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Resultaten

Aanleiding
Auteur
(jaartal)

• Op de gipskamer werken wij
met stack spalken en
thermoplastische (orficast)
spalken bij het behandelen
van een mallet vinger.

Özkan &
Berköz
(2021)

Populatie & Interventie
Design: Comparative study
Populatie: 96 patiënten
Immobilisatiemethodes:
• Stack spalk
• Thermoplastische spalk

• Dagelijks komen er patiënten
op de gipskamer met een
mallet vinger en tussen de
gipsverbandmeesters is vaak
de discussie welke spalk het
beste werkt.

O'Brien &
Bailey
(2011)

Design: RCT
Populatie: 64 patiënten
Immobilisatiemethodes:
• Stack spalk
• Thermoplastische spalk

Witherow &
Peiris
(2015)

Vraagstelling

Design: Systematic review +
Meta-analyse
Populatie: 491 patiënten
Immobilisatiemethodes:
• Stack spalk
• Thermoplastische spalk

Onderzoeksvraag:
Is een thermoplastische spalk effectiever bij een patiënt met een
mallet vinger dan een stack spalk?

Uitkomsten
• Geen verschil in onvermogen tot
strekken van DIP gewricht en de
totale beweging van de vinger.
• Grijpkracht na 12 weken, geen
verschil tussen stack spalk en
thermoplastische spalk (p=0.516).
• Geen verschil in het onvermogen tot
strekken van het DIP gewricht na 12
of 20 weken.
• Behandeling met de stack spalk
wordt tussentijds vaker onderbroken
door verliezen van de spalk. Gevolg:
langere behandelduur.
• Geen verschil in effectiviteit
behandeling, incidentie in falen van
behandeling of in onvermogen tot
strekken van het DIP gewricht.
• Stack spalk geeft een hoger risico op
ontwikkelen van huidcomplicaties in
vergelijking met thermoplastische
spalk.

PICO:
P: Patiënt met mallet vinger
I: Thermoplastische spalk
C: Stack spalk
O: Effectiviteit, incidentie in falen van de behandeling,
bijkomende complicaties, patiënten tevredenheid.
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Thermoplastische spalk

Conclusie:
• Geen verschil in effectiviteit tussen de twee spalken op het
gebied van:
1. Onvermogen tot het strekken van het DIP gewricht;
2. De totale beweging van de vinger;
• Het verliezen van de thermoplastische spalk, gebeurd significant
minder vaak dan bij de stack spalk (P=0,04);
• Thermoplastische spalk zorgt voor minder huidcomplicaties.
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Aanbeveling
Voorkeur voor thermoplastische spalk. Dit omdat de patiënt de
spalk minder vaak verliest en er minder huidproblemen
voorkomen.
De voordelen van de thermoplastische spalk zorgen wat ons betreft
voor een hogere patiëntvriendelijkheid en daardoor
patiënttevredenheid.
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