risico’s met zich mee zoals infectie, stijfheid, bloedingen en pees- of zenuwbeschadiging.
Het is daarnaast de vraag of in het dagelijks leven daadwerkelijk veel hinder wordt
ervaren van een pols die minder mooi recht
staat op de foto. Indirect bewijs laat zien
dat de stand op de foto nauwelijks relatie
heeft met de functie van de pols. Gips is
daarom ook zeker een optie bij de behandeling. Gips heeft echter ook nadelen: de
pols kan ook stijf worden door het gips en
de breuk zal in een niet-anatomische stand
vastgroeien. Uit indirect bewijs weten we
dat patiënten die met gips zijn behandeld
een even goede functie hebben als patiënten die zijn geopereerd.
Begin 2017 is de DART studie gestart
(www.dartstudie.nl). Met dit multicenter
onderzoek wordt bekeken wat bij mensen
van 65 jaar of ouder de beste behandeling
is bij gedisloceerde intra-articulaire distale

radiusfracturen met een matige stand.
Aan deze studie doen 18 ziekenhuizen
vanuit heel Nederland mee.
Door middel van randomisatie wordt de
behandeling bepaald. De helft van de deelnemers wordt behandeld met gips en de
andere helft krijgt een operatie. We weten
namelijk dat beide behandelingen over
het algemeen een goed resultaat geven
dus deelnemers kunnen geen pech hebben bij het loten.
Deelnemers aan de studie worden een jaar
lang intensief gevolgd. Er worden vragenlijsten afgenomen op zes verschillende
momenten. Deze bevatten vragen over de
huidige functie van de pols tijdens dagelijkse activiteiten en de ervaren pijn hierbij in de pols. Ook zijn de vragenlijsten zijn
er op gericht de kosteneffectiviteit van de
behandeling te onderzoeken. Er wordt ook
gekeken naar de röntgenfoto’s van de pols
en de functie van de pols wordt tussentijds
beoordeeld door middel van grijpkracht en
het bepalen van de range of motion. Geeft
een operatie een beter resultaat, dan kan
de huidige ontwikkeling – waarbij steeds
vaker wordt geopereerd - worden voortgezet. Als er geen verschil in uitkomst wordt
gevonden tussen beide behandelingen dan
kan in de toekomst minder vaak worden
geopereerd. Dit zou dan patiënten een operatie met mogelijk bijbehorende compli6

caties kunnen besparen. Blijkt een gipsbehandeling niet slechter dan een operatie, dan verwachten wij ook dat dit een
flinke kostenbesparing kan opleveren.

Resultaten
Met de resultaten van de DART studie
hopen we meer te leren over de beste
behandeling bij 65+’ers met een gedisloceerde intra-articulaire radius fractuur.
Momenteel zijn er 109 van de benodigde
154 patiënten geïncludeerd in de studie.
Daarvoor zijn wij alle deelnemende centra dankbaar voor hun hulp en inzet.
Hopelijk kunnen wij de laatste 45 patiënten snel includeren om zo onze vraag te
beantwoorden. Heeft u vragen? Neem dan
contact op met de onderzoekers van de
DART studie (contactgegevens zie onder).
Esther Kret
(Onderzoeksassistent Orthopedie),
Anouk Kruiswijk
(Onderzoeksassistent Orthopedie),
Dirk ter Meulen (AIOS Orthopedie)
OLVG locatie Oost
Secretariaat Orthopedie
DART studie
Antwoordnummer 3075
1000 WC Amsterdam
E-mail: dart@olvg.nl
Website: www.dartstudie.nl.
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De CAST studie: Moeten we een spalk of circulair

gips aanleggen bij gereponeerde distale radiusfracturen?
Britt Barvelink

Heb jij je wel eens afgevraagd of de gipsimmobilisatie van enige invloed is op de stabiliteit van een gereponeerde distale radiusfractuur?
Vast wel! Dan ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in de uitkomst van de CAST studie.
Jaarlijks breken circa 33.000 Nederlanders hun pols. Zo’n 30%
van de polsfracturen bij volwassen is gedisloceerd en wordt op
de spoedeisende hulp gereponeerd. Vervolgens wordt de pols
ingegipst middels een spalk of een circulair gips. Helaas blijkt
een deel van de gereponeerde fracturen in de eerste weken weer
te disloceren. Dit resulteert meestal in operatief herstel. Meerdere patiënt- en fractuurkarakteristieken zijn gerelateerd aan
redislocatie, zoals leeftijd, vrouwelijk geslacht en dorsale comminutie. Onbekend is echter of de gipsmethode van enige invloed
is op de fractuurstabiliteit.

De CAST studie is opgezet door orthopedisch chirurg-traumatoloog Joost Colaris en wetenschappelijk onderzoeker Max Reijman,
beide werkzaam bij het Erasmus MC. Het onderzoek wordt uitgevoerd door arts-onderzoeker Britt Barvelink. Tien ziekenhuizen in West-Nederland doen mee aan de studie. In totaal zullen
ruim 600 patiënten geïncludeerd worden. In juni dit jaar is de
CAST studie van start gegaan.
De CAST studie richt zich op volwassen patiënten met een gereponeerde distale radiusfractuur. Een patiënt die in één van de
deelnemende centra op de spoedeisende hulp komt met een gedisloceerde fractuur, zal gevraagd worden voor deelname. Na repositie wordt vervolgens een spalk óf een circulair gips aangelegd
op basis van clusterrandomisatie. Clusterrandomisatie houdt in
dat het ene ziekenhuis begint met spalken en het andere ziekenhuis met circulair gipsen. Halverwege het beoogd aantal inclusies per ziekenhuis wordt er gewisseld van gipsmethode. Er wordt
gestreefd naar uniformiteit door standaardisatie van beide gipsmethoden middels gipsinstructie video’s, posters en hands-on
instructies van lokale gipsverbandmeesters.
Bij deelnemende patiënten worden vervolgens het herstel nauwkeurig gevolgd. De controlefoto’s worden beoordeeld, complicaties worden bijgehouden en na 3 maanden wordt de hand-polsfunctie getest door het onderzoeksteam. Tevens worden patiënten
een jaar lang middels vragenlijsten gevolgd waarin wordt gevraagd
naar pijnklachten, comfort van de gipsbehandeling en patiënt
gerapporteerde functiebeperkingen.

De huidige richtlijn en bestaande literatuur doen geen uitspraak
over deze kwestie. De keuze voor een spalk of circulair gips wisselt daarom per ziekenhuis. Het onderzoeksteam van het Erasmus MC heeft in samenwerking met het Elisabeth Tweesteden
ziekenhuis, het Reinier de Graaf Gasthuis en het Maastricht UMC
een retrospectief onderzoek uitgevoerd om de invloed van de
gipsmethode te analyseren. Hieruit blijkt dat er aanwijzingen
zijn dat een circulair gips betere resultaten geeft. Na één week
was bij 29% van de gespalkte polsen sprake van secundaire dislocatie, tegenover 17% van de circulair gegipste polsen. Deze
interessante bevinding onderzoeken we nu nader middels een
prospectieve studie.

De verwachting is dat het 1,5 jaar duurt om alle patiënten te includeren. We zullen dus nog even moeten wachten op de resultaten
van CAST studie.
Britt Barvelink,
onderzoeker in het ErasmusMC
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Kindvriendelijke gipskamer

Door middel van een UV-lamp kunnen ‘verstopte’ dieren op de
muur worden gezocht
Wiebren Visser, Jacqueline Maliepaard
Dagelijks brengen veel kinderen tijd door op de gipskamer van het Maasstad Ziekenhuis. Om de tijd die de kinderen te veraangenamen
en de positieve beleving te vergroten, vatte het team het plan op om de gipskamer te transformeren naar een leuke en kindvriendelijke
omgeving. ‘We willen dat kinderen zich beter op hun gemak en veilig voelen en afleiding hebben tijdens de behandeling.’
Om ideeën te krijgen hoe we de gipskamer kindvriendelijker
kunnen maken, vroegen we de Kinderraad van het Maasstad
Ziekenhuis om advies. Deze raad bestaat uit 14 kinderen/tieners in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Zij hebben onderling overleg samen met kinderverpleegkundigen, de pedagogisch zorgverlener en een kinderarts. Tijdens deze overleggen geven zij
hun mening over wat goed is en wat anders kan in het ziekenhuis.

worden gezocht (zie foto’s). In combinatie met het wolkenplafond geeft dit een super leuk effect. Daarnaast wilden we een
vrolijke skeletposter en een iPad voor de nodige afleiding. Om
dit zo snel mogelijk te realiseren hadden we ‘nu’ een budget nodig.
Ieder jaar wordt het Grote Maasstad Voetbaltoernooi georganiseerd, en dit jaar ging de opbrengst naar de kindvriendelijke gipskamer. Met dit budget hebben we al onze wensen kunnen realiseren zoals jullie op de foto’s kunnen zien.

De kinderraad is een middag op de gipskamer geweest. De kinderen hebben zelf gips gekregen en mochten overal rondkijken.
Ook de wachtruimte is hierbij niet overgeslagen. Naar aanleiding
van dit bezoek hebben ze een adviesrapport geschreven. Uit dit
rapport kwam onder andere naar voren dat de kinderen de ruimte
erg saai vonden maar ook de realistische poster van het skelet
eng vonden. Daarnaast misten ze de mogelijkheid om naar filmpjes te kijken of muziek te luisteren bij behandelingen. Ze gaven
aan dat op de kinderwebsite van het Maasstad Ziekenhuis
(www.maasenik.nl) geen informatie stond over de gipskamer.
Met dit adviesrapport is de projectgroep Kindvriendelijke gipskamer aan de slag gegaan. We hebben een plan geschreven wat
we willen aanpakken. Op onze gipskamer is een werkruimte die
door middel van een schuifdeur af te sluiten is: deze ruimte wilden we kindvriendelijk maken.
We zijn gestart om de ruimte naar een junglethema in te richten.
Op ons verlanglijstje stond een interactieve exacting wall: door
middel van een UV-lamp kunnen ‘verstopte’ dieren op de muur
8

Daarnaast wilden we ook op de website maasenik.nl meer zichtbaar zijn. Voor deze website is een filmpje gemaakt met uitleg
over wat er op de gipskamer gebeurt, verschillende soorten gips
en hoe het gips verwijderd wordt. Verder willen we hier aan de
hand van cartoon of tekst, uitleg geven over bijvoorbeeld het
verwijderen van k-draden. Kinderen kunnen op die manier zelf
informatie vinden en opzoeken wat voor hen belangrijk is.
Al met al een ontzettend mooi project. Met heel veel dank aan
de Kinderraad, alle sponsoren en enthousiaste Maasstadters!
Wiebren Visser
gipsverbandmeester
VisserW@maasstadziekenhuis.nl
Jacqueline Maliepaard
gipsverbandmeester
Maliepaardj@maasstadziekenhuis.nl
Correspondentieadres:
Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21,
3079 DZ Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2913619
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Uitkomst na hand- en polsletsel
bij jonge patiënten: wat is klinisch
relevant?
Charlotte M. Lameijer
Proefschrift dr. Charlotte M. Lameijer
Hand- en polsletsels kunnen substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren van jonge actieve patiënten opleveren. Bij het
interpreteren van uitkomsten na deze letsels, zoals functietesten of PROMs, is een statistisch significante verandering in een meting
of score niet per definitie een klinisch relevante verandering voor een patiënt. In dit proefschrift stellen we een praktische basisset van
metingen voor die de uitkomst na hand- en polsletsel in klinisch relevant perspectief plaatst. De wens is om op basis hiervan uiteindelijk
referentiewaarden te bepalen, een nationale kwaliteitsregistratie op te zetten en multicenter onderzoek uit te kunnen voeren.
Hand- en polsletsels komen vaak voor bij
jonge patiënten zonder osteoporose. Jaarlijks worden in Nederland 56.000 patiënten (leeftijd 20-64 jaar, 57% man) met dit
letsel op de SEH behandeld. Deze patiënten hebben een actief leven en stellen hoge
eisen aan de functie van hand- en pols.
Uitkomst na deze letsels kan worden beschreven aan de hand van radiologische
metingen, zoals posttraumatische artrose,
maar ook met functionele uitkomsten, zoals bewegingsuitslagen en knijpkracht.
Daarnaast kunnen gevalideerde vragenlijsten in de vorm van Patient Reported
Outcome Measures (PROMs) worden gebruikt. De onderlinge relatie tussen deze
uitkomsten voor deze specifieke jonge
leeftijdscategorie is beperkt beschreven.
Bij het interpreteren van uitkomsten zoals functietesten of PROMs is een statistisch significante verandering in een meting of score niet per definitie een klinisch
relevante verandering voor een patiënt.
Derhalve wordt de Minimal Important
Change (MIC) gebruikt, Dit is een drempelwaarde in een meting of score waarbij
een patiënt werkelijk een verandering van
functie bemerkt in het dagelijks leven.
Bij patiënten met distale radiusfracturen
worden MICs beschreven van 5 tot 7 graden voor flexie/extensie van het radiocarpale gewricht, 6.5 kg voor knijpkracht,
10.8 punten voor de Disability of Arm,
Shoulder and Hand questionnaire (DASH)
en 11.5 punten voor de Patient-Rated Wrist
Evaluation (PRWE). Structureel gebruik
van functietesten en PROMs met bekende
MICs in de kliniek kan behandelaar en
patiënt meer inzicht geven in het herstelproces.

Doelen
In dit proefschrift waren de doelen:
1) het rapporteren van de prevalentie van
posttraumatische artrose na distale radius
fracturen bij jonge patiënten zonder osteoporose,
2) de associatie tussen posttraumatische
artrose, radiologische metingen, functionele uitkomsten en PROMs beschrijven,
3) het bepalen van de klinische relevantie
van functietesten en PROMs en
4) validatie van specifieke PROMs voor de
bovenste extremiteit in de Nederlandse
vertaling.

Hoge prevalentie posttraumatische
artrose
In onze studies toonden we aan dat de prevalentie van posttraumatische artrose
hoog was (32-50%) na distale radiusfracturen in jonge patiënten en dat dit een progressief proces blijkt. Een persisterende
incongruentie van het gewrichtsvlak was
een voorspeller voor het ontwikkelen van
posttraumatische artrose.
Na een distale radiusfractuur was er een
klinisch relevant verminderde flexie/extensie en radiair/ulnair deviatie, maar geen
klinisch relevant verminderde knijpkracht.
Bij perilunaire luxaties waren flexie/extensie, ulnair/radiair deviatie en knijpkracht
klinisch relevant beperkt. Patiënten met
posttraumatische artrose na een distale
radiusfractuur hadden klinisch relevant
verminderde flexie/extensie, radiair/ulnair
deviatie en scoorden slechter op verschillende subschalen van de DASH, PRWE,
Michigan Hand Questionnaire (MHQ) en
SF36 dan patiënten zonder posttraumatische artrose.
10

Vragenlijsten dienen na een vertaling gevalideerd te worden om te bepalen of de PROM
nog steeds de beoogde uitkomst meet in de
vertaalde versie. Onze onderzoeksgroep
valideerde de Nederlandse vertalingen van
de DASH (DASH-DLV) en de PROMIS Physical Functioning – Upper Extremity v2.0
(DF-PROMIS-UE-v2.0) voor patiënten met
letsel aan de bovenste extremiteit. De analyse van de structurele validiteit van de
DASH-DLV laat zien dat deze PROM een
unidimensioneel construct heeft. Dit betekent dat de score van alle vragen één modaliteit weergeven (pijn, functie etcetera) en
dat het rapporteren van subschalen in de
Nederlandse versie geen toegevoegde waarde heeft. De DF-PROMIS-UE-V2.0 laat ook
een unidimensioneel construct zien. De
construct validiteit was adequaat, waarbij
de uitkomst werd vergeleken met de DASH,
PRWE en MHQ-ADL score.
Verscheidene PROMs worden gebruikt in
de klinische praktijk om uitkomst na handen polsletsel vast te stellen. Echter is het
invullen van deze vragenlijsten een tijdrovende bezigheid. Dit is in de klinische
praktijk onwenselijk voor patiënt en geeft
risico op onbetrouwbare scores door vermoeidheid bij het invullen. De PROMISUE-V2.0 werd ontworpen om gebruikt te
kunnen worden als Computerized Adaptive Test (CAT). Hierbij wordt een algoritme gebruikt dat vragen selecteert van
de item bank gebaseerd op de patiënt zijn
respons op voorgaande vragen. Met Item
Response Theory valideerden we het gebruik van CAT voor de PROMIS-UE-v2.0
in Nederlandse patiënten. Een maximum
van vier tot zeven vragen geeft nu een betrouwbare score. De PROMIS-UE-V2.0
CAT bleek een betrouwbare uitkomstmaat.

Klinische implicaties

Toekomst

Een belangrijke boodschap voor jonge
niet-osteoporotische patiënten en hun
behandelaars is dat hand- en polsletsels
kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren. Transparante communicatie met patiënt hierover tijdens bezoek
aan de SEH, maar ook in het behandelen revalidatietraject is essentieel. Om een
realistisch verwachtingspatroon te bewerkstelligen stellen wij voor een praktische
basisset van metingen met beschreven
MICs te gebruiken. Op basis van de aanwezige literatuur bevelen we de volgende
metingen aan: dorsaal/palmair flexie,
ulnair/radiair deviatie en de DASH of
PRWE. In de nabije toekomst zullen we
MICs bepalen voor minder tijdrovende
PROMs, zoals de PROMIS-UE-v2.0 CAT.
Deze PROMs kunnen dan worden ingepast in de basisset.

Wenselijk is het opzetten van een dynamische multicenter (nationale) database
bestaande uit patiënten met hand- en polsletsel, waarbij de gesuggereerde uitkomsten van de praktische basisset van metingen worden opgenomen. Het doel van
deze database zou drieledig zijn. Als eerste kan deze gebruikt worden om referentiewaarden te bepalen om de individuele
patiënt inzicht te verschaffen in eigen herstel en het revalidatieproces te kunnen
optimaliseren . Een tweede doel zou zijn
om een landelijke kwaliteitsregistratie op
te kunnen zetten (Dutch Hand And Wrist
AudIt, D-HAWAI). Ten slotte kan deze
database ervoor zorgen dat er structureel
multicenter onderzoek kan plaatsvinden.

René Visser

van de behandeling van hand- en polsletsel in Nederland naar een nog hoger niveau
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nl/publicaties/charlotte-lameijer/

Op basis van een kwaliteitsregistratie en
multicenter onderzoek kan de kwaliteit

'TOKKIE’

Het is de grote angst van elke gipsverbandmeester: een onbedoelde
knip in het scrotum tijdens het aanleggen van een gipsbroekje.
Eerlijk gezegd… ja dat is mij ook overkomen, de orthopeed moest
er zelfs 2 hechtingen in leggen. Op de afdeling excuses naar de
ouders, maar het voelde heel vervelend.
Tijdens de coronacrisis maakte een chirurg bij ons op de 3D
Ultimaker-printer mondkapjes. Normaal zien we een vitrine
vol met 3D-fracturen maar deze moesten plaats maken voor
mondmaskers (foto 1). Op mijn verzoek maakte de betreffende
chirurg een klein mondmasker van TPU 95A. Dit is een flexibel
filament (foto 2). Het materiaal is ook prima te desinfecteren na
gebruik.
Tijdens het aanleggen van de gipsbroek (foto 3) beschermt
‘TOKKIE’ goed en zeer vriendelijk de geslachtsdelen. TOKKIE
is stevig maar heeft ook zachte randen. Het openknippen van
de kous om de gipsbroek af te werken doen we nu veel relaxter.
Met dank aan onze chirurg S.T. van Vugt!

Foto 1: Ultimaker met mondkapjes
Foto 3: Aanleggen gipsbroek bescherming

René Visser
Gipsverbandmeester WZA

Foto 2: TPU 95A flexibel ligament
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Terugtrekkende teentjes bij
complexe klompvoetjes in gips
Een oplossing uit de praktijk
Ad van den Wildenberg, Arnold Besselaar
Het Máxima MC in Veldhoven is al vele jaren een landelijk gecertificeerd klompvoetcentrum. Sinds kort heeft het centrum ook de
topklinische certificering van de STZ ziekenhuizen1. Op de gipskamer komen wij met regelmaat zeer gecompliceerde klompvoeten
tegen. Dit zijn zowel teruggevallen (de zg. relapse) klompvoeten als nooit volledig gecorrigeerde klompvoeten (residu klompvoeten)2.
Deze kinderen worden vanuit ziekenhuizen uit vrijwel het gehele land naar ons doorverwezen.
Hoog aantal gipswissels

intensivist. Vanwege de grootte van de kinderen maar ook door
de vaak negatieve ervaringen en daarbij passende onrust van de
kinderen, is deze mogelijkheid een belangrijk onderdeel van het
succes. Ook een re-tenotomie wordt uitgevoerd binnen de sedatie
techniek, wanneer noodzakelijk.

Opvallend bij deze kinderen is het hoge aantal gipswissels die
ze al achter de rug hebben. Het is bekend dat als er meer dan zo’n
5 a 6 gipsredressies nodig zijn, de behandelaar moet denken aan
een afwijkende voet of een tekortkoming in de techniek. Vaak
lukte het in deze patiëntengroep, behandeld in hun regionale
ziekenhuis, niet om de met zorg aangelegde gipsjes, minimaal
een week te laten zitten 3 . Ouders meldden soms wel 20 gipsredressies die soms om de dag moesten worden gewisseld.

Reston®

Reston® is een uit poreus polyurethaan vervaardigde foam, eenzijdig gecoat met een hypoallergene kleefstrook die rechtstreeks
op de onbeschadigde huid geplakt mag worden. Het product wordt
gebruikt om bijvoorbeeld prononcerende botdelen onder het gips
te kunnen beschermen. De uitstekende luchtdoorlaatbaarheid
van Reston® is een belangrijke eigenschap. Ook heel prettig is
dat de hypoallergene lijmlaag na gebruik gemakkelijk zonder
schade van de babyhuid te verwijderen is. Reston® aangelegd in
combinatie met katoenen watten en het gebruik van pre-tape geeft
een zeer goed antislip-effect op deze weerbarstige voetjes.

Terugtrekkende teentjes
Door de stand en vorm van de voet met daarbij de onrust van
het kind, trekken de teentjes zich binnen enkele dagen en soms
zelfs binnen enkele uren terug in het gips. Een terugtrekkende
voet in het gips is een spoedindicatie om het gips te laten verwijderen. Dit om (ernstige) blaren te voorkomen en een z.g. complexe klompvoet te voorkomen. De oorzaak van deze speciale
klompvoet is namelijk niet goed bekend. Er zijn aanwijzingen
dat dit een speciale, zeer ernstige klompvoet is. Sommige wetenschappelijke auteurs denken dat het een complicatie is bij technische problemen waarna het gips afzakt 4 .

Aanlegmethode
Een strook van 5 centimeter breed wordt rechtstreeks op de huid
geplakt vanaf het hele ventrale boven- en onderbeen tot aan de
overgang naar de voet. De knie wordt in minimaal 90 graden
gehouden. De tweede strook gaat vanuit de knieholte over de kuit
en enkel tot aan de tenenrij. Hier overheen komen de katoenen
watten en daarna nog een dunne laag pre-tape. Nu kan de klompvoet volgens het Ponsetiprotocol verder ingegipst worden.

Bij deze categorie kinderen schiet de standaard Ponsetimethode
tekort. Het gaat hierbij om kinderen die al vele gipsredressies
achter de rug hebben en ernstige klompvoet deformiteiten hebben. De voeten vertonen een ernstige spitsstand en zijn vaak
heel kort en gedrongen door de holvoet (cavus) component. Soms
worden deze kinderen vanwege deze problemen geopereerd.
Wij denken dat dit niet nodig is.

Methode verbeteren
Doel binnen het behandelteam gipsmeester en orthopedisch
chirurg was om een veilige methode te vinden zonder de standaard Ponsetimethode te wijzigen, zodat deze lastige voetjes
goed gecorrigeerd konden worden en de gipsen de gewenste
periode goed konden blijven zitten. De Ponsetimethode heeft,
zoals bekend, zijn werking ruimschoots bewezen. Slechts een
facet hebben wij met de door ons ingevoerde methode verbeterd,
namelijk de adhesie en huidvriendelijkheid. Een al lang bestaand
product, zelden gebruikt op de gipskamer, werd hiervoor door
de gipsmeester een nieuw leven ingeblazen namelijk: Reston®.

Gipsen onder procedurele sedatie
Heel belangrijk is dat in ons ziekenhuis de bijzondere omstandigheid bestaat de kinderen onder procedurele sedatie te kunnen
gipsen. Deze sedatie vindt plaats zonder intubatie, de kinderen
slapen maar ademen zelf, onder toezicht van een kinderarts12

Bronnen

We willen graag benadrukken dat de combinatie van ervaring,
sedatie en Reston®, dit goede resultaat geeft. Het succes van de
klompvoetbehandeling in ons centrum ligt in het teamwork. De
gipsmeester heeft hierin een uiterst belangrijke rol. Initiële klompvoetbehandeling dient gewoon met alleen een onderlaag van katoenen watten behandeld te worden. We denken dat het verstandig
blijft de hierboven beschreven complexe klompvoetjes in speciaal daartoe aangewezen centra te behandelen.

1. www.stz.nl/topklinisch-zorgregister/klompvoet
2. Jurre H. Stouten, Arnold T. Besselaar, M.C. (Marieke) van der Steen.
Identification and treatment of residual and relapsed idiopathic
clubfoot in 88 children. Acta Orthopaedica 2018 Jul 30;89(4):448-453.
3. Besselaar Arnold T. et al. Guideline on the diagnosis and treatment of
primary idiopathic clubfoot. Acta Orthopedica 2017 Jun;88(3):305-309.
4. Van Bosse H.J.P. Challenging clubfeet: the arthrogypotic clubfoot and
the complex club-

Reston® aangelegd in combinatie
met katoenen watten en het
gebruik van pre-tape geeft
een zeer goed antislip-effect op
deze weerbarstige voetjes.

foot. J Child Orthop. 2019 Jun 1;13(3):271-281.

Ad den Wildenberg,
gipsverbandmeester en
Arnold Besselaar,
Kinderorthopedisch chirurg,
beiden werkzaam in het Máxima MC in Veldhoven.

Waar ouders wanhopig werden van de bijna dagelijkse bezoeken
aan de gipskamer, blijven de gipsen nu gemakkelijk een week en
zelfs na een achillespees tenotomie tot wel 3 weken zonder problemen op hun plaats. Terugtrekkende voeten en/of teentjes hebben
we met deze techniek sinds de 2 jaar dat we het nu gebruiken, nog
niet gezien.

Zo kan het ook!
Lekker luchtig
De eigenaar van het onderstaande gips had 6 weken geleden in een driftige bui door een glazen ruit getrapt en
daarbij zijn achillespees geruptureerd. Er werd gekozen voor een conservatieve behandeling waarbij in 6 weken de
spitsstand werd teruggebracht naar plantigraad. Deze meneer werd op het hart gedrukt om het rustig aan te doen.
Hij verplaatste zich met behulp van krukken in huis en in een rolstoel op de langere afstanden.
Gezien de karaktertrek van deze patiënt was het gips een stuk steviger gemaakt dan de standaard uitvoering.
De foto is van het onderbeengips dat in week 5 en 6 is gebruikt. In deze twee weken wist hij het gips een stuk luchtiger
te krijgen. Hij bezwoer dat hij bijna niet op het gips had gestaan, maar het soms gebruikte als extra rem wanneer
hij in zijn rolstoel zat. Het geeft in ieder geval een extra betekenis aan het begrip ‘remschoentje’.

René van der Lugt, gipsverbandmeester ErasmusMC Rotterdam
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'Mijn pijn werd niet serieus genomen en
de gecompliceerde breuk werd gemist’
En dat had grote gevolgen voor Lisa: ze moest na de val van haar paard
uiteindelijk tien maanden revalideren
Barbara Roberti
Liza is een fanatiek paardrijdster. Haar paard Bas is een pittige jonge ruin van vijf jaar oud en is in training om wedstrijden
te rijden in dressuur. Op de dag van het ongeval had Bas vier dagen op stal gestaan. Bovendien was het koud, Bas was
ongedurig en onrustig. Tijdens op opstijgen ging het al mis: Bas ging ongecontroleerd in galop vanwege alle energie die
in zijn lijf was opgehoopt door het stilstaan in de stal.
Liza zat nog niet goed in het zadel, en bij het derde rondje ongecontroleerde galop maakte Bas een abrupte beweging in
de bocht. Liza vloog uit het zadel en belandde in de hekken naast de bak. Ze bleef liggen: het voelde echt niet goed. Omstanders
ontfermen zich over Liza en ze wordt met een ambulance naar de SEH gebracht.
Er wordt een X-LWK en echo van de nieren gedaan, omdat de arts vermoedt dat Liza op haar nieren is gevallen. Liza kan
moeilijk van de brancard afkomen om te plassen op de po-stoel. De SEH-arts kan niets op de foto’s vinden, maar heeft er
geen goed gevoel over omdat Liza zoveel pijn heeft. Uiteindelijk wordt Liza naar huis gestuurd met pijnmedicatie. ‘Neem
een lekker warm bad’ luidt het advies, ‘dat kan helpen.’
De volgende dag heeft ze zóveel pijn, dat Liza zelf met manlief naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis rijdt. De baliemedewerker
besluit dat ze eerst via de huisartsenpost moet gaan en ze krijgt geen pijnstilling voordat men weet wat er aan de hand is.
Lisa moet wachten op een stoeltje, tot ze vraagt of ze alsjeblieft mag liggen op een brancard liggen. Eindelijk komt Lisa toch
op de SEH terecht. Na vier tot vijf uur wachten wordt er een CT-scan gemaakt.
Opeens is er paniek. Plassen mag niet meer en Lisa moet plat gestabiliseerd worden. Ze wordt naar een academisch ziekenhuis
overgeplaatst. En ondertussen heeft ze al meer dan twaalf uur geen pijnstillers gehad.
Wat voor letsel had je?
“Een instabiele L1-fractuur met zenuwuitval in de linker lies en
mijn rechterbeen. Ik had ook last van mijn schouder maar daar
was de focus niet op.”

Welke behandeling heb je gehad en hoe lang duurde die?
“In het academisch ziekenhuis moest ik drie dagen wachten:
de breuk was gecompliceerd en er moest een goed plan worden
bedacht om hem zo goed mogelijk te laten herstellen. Het plan
werd eerst een achterste benadering van de L1-fractuur voor de
stabilisatie, en later toch ook nog een voorste benadering. Vooral
na de tweede operatie had ik veel pijn.”
Een onzekere periode van herstel volgde. Wat zou Lisa straks
nog kunnen en wat niet? Zes, zeven weken na de operaties werd
ze ontslagen, na een intensieve begeleiding met fysiotherapie en
fijne behandeling van artsen en verzorgend personeel.
Heb je genoeg steun gehad van het ziekenhuispersoneel?
“Ik vind het jammer dat mijn pijnklachten op de SEH in het eerste
ziekenhuis niet serieus genoeg zijn genomen. Ik was echt heel hard
gevallen. Ik ben benieuwd of procedures na een gemiste breuk dan
worden nagelopen en mogelijk aangepast worden. Ook bij de tweede keer dat ik naar de SEH ging werd ik niet serieus genoeg genomen. In het academisch ziekenhuis ging dat veel beter. Een verbeterpunt is wat mij betreft dat er weinig werd gedaan met mijn
onzekerheid/pijnbeleving. Een psycholoog is niet aangeboden
en dat zou wel beter zijn mijns inziens. Thuiszorg was ook slecht
geregeld. Hoe moest ik het doen met mijn gezin? Er was weinig
advies en begeleiding.”
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Zijn je activiteiten veranderd na dit letsel?
“Ja, ik heb restklachten overgehouden aan het ongeluk. Door
rugpijn kan ik activiteiten niet lang vol houden en moet ik op
tijd stoppen met bewegen. Fietsen en hardlopen gaat niet meer.
Lang stilzitten of stilstaan is ook niet fijn, net als snel wisselende
bewegingen. Rustig bewegen is het beste.”
Zijn er nog andere beperkingen in het dagelijks even?
“Dat ik veel dingen niet meer kan of in een lager tempo moet
doen, vond ik moeilijk om te aanvaarden. Tegenwoordig lukt
het me meestal wel. Ik heb gewoon minder tijd om mijn zaken
af te handelen omdat ik genoeg rust moet nemen voor mijn rug.
Ook denk ik soms aan de impact die dit alles op mijn kinderen
heeft gehad. Ze waren nog vrij jong tijdens het ongeval.”
Hoe lang duurde de revalidatie?
“Zo’n tien maanden. Ik kon niets toen ik thuiskwam. Langzaam
moest ik mijn dagelijks bestaan weer opbouwen. Van een buurvrouw die gipsverbandmeester is, kreeg ik een quickdraw-korset
om mijn actieradius wat te vergroten. Heel handig! Dat hielp mij
enorm in het begin van mijn revalidatie, ook al werd gezegd dat
ik vooral mijn eigen spierkorset moest trainen. Dat deed ik natuurlijk al, maar ik hield dat niet lang genoeg vol. Met het afneembare
stoffen korset kon ik mijn werk – ik run een webwinkel - langer
volhouden en kon ik wat langere afstanden autorijden. Op een
gegeven moment was het korset niet meer nodig en ben ik op eigen
kracht verder gerevalideerd.”

Welk advies zou je willen geven aan de lezers met betrekking
tot dier en letsel?
“Ga op dammen en wordt daar idolaat van!”

Kom je nog in aanraking met paarden? Zo ja, hoe ga je hier
mee om?
“Na anderhalf jaar ben ik bij een paardencoach in training gegaan
om de angst voor opnieuw vallen kwijt te raken. Ik rijd weer op
mijn eigen paard en heb daar weer veel plezier in. Ik moet er alleen
niet meer vanaf vallen. Daarom stap ik alleen op als de omstandigheden goed zijn: als weersomstandigheden rustig zijn, ik zelf
ontspannen ben en ook mijn paard ontspannen is. En anders dus
niet. Ik rijd anders dan voorheen en minder vaak, maar ik geniet
extra van de keren dat ik wél kan rijden.”

Barbara Roberti
Mijn dank aan Liza die het heeft opgebracht om dit zeer emotionele trauma nogmaals op te rakelen tijdens dit interview.

Gepimpte nachtspalk
Wim Walet, gipsverbandmeester Zaans Medisch Centrum, kreeg op een ochtend dit mailtje mét foto’s van een patiënte:

‘Goedemorgen lieve gipsverbandmeester,
Ik kon het toch niet laten om mijn
nachtspalk te pimpen,
Ik bedoel wij vrouwen liggen er toch
graag knap bij ‘s nachts!
Hihi...
Werk ze vandaag en misschien nog tot
een volgende keer!
Dan wil ik hem zwart en maak ik hem
fluoriserend roze!!!
Groetjes,
Nicolet’
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Column

Ageeth op Aruba

Column

Iedere uitgave schrijft Ageeth, 46 jaar, getrouwd met Theo Kok (eigen timmerbedrijf),
over haar belevenissen op de gipskamer vanaf het zonovergoten Aruba.

Nog meer gekkigheid op de gipskamer
We laten alle coronaperikelen achterwege, het is tijd voor even wat anders!
Vorige keer heb ik jullie al verteld over
een verzameling aan gipsen of bijzonderheden die we op de gipskamer zien.
Maar er is meer. Soms sta je echt met
je mond vol tanden…

Helaas ook minder mooie dingen; dit
is eentje uit de boeken. Je raadt het al:
een sleutel van het sieradenkistje van
moeder. Dit gips ging er nog net op tijd
af om geen erge problemen te krijgen.

Zo was er weer een rastaman, zijn haar
was zo lang dat het tot zijn knieën kwam,
en hij maakte ook van de gipsgelegenheid gebruik!

Van mijn man kreeg ik uit zijn tijd van
de timmerschool een handboortje, met
de mededeling ‘komt misschien eens van
pas.’ Inderdaad, dat moment was gekomen, want de fixateur mocht er onverwachts uit. Het boortje is wel een beetje
topzwaar. Uiteindelijk heb ik natuurlijk
toch een Jacobsklauw van de OK erbij
gehaald, maar ‘t idee was leuk!

Deze persoon
had gewoon
veel inspiratie.

Deze mevrouw brak haar pols, maar zo
kunnen we toch echt niet gipsen…. De
3 stevige armbanden gaven zich echter
niet zo maar gewonnen. En dan was al
dat gemor natuurlijk ook niet zonder pijn.
Gelukkig gingen,
nadat we de eerste armband er
af hadden, de andere twee makkelijker, maar
deze patiënt
draagt voorlopig geen armbanden meer.

Deze patiënt komt al voor de derde keer
terug voor dezelfde beenbreuk. Hij kent
inmiddels bijna iedereen van het ziekenhuis door de vele bezoekjes. En als je het
mij vraagt vindt hij het ook wel erg gezellig in het ziekenhuis, want hij heeft weinig familie of iemand die voor hem zorgt.
Hij kan maar niet van zijn wonden afblijven, en door dat gepulk krijgt hij telkens infecties, waardoor de wond dus
niet wil genezen. Hij kreeg tot slot een
Ilizarov, maar zelfs dat was niet genoeg.
De breuk was zo instabiel (wiebelde zelfs
met de Ilizarov aan) dat de dokter er zelfs
nog een gips omheen wil. Een heel apart
gezicht, zeg maar. Uiteindelijk is na tig
maanden alles verwijderd en is het uiteindelijk genezen. De man loopt wel
mank, ik kom hem nog regelmatig in het
ziekenhuis tegen, maar hij vindt dat het
prima en kan zich redden.
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Na alle lieve zorg die we hebben besteed
aan een patiënt met een diabetische voet
- we hebben hem bijna een jaar in behandeling gehad - kregen we dit mooie kunstwerk. Hij maakt dergelijke kunstwerken
samen met z’n vrouw en verkoopt ze dan.
Leuk hè?
En we blijven nog meer gekkigheid verzamelen… Pas allemaal goed op jezelf!
En tot de volgende keer.
Groetjes, Ageeth

Duurzaamheid op de gipskamer:
een vervolg Creatief met banden en aluminium strips
Willie van der Sanden
In In dit verband van maart 2020 schreef gipsverbandmeester Leendert-Jan Doornbos van het Haga Ziekenhuis een artikel over duurzaamheid
op de gipskamer. Dit trok mijn aandacht, omdat ook in ons ziekenhuis veel oog is voor duurzaamheid en veel verpakkingsmateriaal
in de afvalzak belandt.
Leendert-Jan schreef dat hij openstond voor andere voorbeelden
en ideeën en/of zelfs een vaste Rubriek Duurzaamheid.
Vandaar dat ik het stokje graag van hem overneem om ook andere
gipsverbandmeesters op ideeën te brengen. Moet je eens kijken
wat je met restproducten nog kunt doen!
Zo heb ik een paar voorbeelden verzameld om te laten zien wat
je nog allemaal met de banden en de aluminium strips van een
kniebrace kunt doen en maken nadat deze gereinigd zijn.

De aluminium strips kun je verbuigen om haken van te maken waaraan
je diverse spullen kunt ophangen. Zoals een haak voor het te recyclen
plastic, zodat dit niet de straat opwaait voor het wordt opgehaald door
de gemeentereiniging.

De banden kun je privé gebruiken om bijvoorbeeld voortentmatten van
de caravan of een slaapzak bij elkaar te houden.

En het allermooiste? Dat ik de strips heb kunnen gebruiken als decoratie
op het zelfgemaakte tractor-bed voor mijn kleinkind.
Ik hoop dat er nog meer ideeën volgen van andere gipsverbandmeesters uit den lande.

Ik heb ook een aluminium strip gebruikt op de gipskamer om de Swissex
gipszaag op te hangen.

Willie van der Sanden,
gipsverbandmeester St .Anna Ziekenhuis Geldrop
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De laatste

Het hing al een tijdje in de lucht, het voortbestaan van ons vakblad In dit Verband: moesten we doorgaan of stoppen? De meningen
waren verdeeld, maar nu is de kogel door de welbekende kerk/de moskee/het gebedshuis (We willen niemand tegen de schenen schoppen).
Lody Muskita
Rond de start begin jaren ’90 waren er twee beroepsverenigingen,
te weten de Nederlandse Vereniging van Gipsverbandmeesters
en de Nederlandse Vereniging van Gipskamerpersoneel. En zoals altijd: twee kapiteins op een schip dat werkt niet, en zo ontstond uit die twee verenigingen het huidige Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland - de VGN zoals wij die allemaal kennen.
Daar hoorde een blad bij! In 1990 verscheen de eerste officiële
uitgave van het fusieblad van Verenigde Gipsverbandmeesters
Nederland. In datzelfde jaar kwam er een gezamenlijke uitgave
met als titel - hoe kan het ook anders – ‘introductienummer’.
Op bladzijde 6 stond een stuk getiteld ‘de gipsverbandmeester
van verbandhulp tot paramedicus’.

genereert een patiënt met pseudoartrose?’ Er verschenen artikelen over ‘tissue engineering’ en ‘botgroei stimulatie met ultrageluid’, we gingen ons bezighouden met wondzorg en keken over
de schutting als het ging over behandelmethoden.

Langzaam werden er stappen gezet om het vak verder te ontwikkelen en te evolueren tot wat het vandaag de dag is. Ook het blad
ontwikkelde zich. De layout veranderde, zo kwam er in 1997 een
nieuw frontje met een bruine zijbalk, een witte achtergrond en
een foto in het midden. Het blad kreeg de naam ‘In dit Verband’,
so far so good.
Maar het kon beter, moest beter en de layout veranderde weer
in 2001. Dit keer kreeg de cover een blauwe zijbalk op een witte
achtergrond, met weer een foto in het midden. Veel was er niet
veranderd behalve de kleuren. De inhoud veranderde wél.
Onderwerpen als ‘de gipsverbandmeester en artikel 34 van de
wet BIG’ kwamen aan bod. We professionaliseerden, werden
kosten bewust en daar werd over geschreven: ‘Wat voor kosten

Vele workshops werden beschreven, vele congressen verslagen
en collega’s die zich in het vak wisten te onderscheiden, werden
in het zonnetje gezet met ‘de Gouden Lister’: een vergulde schaar,
de lister op een sokkel. Het was een felbegeerde prijs, er sprak de
waardering uit die de gipsverbandmeestergemeenschap voor je
had. Wij hebben dat ooit nog eens flink misbruikt door een collega de ‘Gemiste Lister’ toe te kennen. Een roestige kocher op een
sokkeltje. Hij had hem toegekend gekregen voor al die keren dat
hij wel genomineerd was, maar er telkens net naast zat. Waar de
‘Gouden Lister’- winnaar een waardevol cadeau kreeg, moest de
‘Gemiste Lister’ het doen met een verlopen waardebon en een potje
blonde kleurspoeling. Maar dit terzijde.

Ons blad zorgde voor verspreiding van de mogelijkheden van de
gipsverbandmeesters. Ook bracht het dat artsen en specialisten
ons als gipsverbandmeesters langzaamaan gingen waarderen als
zelfstandige professionals, die meer kunnen dan een ‘rolletje draaien’.
Enkele jaren later, in 2013 om precies te zijn, verscheen er weer
een nieuw frontje. Het frontje zoals we dat nu kennen en nu dus
ophoudt te bestaan.
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In het begin van In dit Verband waren de ziekenhuizen nog coulant met ruimte geven om het blad te vullen met artikelen, althans
in mijn idee. Firma’s stonden in de rij om hun waar aan te mogen
prijzen in de vorm van advertenties, iets wat de laatste jaren langzaam aan minder werd. Ook op tijd werd beknibbeld, het werd
drukker op de gipskamers, de artikelen werden minder en langzaam maar zeker waren er minder inkomsten door terugvallende
advertenties. Sommige firma’s bleven het blad trouw en bleven
adverteren, waarvoor enorme dank. Andere firma’s hielden op
te bestaan, en weer andere gingen een andere koers varen of
fuseerden, waardoor de focus van de gipskamer verdween. Allemaal zaken die er toe leidden dat ons blad het zwaar had en op
omvallen stond. Maar we gingen door.

Hoe nu verder dan? In dit Verband gaat digitaal. De artikelen veranderen in podcasts. Toepasselijk overigens: pod-cast. Alsof het
op ons lijf geschreven is. Laten we hopen dat dat zo is.
Mijn interesse is gewekt: iets nieuws, iets anders, meegaan met
de tijd. Schrijf een artikel of vertel een verhaal over een behandeling of een verandering binnen het vak, een ontwikkeling. Ik
kan me niet voorstellen dat er binnen een creatieve groep als die
van de gipsverbandmeester geen ontwikkelingen ontstaan, geen
nieuwe applicaties bedacht worden. Dus mensen, deel ze met de
rest van Nederland! Misschien win je er in gedachten wel een
‘Gouden Lister’ mee.
Groet en podcast ze!
Lody Muskita

En nu ligt hier die allerlaatste uitgave.
Nooit meer zul je het plastic hoesje wegscheuren om de inhoud
door te nemen. Geen vingers meer nat maken om de volgende
pagina om te slaan, geen paper cuts meer krijgen omdat je je langs
de pagina verwondt. Niets van dat al. Je zult zelfs het blad niet
meer oprollen om er een vlieg mee naar de eeuwige vliegvelden
te meppen.

P. S. Hulde aan hen die zich gedurende in al die jaren met hart
en ziel hebben ingezet om ons allen een vakblad te geven. Want
het was allemaal onbezoldigde arbeid en inzet. Hulde voor alle
gipsverbandmeesters die de moeite namen om een artikel te
schrijven. Hulde aan allen!

Zelf nam ik het blad altijd mee in de bus om onderweg naar huis
door te bladeren. De inhoud gaf stof tot discussie, ook en vooral
met artsen en specialisten die soms trouwe lezers bleken. Je kreeg
een verzamelband waarin je de diverse jaargangen keurig kon opbergen en zodat je de nummers nog – hoe ouderwets - kon gebruiken als naslag werk. Tegenwoordig tik je een onderwerp in op
Google en je krijgt de wereld aan informatie.

Speciaal voor mij
Tijdens de eerste coronagolf heeft een tattooartiest speciaal voor mij deze klompen beschilderd. Vanwege corona moest hij tijdens de lockdown zijn shop sluiten. Hij bedacht dat hij in de
heftige tijd voor verpleegkundigen iets leuks en
ludieks wilde doen. Ik mocht ideetjes aandragen
maar hij heeft dit ontwerp zelf bedacht. Hoe leuk
is dat? Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee
en heb een boel bekijks!

Ellen Reijnders,
gipsverbandmeester
Noordwest Ziekenhuisgroep
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Ledenactiviteiten
Welkom nieuwe leden!
Omdat er veel nieuwe leden zich hebben ingeschreven bij
de VGN zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Astrid
de Vries, en ik ben al zo’n 20 jaar gipsverbandmeester.

Wil je meedenken over een vernieuwend idee? Welk onderwerp of welke spreker zou jij als gipsverbandmeester interessant/boeiend vinden? Jouw input is zeer welkom en
kun je mailen naar onderstaand adres.
Op dit moment organiseer ik ook samen met een commissie het VGN-congres in verband met ons 30-jarig bestaan.
We weten allemaal dat deze nu verplaatst is naar 2021, we
hopen dat hij dan ook door kan gaan. Jullie worden geïnformeerd via de website en de nieuwsbrief.
Verder zorg ik ervoor dat net gediplomeerde gipsverbandmeesters die lid zijn van de VGN en zich hebben geregistreerd in het titelregister, een felicitatie krijgen via de post.
Eerder werd men gehuldigd op de ALV maar door verschillende omstandigheden doe ik het nu zo.
Ik vind het belangrijk dat de commissieleden gezien worden en bedankt voor hun werk. Daarom doen we elk jaar
als bestuur iets leuks voor de commissieleden. Dit werk
ik uit en verstuur ik naar de leden.

Gedurende mijn werkperiode als gipsverbandmeester heb
ik me ingezet voor de VGN. Momenteel houd ik me als
bestuurslid bezig met het stukje ledenactiviteiten, erg
leuk om te doen!
Het houdt in dat ik de ALV’s organiseer: ik zorg voor de
locatie en ik overleg met ziekenhuis of hotel hoe we deze
dag kunnen aanvliegen. Wat zijn onze toekomstdoelen?
En wie kunnen er een praatje houden zodat we een uitdagend middagprogramma hebben?
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Ik hoop net als iedereen dat de ALV’s weer als vanouds
zullen zijn. Met veel leden, goede afspraken en vooruitstrevende toekomstdoelen, lekkere lunches en uitdagende
middagprogramma’s!
Tot snel, Astrid de Vries, Bestuurslid Ledenactiviteiten
ledenactiviteiten@vgned.nl
https://www.vgned.nl/nl/evenementen/jubileum%20
congres%202020

In het voorjaar van 2018 zijn we vanuit de commissie gaan
onderzoeken wat voor gipsverbandmeesters de mogelijkheid is om binnen de wet BIG als een eigen geregistreerde
groep te komen. Hierbij kwam naar voren dat we daarbij
een AGB-code nodig hebben als wij transparant te werk
willen blijven gaan.
De Commissie Verrichtingen had een vergadering met de
DHD Dutch Hospital Data groep. Tezamen met aanwezige
DBC-adviseurs werd vastgesteld dat GVM’s oneigenlijke
activiteiten ontplooit. Accountcontroles hebben al diverse
malen hierop gewezen. Een AGB-code voor GVM’s is hard
nodig.
In oktober 2019 was de eerste gezamenlijke vergadering
met VGN, Vektis en NZa. Hieruit volgde de eerste aanvraag
voor AGB-codes bij de Vektis.
Om deze aan te kunnen vragen was een verbeterd beroepsprofiel nodig. Deze werd in het voorjaar van 2020 vastgesteld, na verbeteringen die voort kwamen uit op- en aanmerkingen van de leden.
Na overleg met bijbehorende besturen, overheid en zorgverzekeraars kwam onderstaand pad als leidraad naar
voren.
De volgende uitgangspunten kunnen gebruikt worden t.b.v.
VWS om allereerst een AGB-code te kunnen verkrijgen
voor de beroepsgroep gipsverbandmeesters teneinde verkenning en voorbereiding te kunnen verrichten op taakherschikking in de toekomst van gipsverbandmeesters:
1. Indien een unieke (hoofd)behandelaar zorgt levert aan
patiënten, dan wil hij/zij kunnen registreren (verslaglegging en zorgactiviteiten-code (ZA-code)) wat hij/zij
gedaan heeft om kwaliteit van zorg te borgen richting
de patiënt, maar ook als verantwoording over de geleverde zorg. Kwaliteit van zorg is ook een kwalitatieve
zorgnota.
2. De gipsverbandmeester behandelt patiënten nu op
basis van het (behandel)beleid dat wordt opgesteld
door de hoofdbehandelaar van de patiënt en onder zijn
haar verantwoording binnen een poortspecialisme.
Ø De registratie (zorgactiviteiten-code) van de gipsverbandmeester is noodzakelijk om concreet aantoonbaar
te maken, conform wet- en regelgeving NZa, dat beleid
(behandeling) wordt opgevolgd (uitgevoerd). Zie ook
de landelijke registratiewijzer (bullet F) voor de parallelliteitsregels binnen eenzelfde poortspecialisme.
- Indien de gipsverbandmeester behandelt (een handeling uitvoert), dan wil je dit ook in het zorgprofiel van
een DBC terug zien:
· Indien je het niet terug kunt vinden op ZA-code,
dan kun je bij controle door de zorgverzekeraar op
uitvoering beleid/behandeling (o.a. op rechtmatig
geopende DBC’s binnen eenzelfde poortspecialisme)
mogelijk NIET op basis van een data-analyse herleiden dat de parallelle DBC rechtmatig geopend is.

Nu moet je behandeling door alleen een gipsverbandmeester aantoonbaar maken d.m.v. een deelwaarneming (onderzoek in het patiëntendossier).
Dit leidt tot extra administratieve lasten, dus tot
extra kosten in de zorg.
· Voor vaststellen kostprijzen en tarieven wil je ook
weten welke beroepsgroepen welke zorg leveren
binnen een DBC-zorgproduct.
3. De patiënt wil een transparante zorgnota c.q. een zorgnota die herkenbaar is voor de patiënt zelf zodat hij/zij
kan controleren of de zorgnota kwalitatief (juist, volledig en tijdig) is. Dit ook in relatie tot het verhogen
van het kostenbewustzijn bij Nederlanders.
Ø Indien de gipsverbandmeester heeft behandeld, dan
wil je dit m.i. ook herkenbaar terugzien op de zorgnota.
Ø VWS heeft jaren geleden al aangeven dat zij graag
altijd de uitgevoerde zorgactiviteit zouden willen
zien op de zorgnota inclusief wie (beroepsgroep)
deze zorgactiviteit heeft uitgevoerd. Dit is de intentie
van VWS.
4. Gipsverbandmeesters verrichten zelfstandig (be)handelingen, nu nog onder supervisie van een beroepsgroep met de poortfunctie/hoofdhandelaar, die eerder
bijvoorbeeld zelfstandig door een beroep met de poortfunctie werd uitgevoerd zoals:
Ø (Mede) Beoordelen röntgenfoto’s
Ø Reponeren van fracturen
Ø Aanleggen verbanden, gips, braces enz.
Je zou hier van taakdelegatie naar taakherschikking willen
mits dat medisch inhoudelijk verantwoord is.
Er zijn al zorgpaden bekend waarbij de gipsverbandmeester
de poortfunctie uitvoert en volledig zelfstandig het zorgtraject afhandelt conform protocol (voorbeeld zorgpad subcapitale metacarpale 4 & 5 en nog 8 anderen.)
5. Toekomst
Ø Bepaalde zorgaanbieders zijn nu al bezig met de voorbereidingen dat de 1e lijn (huisarts) kan insturen naar
een gipsverbandmeester voor het zelfstandig uitvoeren
van een (be)handeling bij een patiënt zonder dat hij/zij
eigenlijk bekeken zou hoeven te worden door een beroepsgroep met de poortfunctie.
6. Transparantie gipsverbandmeesters
Ø Als de NZa in de nabije toekomst wil ondersteunen met
het verkennen van de mogelijkheid (wat is er allemaal
voor nodig?) voor gipsverbandmeester als taakherschikker, dan is transparantie over welke vormen van zorg
zij concreet leveren noodzakelijk. Indien dit transparant
kan worden op basis van registratie op beroepsgroep
(AGB-code) binnen een zorginstelling/poortspecialisme,
dan weten we ook landelijk beter waar we het concreet
over hebben (volume en welke vormen van zorg worden
nu al geleverd door gipsverbandmeesters)?
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Ø Bevorderen van taakherschikking kan er o.a. toe leiden
dat zorg in Nederland geleverd kan blijven ondanks
soms de nu al beperkende capaciteit van (hoofd)behandelaars. Naar mijn idee moet zorg belegd worden bij
die functionaris die de zorg kwalitatief kan uitvoeren
(zeker niet verkeerd bedoeld: de laagste in rang) om
de kosten in de zorg beheersbaar te houden en/of te
beperken mits kwaliteit van zorg geborgd blijft vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld; je gaat geen medisch specialist inzetten op verpleegtechnische handelingen als
een verpleegkundige die ook kan verrichten.
Samenvattend kan je zeggen dat er volop gelobbyd is voor
AGB en BIG .
Alle partijen hebben meegedacht en de aanvraag voor de
AGB is verzonden.
BIG-registratie is onder de aandacht gebracht en er wordt
op VWS-niveau over nagedacht hoe deze procedure op te
starten (kan jaren duren).
Over de AGB-code wordt druk vergaderd en daarbij lijkt
de uitslag voorzichtig positief te worden. Maar het is een
langzaam verlopend proces dat over vele schijven gaat, dus
de uitkomst weten we pas bij een definitief antwoord. Wij
doen er in ieder geval alles aan om het vak gipsverbandmeester uit te dragen en te promoten voor het prachtige
afwisselende en uitdagende vak wat het is!
Voor vragen of aanbieden van hulp of kennis ben ik altijd
bereikbaar,
Namens de commissie professionaliteit,
Karin den Hertog
cp@vgned.nl

De commissie is op een punt gekomen dat wij ons afvragen
hoe wij nu verder moeten. Onderwerpen over innovaties
en trends binnen ons vakgebied moeten echt door de leden
van de VGN, door jullie dus, op tafel worden gelegd. Een
kleine commissie kan dit niet alleen doen. Maar wat moet
er dan gebeuren om jullie te motiveren om inderdaad ook
mee te doen???
Gedurende onze laatste vergadering hebben we hierover
gepuzzeld en gezocht naar iets wat wij laagdrempelig vinden, en uitnodigt tot deelname. Zo zijn wij met het idee
gekomen om op de website van de VGN een FORUM te
openen.
Het idee is dat alle leden berichten over ideeën, vragen,
innovaties, veranderingen op de werkvloer etc. op dit
forum kunnen plaatsen met het doel over deze onderwerpen een discussie te laten ontstaan. Als commissie kunnen we dan kijken of er interessante dingen boven komen
drijven waarover wij, in samenwerking met de collega die
het onderwerp heeft aangesneden, bijvoorbeeld sprekers
kunnen uitnodigen voor een ALV of artikelen plaatsen.
Onze grote vraag aan jullie is:
WAT GEBEURT ER IN JULLIE GIPSKAMER OP HET
GEBIED VAN INNOVATIES, VERANDERINGEN EN
TRENDS?
Dit klinkt misschien wat heftig maar ik weet zeker dat er
van alles gebeurt. Van een nieuw idee over een gips of een
nieuw materiaal, een arts die een nieuw behandelprotocol
heeft ingezet, de inzet van digitale middelen op de werkvloer, 3D-printen of een heel nieuw zorgpad.
Het zou zo leuk zijn als jullie dit met je collega’s willen delen
en bespreken via ons nieuwe FORUM.

In dit verband
Voor je ligt de laatste papieren uitgave van ‘In dit verband’.
In de toekomst zal de redactie kennis en informatie online
gaan delen via de website van de ‘Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland’, www.vgned.nl. Dus wil je op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep
van de gipsverbandmeesters, hou de website dan in de
gaten. Je kunt jouw artikelen blijven insturen voor online
plaatsing naar redactie@vgned.nl

Het idee is net geboren en het zal nog even duren voordat
het op de website gerealiseerd zal zijn. Als het zover is zal
de commissie ITT de aftrap geven.
Wij zijn heel nieuwsgierig naar wat er in onze gipskamers
aan het gebeuren is en wij hopen dat jullie het leuk vinden
om jullie nieuwtjes met alle collega’s te delen.

Sonja Tambach-Bunt
Secretaris/penningmeester ‘In dit verband’
Innovatie Trends en Toekomst
ITT bestaat inmiddels vier jaar. In die tijd hebben we vele
sprekers gehoord over een scala aan innovaties en toepassingen die interessant zijn voor ons vak. Artikelen zijn
geschreven en is een enquête via de mobiele telefoon
georganiseerd.
Uit de enquête bleek dat wij ons zeer bewust van zijn dat
ons vak aan innovaties en verandering onderhevig is en
dat het wenselijk is hierin mee te groeien. Ook bleek dat
de leden de commissie ITT en wat die georganiseerd heeft
interessant vonden, maar ... dat diezelfde leden eigenlijk
niet bereid zijn hier zelf energie in te steken.
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Meza Rijsdijk
Voorzitter Commissie ITT

Waar ben jij?
De VGN bestaat 30 jaar, wat geweldig! De hoop is dat we nog
minstens zo lang door kunnen gaan.

minder mensen op. In eerste instantie vonden we dit jammer,
maar het was zo.

De VGN is een vereniging voor en door gipsverbandmeesters.
Veel leden zijn als commissielid of bestuurslid de revue gepasseerd en hebben veel goede dingen voor elkaar gekregen.

Nu moeten wij helaas aangeven dat als onze leden het laten afweten, wij als vereniging niet meer kunnen functioneren. Dat
betekent dat wij zaken die belangrijk zijn voor onze beroepsgroep moeten laten liggen, omdat we er geen mensen voor hebben. Hoe zonde is dat?

Nog steeds zetten leden van onze actieve vereniging zich gepassioneerd in om professionalisering en liefde voor het vak voort
te zetten. Dat is belangrijk: zonder deze leden zou de VGN zich
minder kunnen profileren en daarnaast minder breed kunnen
schakelen. Hierbij denk ik aan opleiding, ITT, professionalisering,
redactie, registratie en accreditatie, digitalisering, contacten
met instanties en wellicht zijn er nog mooie nieuwe ideeën.

Dus: Waar ben jij?
Met je creatieve brein, met je technische inzicht, met je netwerkskills en/of met je verhalende vermogen? We hopen dat je wilt
bijdragen zodat de vereniging haar mogelijkheden kan blijven
benutten. We ontmoeten je graag.

We merken de laatste jaren dat de animo om actief deel te nemen
aan een commissie of het bestuur afneemt. Ondanks dat we op
veel mogelijke manieren mensen hebben gevraagd eens na te
denken om actiever te worden voor de vereniging, staan er steeds

Meld je je snel aan? Dat kan via secretariaat@vgned.nl.
Astrid de Vries

Teensokjes
In het Meander Medisch Centrum Amersfoort krijgen
wij dagelijks dankbare en enthousiaste reacties van onze
patiënten als wij na het gipsen een gebreid teensokje
aanbieden.
Mevrouw Post (83 jaar) is één van onze patiënten op de gipskamer. Deze dame is de drijvende kracht achter al deze vrolijke
en warme teensokjes. Ze heeft nu zelfs een heuse kerstvariant
gebreid: feestelijke rode kerstmutsjes. Ondanks het gips om haar
arm laat zij zich niet weerhouden om de voorraad op peil te
houden.
Namens het hele gipsteam en patiënten van de MMC-gipskamer
vinden wij dat zij een eervolle vermelding verdient in het decembernummer van In dit Verband!
Gipsteam Meander Medisch Centrum

Delfts blauwe
bloemen
Onze patiënt had zijn beide benen gebroken, en
zijn vrouw heeft het gips prachtig beschilderd!
Deze gipsjes staan dan ook al 2 jaar te schitteren
in onze gipskamer.
Debbie Blom, Geertje Heerschop,
Wopke Leschot, Patricia Rutjes,
Roy Luza, Rens van Stappen en
Jen-Ai van der Poel- van Soelen
van ziekenhuis Tergooi.
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Bloeiende gladiolen
Wat doe je als gipsverbandmeester met de presentjes die je tijdens ALV-dagen krijgt van diverse firma’s?
Simpel: de sneeuwman kleedt je aan en de gladiolenbollen gaan de grond in.

Willie van der Sanden, gipsverbandmeester St. Annaziekenhuis

Verrassing onder het gips
Een jongedame kwam bij mij op de
gipskamer voor het verwijderen van
haar gips. Bij het verwijderen viel er
een briefje uit het gips op de grond.
“Wat is dat?” vroeg ik vol verbazing.
De jongedame schoot in de lach en liet
mij het briefje zien.
“GEFELICITEERD” stond erop,
in allerlei kleurrijke letters.
De jongedame had het aan het begin
van haar behandeling zelf onder haar
gips verstopt: ze wilde zichzelf verrassen
en feliciteren dat het gips eraf zou gaan.
En dat is gelukt, want ze was haar actie
zelf compleet vergeten!
Kay Ruiter,
gipsverbandmeester OLVG
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Terug in de tijd: toen en nu

‘Wij zijn als ‘vakidioten’ altijd bereid met een collega mee te denken
en te helpen’
Bert Huizinga
Bert Huizinga is al 20 jaar gipsverbandmeester en blikt terug op het vak van gipsverbandmeester – en vooral op wat het
vak voor hem bijzonder maakt.

In 1991 kwam deze gipskamer tot stand

Begin 2000

Op de gipskamer in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam
hebben we het plan opgepakt om alle in Nederland op de markt
zijnde, kunststofgipsen uit te proberen en ze zo objectief mogelijk
met elkaar te vergelijken. Hiervoor hebben we per leverancier
een periode van 3 maanden uitgetrokken en nog eens 3 maanden
om een eenduidige conclusie te trekken.

Hoe trots waren we op het feit dat alles wat een gipsverbandmeester nodig heeft, voor handen was. Gipszagen in het plafond,
op perslucht en met puntafzuiging. Twee grote lichtkasten boven
het aanrecht, een werkhoek voor bracemateriaal en een spantafel (achter het achterste gordijn). We hebben er 20 jaar met veel
plezier gewerkt, tot we door reorganisatie in 8 jaar tijd 3 keer zijn
verhuisd.

De leveranciers: Genimedical
		
Lohmann en Rauscher
		3M
		Beiersdorf

Toen deze oude foto opdook, werd ik een beetje melancholisch
maar schrok ik ook een beetje. Wat hielden we toch weinig rekening met de behoefte van de patiënten en hun privacy. Iedereen
kon alles van elkaar zien en horen, en we vonden dat de normaalste zaak van de wereld. Ik weet heus wel dat er nog veel valt te verbeteren en er zal ook nog veel veranderen.

Deze reageren allemaal zeer enthousiast. Denken mee in het
ontwikkelen van een goed formulier, het uitstippelen van een
pad en een gunstige prijs berekenen voor het testmateriaal.

In 2015 zijn het Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam gefuseerd. Nou heb ik van fusies
al veel verhalen gehoord, maar zelden goede. Dat geldt in dit geval
niet: samen met de collega’s van beide locaties vormen we een
team en zijn we op beide locaties inzetbaar. We hebben de materialen gelijk getrokken en de protocollen naast elkaar gelegd om
de verschillende werkwijzen ook in eenheid te brengen.

In deze periode leren we de diverse vertegenwoordigers goed
leren en leerden we ook veel van tips en trucs van collega’s uit
het land. De testperiodes beginnen standaard met een clinic
door collega’s die het bepaalde product al kennen. De avond
wordt meestal afgesloten met een etentje in een van de vele
restaurants die Rotterdam rijk is.
In navolging van de collega’s die ik via de LOG heb leren kennen,
de contacten via de ALV en de materiaaldeskundigen, had ik tot
mijn genoegen contact met veel vakbroeders en -zusters. Tijdens
de opleiding vertelde een van de docenten: ‘Als je met een uitdaging of vraag zit waar je niet uit komt, bel dan een ervaren collega’. Wij als ‘vakidioten’ zijn steeds bereid met iemand mee te
denken en te helpen. Hier heb ik, in een aantal belangrijke situaties, gretig gebruik van gemaakt. Het heeft me ook gesterkt in
de reden waarom ik ooit gipsverbandmeester ben geworden.

Bert Huizinga,
20 jaar gipsverbandmeester,
Franciscus Gasthuis & Vlietland
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Onze nieuwe innovatie, Legogips!
In tijden van corona is het tijd voor leuke
dingen! Op Pinterest zijn veel creatieve
ideeën te vinden voor gips, en daar zag
ik dat iemand een blokje Lego aan het
gips had gemaakt. Leuk! Ik wilde testen
of je een bouwplaatje in het gips kunt
bevestigen, als basis voor een Lego-bouwwerk. Je kunt er dus een bouwwerk van
Lego op maken, zoals te zien in figuur 1.
Ook heb je telefoonhoesjes met Legoblokjes eraan, die je zo op het gips zou
kunnen klikken. Oftewel: laat je creativiteit er op los!.
Aanpak
Op de laag watten heb ik een stuk vilt
geplakt ter grootte van het Lego-bouwplaatje, aangezien het plaatje scherp is.
Op figuur 2 is te zien dat het Legoplaatje
8 bij 4 puntjes groot is, dit bouwplaatje
is deels ingegipst zodat het goed gefixeerd
blijft. Tijdens het gipsen stonden er blokjes op, zodat het gips niet te ver over het
bouwplaatje kwam.
Het idee was om het Legoplaatje niet te
dicht bij de fractuur te positioneren, zodat je niet op het pijnlijke deel hoeft te
duwen bij het bouwen.
Nu is het nog zoeken naar het juiste
kindje die dit wil en kan testen!

Figuur 1.
Debbie (gipsverbandmeester i.o.) en Willie van der Sanden (gipsverbandmeester) met het Legogips

Debbie Verhoeven-Raaijmakers,
gipsverbandmeester i.o.
St. Anna ziekenhuis

Figuur 2. Het ingegipste Lego plaatje
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in
dit

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

Mevr. A. de Vries,
bestuurslid met portefeuille
Ledenaktiviteiten
ledenactiviteiten@vgned.nl

Mevr. K. te Kronnie,
penningmeester
(dagelijks en algemeen
bestuur),
penningmeester@vgned.nl
Mw. M. Geers,
bestuurslid met portefeuille
Registratie & Accreditatie
ra@vgned.nl
Mw. Tiffany Kruik,
bestuurslid met portefeuille
opleiding
opleiding@vgned.nl

vacature,
bestuurslid met portefeuille
Redactie “In dit Verband”
redactie@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

a.u.b.
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postzegel

Het postadres van het
Secretariaat VGN is:
Secretariaat VGN
Merelweg 38
8191 XR Wapenveld

plakken

Mw. Karin den Hertog,
bestuurslid met portefeuille
professionalisering
cp@vgned.nl

Verband

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

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

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

Bestelkaart
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)

Colofon
In dit Verband

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

Redactiecommissie
•
•
•
•
•
•

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

Vormgeving en grafische productie
• Lines & Letters bv, Soest

Eindredacteur
• Marlies Jansen

Hoofdredacteur

• vacature
e-mail: redactie@vgned.nl

Reproductie

Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is de gehele
of gedeeltelijke overneming van artikelen, tekeningen en foto’s
uitdrukkelijk verboden.
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