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Introductie
Mechanica is de wetenschap die zich
bezighoudt met de principes van kracht
en beweging.
Biomechanica is de implementatie
hiervan op het musculoskeletaal
systeem.
De biomechanische principes geven een
basis aan het immobiliseren.
Het begrijpen van deze beginselen is
essentieel wanneer wij patiënten
behandelen die moeten geïmmobiliseerd
worden.
Elke dag worden wij geconfronteerd met
de biomechanica, zeker wanneer wij
Soft Cast combineren met een Scotchcast
Plus Longuette.

klinken: elk deel van het menselijk
lichaam kan een “lichaam” zijn omwille
van het feit dat er krachten op inwerken.
Applicaties zoals spalken en gipsen zijn
eveneens “lichamen”.
Lichamen kunnen rigide zijn, bvb. hun
voorkomen verandert niet wanneer er
krachten op inspelen, of semi-rigide
(vervormbaar); hun voorkomen verandert
wanneer er krachten op inwerken.
Delen van het menselijk lichaam kunnen
worden omschreven als vervormbare
lichamen terwijl de aangebrachte
Soft Cast ook kan gezien worden als
vervormbaar.
Een ander voorbeeld van een
vervormbaar lichaam, is de rubberen
band die wordt gebruikt bij een
dynamische spalk.
Een kracht is een vorm van energie die
op een lichaam inwerkt waardoor dit in

stability

Lichaam, krachten en tegenkrachten,
beweging
De definitie van een lichaam in mechanica
is: een object waarop krachten inspelen.
De term "lichaam" kan verwarrend

beweging komt of van vorm verandert.
Een voorbeeld is een spier die
contraheert en zo een kracht uitoefent op
een gewricht.
Het resultaat hiervan is een fysiologische
beweging.
Een tegenkracht is een gelijke maar
tegengestelde energie of kracht die de
beweging tegengaat.
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Biomechanische principes (vervolg en einde eerste deel)
Beweging is een verandering van positie welke optreedt
als resultaat van de uitgeoefende krachten.
Een beweging van het menselijk lichaam is altijd
fysiologisch.
Een abnormale beweging uitgelokt door een pathologische
conditie, wordt een pathologische beweging genoemd.
Voorbeelden zijn de angulatie bij tibiabreuken wanneer de
gastrocnemius spier contraheert en de anterieure luxatie
van de tibia, wanneer de anterieure kruisband is
gescheurd.

Actie, reactie en equilibrium (evenwicht)
Het uitoefenen van een kracht op een lichaam kan
worden gezien als een actie.
Het logische gevolg van deze actie is een reactie van
dat lichaam.
Indien er een kracht wordt uitgeoefend en deze kracht
wordt niet gecompenseerd door een tegenkracht, dan
resulteert dit in een beweging of vervorming van het
lichaam.
Indien de kracht wordt gecompenseerd en het lichaam
in rust is, dan hebben wij een toestand van evenwicht
of een equilibrium tussen actie en reactie.
Het beste voorbeeld van een equilibrium is een
wipplank die in rust is wanneer aan beide uiteinden
een even grote kracht wordt uitgeoefend.
Vervolg zie volgend nummer.

Een « skiduim » verband in Soft Cast.

Indicaties
= conservatieve behandeling van het collateraal ligament van de duim.
= behandeling van een avulsiebreuk van het meta-carpophalangiaal ligament.
= post-operatieve behandeling van het collateraal ligament van de duim.
= als afneembare spalk tijdens sportactiviteiten.

De draairichting tijdens het aanbrengen
van de rol is belangrijk.
Aan de dorsale zijde van de hand wordt
de rol aangebracht van de radiale zijde
naar de ulnaire zijde.
Op deze manier bevindt de duim zich in
een correcte houding.
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Applicatie van een « skiduim » verbandje in Soft Cast (afrukking van
het co-lateraal ligament van de duim).
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Een stok die de duim wegduwt (bvb. tijdens het skiën) in
abductie is dikwijls de oorzaak van de afrukking van het
co-lateraal ligament (1 en 2).
Een x-ray foto is dikwijls nodig om een breuk uit te
sluiten.
Op deze foto (3) is een typische avulsiebreuk zichtbaar.
Deze breuk moet correct gestabiliseerd worden.
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Deze gips kan worden gerealiseerd met een rol Soft Cast
van 2,5 cm breedte. Er worden twee circulaire wikkels
aangebracht, ééntje onder en ééntje boven de duim (7).
De volgende wikkel bedekt de basis van de duim,
vooraleer tussen duim en wijsvinger te passeren (8).

De fixatie moet berusten op het drie-punten-principe,
terwijl het ligament in een relaxe positie wordt gehouden
(4).
Terwijl de kop van de eerste metacarpaal goed tussen
duim en wijsvinger wordt gefixeerd, wordt de phalangs
rustig naar boven geduwd. Het is gemakkelijk te begrijpen
dat een gips, met zelfs maar een dun laagje watten de
duim niet in de juiste positie kan houden (5).
Een stockinette van 2,5 cm wordt over de duim geschoven,
een stockinette van 5 cm wordt gebruikt voor de hand.
Zorg ervoor dat de huid volledig bedekt is (6).
Na een tweede circulaire wikkel
rond de duim, wordt de rol geleid
naar het midden van de handpalm
en teruggeplooid (10).
Een tweede plooi, eveneens in het
midden van de handpalm
gesitueerd, wordt kruiselings op
de eerste aangebracht, (11).
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Tenslotte wordt een derde plooi
kruiselings ten opzichte van de
tweede aangebracht; op die
manier wordt een relatief dikke
laag gerealiseerd zonder de dikte
van het gips zelf te vergroten (12).

Dan wordt de eerste phalanx bedekt (9).
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Een bijkomende circulaire wikkel houdt de lagen in de
handpalm bij mekaar; maak u geen zorgen als niet alles
perfect bedekt is (13).
Met de rest van de rol, wordt de basis van de duim nog eens
bedekt (14).
Een natte zwachtel garandeert een perfecte
laag-op-laag laminatie, zelfs van de lagen in de handpalm (15).

Om een perfecte laag-op-laag
laminatie te bekomen, is het altijd
beter om Soft Cast droog aan te
leggen; het gips wordt dan achteraf
met een natte windel bevochtigd.
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Geïnteresseerd in een worksh
op Soft Cast tijdens
een LOK vergadering?
Bel ons op het nummer :
02/722.52.39

Hermeslaan 7
1831 Diegem
Phone: 02/722.52.39
Fax: 02/722.50.22
Email: cstevens@mmm.com
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Wenst u deze publicatie na te
lezen op onze website dan is dit
het adres :

http://cms.3m.com/cms/BE/nl/0-

69/iieFFFS/view.jhtml

Onze Website
www.mmm.com/be
Applicatie van een
« skiduim » verbandje in Soft Cast
(afrukking van het co-lateraal
ligament van de duim)(einde).
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Het gips wordt zodanig weggeknipt dat de pols volledig
vrij kan bewegen; alle bewegingen zijn mogelijk (19).
Hetzelfde geldt voor de distale palmaire plooi (20).

De duim wordt in een dusdanige positie gehouden dat
het co-lateraal ligament ontspannen blijft (16).
De fixatie van de drie punten wordt continu ondersteund
gedurende het uitharden .

Het centrum van de hand is goed aangemodelleerd en
blijft volledig ingegipst; het resultaat is een stabiele en
comfortabele applicatie.
Vermits de distale palmaire plooi gipsvrij blijft, kunnen
de vingers volledig geplooid worden (23).

Met één hand wordt de duim gefixeerd, met de andere
oefenen wij druk uit op de handpalm (17).
Na het uitharden wordt de natte windel verwijderd, het
gips wordt op maat geknipt; het inter-falangiaal gewricht
blijft gipsvrij (18).

Het aanbrengen van een gips
bestaande uit Soft Cast is een
erkende technische acte en wordt
terugbetaald volgens de
nomenclatuur van het RIZIV voor
het immobiliseren van ledematen.
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De volledige palmaire flexie is mogelijk. Noteer dat aan
de dorsale zijde van de hand het gips tot aan de knokkels
komt (22).
Duim en wijsvinger moeten mekaar kunnen raken
zonder al teveel inspanning; in de meeste gevallen is dit
ook mogelijk met de middenvinger en de ringvinger (23).
Dit gips kan, door velcrostukken te gebruiken,
gemakkelijk omgevormd worden tot een afneembare
spalk . Het gips wordt doorgeknipt aan de ulnaire zijde.
Deze spalk kan ook op langere termijn gedragen worden,
speciaal wanneer er voor de duim stresstoestanden
worden verwacht (24).
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