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Soft Cast-applicaties in de dagelijkse
praktijk van de huisarts.

3M Belgium

3M Soft Cast is een uniek synthetisch gips dat een “functionele stabilisatie” mogelijk maakt. Het ideale
product voor de behandeling van
spier– en peesletsels.

Onderwerpen :
Techniekbeschrijving
van een inversietrauma
van de enkel.
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Techniekbeschrijving :
vervolg

3

Hoe een afneembare
spalk maken
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Toen 3M in 1988 Soft Cast introduceerde,
was het zeker niet duidelijk welke de
unieke eigenschappen waren van dit
product. Mede dankzij Jan Schuren, een
gipsverbandmeester uit Nederland en
tevens voetbaltrainer, met een sterk
geloof in functionele immobilisatie en
mobilisatie, werd het duidelijk dat
Soft Cast het product was waar hij al
lang naar op zoek was.
Daar waar in het begin de applicaties
beperkt waren, kwamen nu meer en
meer nieuwe ideeën en behandelingen tot
stand.
Mede dankzij verschillende
orthopedische en traumatologische
chirurgen uit Nederland, Zwitserland,
Noorwegen, Groot-Brittannië en
Duitsland ontstonden tal van nieuwe
technieken.

Speciale aandachtspunten :
∗ Mits een goede anamnese en
klinisch onderzoek is voor de
behandeling van een inversietrauma geen X-Ray-foto nodig.
∗ Werken met Soft Cast is eenvoudiger, sneller en zeer comfortabeler voor de patiënt in
vergelijking met taping tape.
∗ Werken met Soft Cast is ook
zeer economisch. Een eerste
circulaire gips kan een
secundaire afneembare spalk
worden.
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Eén van de eerste en
nog steeds de meest
gebruikte
technieken met
Soft Cast betreft de
behandeling van het
inversietrauma.
Of wij nu te maken
hebben met een
Behandeling van het
enkelbandletsel.

graad -1,-2 of -3 letsel, wij zullen met de
toegepaste “heel lock” techniek een
voldoende laterale ondersteuning krijgen
met behoud van enige dorsie-flexie.
Dankzij het behoud van de dorsie-flexie
is er nagenoeg geen verlies van proprioceptie, waardoor de revalidatie van de
patiënt sneller verloopt. Het verband
werkt ook enorm antalgisch, waardoor
een normale functionele beweging wordt
bekomen.
Een techniekbeschrijving vindt u binnen
deze publicatie.

Tal van klinische studies staan ter uwer beschikking.
Verschillende gerenommeerde chirurgen in verscheidene Europese landen, hebben
voor de behandeling van een inversie trauma, Soft Cast gebruikt. Op simpele aanvraag sturen wij u deze studies op.

Maak van uw eerste circulaire gips een
secundaire afneembare spalk.
De meest efficiënte manier om met Soft Cast te werken is, na een eerste stabilisatie
periode, waarbij het gips circulair is aangebracht, van dit gips een afneembare spalk
maken. Het volstaat hiervoor gebruik te maken van onze Soft Cast-accessoires, zoals
onze gespen en/of velcrosystemen. Kijk voor de techniek beschrijving op de laatste
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Techniekbeschrijving : behandeling van het inversietrauma.
Breng eerst zonder plooien een stockinette aan; een
dubbele laag kous wordt over de wreef aangebracht (1).
Start het verband (bijvoorkeur wordt Soft Cast droog
aangelegd) distaal met één omwenteling rond de voorvoet;
wikkel van buiten naar binnen over de wreef (2).
De volgende circulaire wikkel bedekt volledig de hiel; de
rol passeert juist in het midden van de articulatie van het
enkelgewricht (3)
(1)

(2)

(3)

Een Soft Cast-applicatie bij babies

Techniekbeschrijving : vervolg 1
De Soft Cast bedekt gedeeltelijk de hiel en gaat verder
naar beneden onder de voetboog door (4).

Soft Cast kan verwijderd worden

De eerste “heel lock” wordt vervolledigd met een
vergelijkbare draai; de neerwaartse beweging start nu
aan de mediale zijde (5 en 6).
(4)

(5)

met een Lister schaar, of kan ook
gewoon afgewikkeld worden.
De patiënt kan een sportpantoffel of

(6)

een iets bredere schoen dragen.
Het gebruik van een loopzool is
overbodig.

Techniekbeschrijving : vervolg 2
Zonder tractie wordt het proximale uiteinde van het gips
bereikt (7).
Daarna beëindigt één circulaire wikkel het proximale
uiteinde; zorg ervoor dat het uiteinde van het gips maar
uit één laag bestaat om een comfortabele gips te
garanderen (8).
Via twee dalende wikkels bereik je het aanhechtingspunt
van de achillespees met het hielbeen (9).

(7)

(8)

(9)
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Techniekbeschrijving : vervolg 3
De tweede “heel lock” wordt nu aangebracht startend

(10)

Meestal kan een
Soft Cast-verband
10 tot 14 dagen
aangehouden
worden. Dan wordt
het verwijderd om
de evolutie van het
letsel te kunnen
controleren en
wordt er overwogen
om ofwel terug een
circulair verband
aan te leggen of om
een afneembare
brace te realiseren.

met een dalende wikkel aan de laterale zijde van de enkel (10).

Er wordt geen tractie gegeven in dit gedeelte van de

(11)

“heel lock” gezien dit de laterale zijde van de voet naar
beneden zou trekken (11).
De “heel lock” wordt vervolledigd met een wikkel aan het

(12)

laterale distale uiteinde van het gips, juist ter hoogte van de
basis van de vijfde teen (12).

Techniekbeschrijving : vervolg 4
Een complete circulaire wikkel volgt de basis van de
tenen (13).
Daarna wordt de hiel bereikt; deze wikkel “sluit” de
uiteinden van de “heel lock”; op deze manier wordt het
gips stabieler (14).
De volgende wikkel gaat opnieuw opwaarts, startende
met de eerste draai, welke exact in het midden passeert
van de articulatie van het enkelgewricht (15).
13

14

15

Het gips wordt beëindigd met één
of twee circulaire wikkels
opwaarts; wanneer het been dun
is, is het beter om het overtollige
materiaal weg te knippen dan het
helemaal op te gebruiken (16).

16

Een natte windel garandeert een
perfecte laminering.
Deze mag met wat tractie worden
aangebracht en ook hier kan de
“heel lock”-techniek worden
toegepast (17).

17

Na de applicatie, is aanmodelleren
nog mogelijk en belangrijk,
speciaal rond de laterale malleolus (18).

18

Het afgewerkte Soft Cast-verband is een zeer dunne
applicatie, die het dragen van een sportschoen mogelijk
maakt (21).

(19)

(20)

(21)

Verwijder de natte windel. Met een verbandschaar wordt
de uitstekende stockinette aan het proximale uiteinde
weggesneden (19).
Aan de laterale zijde van het distale uiteinde, reikt het
gipsverband tot aan de vijfde teen, mediaal blijft de
complete eerste meta-tarsaalkop volledig gipsvrij (20).

Soft Cast is een erkende
gipstechniek welke in aanmerking
komt voor terugbetaling volgens de
RIZIV-nomenclatuur.

3M Belgium

3M Health Care doelstellingen

Wij dragen samen bij tot de voo
ruitgang van de
volksgezondheid, door het leveren
van innovatieve
producten en diensten, om het
economisch succes
van de onderneming te verzekere
n en er de
vruchten van te plukken.

Hermeslaan 7
1831 Diegem
Phone: 02/722.52.39
Fax: 02/722.50.22
Email: cstevens@mmm.com

De sleutel tot ons welslagen …
•

3M Innovation

de specialisten van de gezondhei
dszorg zijn.
de regels van de gezondheidszo
rg
respecteren.

•
•

Onze Website
www.mmm.com/be

•

de wens van elke voorschrijver,

verbruiker
of patiënt overtreffen.

veranderingen voorzien en ernaar
handelen.

… gebaseerd op onze waarden
verantwoordelijkheidsbesef.

•
•
•

eerlijkheid en integriteit.
respect voor het milieu.

Maak een afneembare Soft Cast-enkelbrace
Indien een afneembare enkelbrace wordt gemaakt,
plaatsen wij twee velcrostrips onmiddellijk na de
applicatie op het nog niet uitgeharde gips (1).

Het gips kan nu gemakkelijk worden verwijderd (4).

Daarna wordt een natte windel aangebracht; ook hier
kan de “heel lock”-techniek gebruikt worden (2).

Daarna kan de enkelbrace opnieuw aangebracht worden
over een kous en met de velcrostrips goed bevestigd
worden. De stabiliteit is ongeveer even goed als bij een
compleet gesloten Soft Cast-verband (5 & 6).

(1)

(4)

(2)

(3)

Na het uitharden knipt men het gips open langs achter;
een driehoek wordt weggeknipt ter hoogte van de
calcaneus; noteer dat het openen langs het midden van
de velcrostrips gebeurt (3).

Indicaties voor een afneembare
Soft Cast-enkelbrace : in de nabehandeling
van een graad 2 of 3 inversietrauma of
onmiddellijk bij een graad 1 letsel.

(5)

(6)

Geïnteresseerd in een workshop
Soft Cast tijdens een LOK
vergadering?
Bel ons op het nummer :
02/722.52.39
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