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Kortere behandelingsduur én een hogere genezingskans

Behandeling van breuken met
PEMF kent volop voordelen
Ossatec Benelux BV werkt met een beproefd concept van botgroeistimulatie bij breuken. Het is gebaseerd op de behandeling met
pulserende elektromagnetische velden, ook wel bekend als pulsed

Ossatec Benelux BV inmiddels ruim
vijfduizend van deze langzaam en nietgenezende breuken.

Onafhankelijk
onderzoek naar
effect PEMF bij
verse fracturen

Resultaten
“De resultaten liegen er niet om”, vertelt Harrie Boogers. “In ongeveer 90%
van de gevallen was de behandeling
succesvol.” Ook onafhankelijk onderzoek
toont het effect van behandeling met

electromagnetic field (PEMF) therapy. “Zowel onderzoek als

PEMF aan. Zo deden drs. B.J. Punt,

behandeling levert uitstekende resultaten op”, vertelt

dr. P.T. den Hoed en dr. W.P.J. Fontijne
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aangetoond. Niet alleen door onafhankelijk wetenschap-
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Platte spoel nu ook
zonder draad
Ossatec Benelux BV is voortdurend

Studie naar genezing van
scaphoidfracturen

bezig met innovatie. Op het gebied
van spoelen zijn onlangs baanbrekende resultaten behaald. De platte
spoel die ingebouwd kan worden in
een brace, is namelijk sinds kort ook
verkrijgbaar zonder draad. De unit

casus
Botgroeistimulatie op maat

Een niet-geconsolideerde
proximale humerusfractuur

is nu direct op de spoel of brace te
plaatsen. Dit is ideaal, vooral bij de

Het is 2004 als mevrouw Jansen haar proximale humerus breekt

Sinds vaststaat dat de meeste botbreu-

Zij komen via specialisten traumatologie

ken veel baat hebben bij botgroeistimu-

en orthopedie uit heel Nederland. Het

latie via behandeling met PEMF, wordt

onderzoek moet uitwijzen of de PEMF-
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er non-stop onderzoek gedaan naar het
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effect daarvan bij verschillende soorten

een snellere genezing laat zien bij verse

aan waar u graag een oplossing voor

in maart 2005 terecht bij de orthopeed. Een röntgenfoto laat zien
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humerusbrace.

daarbij regelmatig voor de benodigde
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apparatuur. Zo wordt momenteel met

applicaties zelf en kunnen uw wensen

na een onfortuinlijke val op haar gestrekte arm. De behandeling
gaat gepaard met complicaties. Uiteindelijk komt mevrouw Jansen

nervus radialus in het verleden, besluit de orthopeed zijn patiënt

onze apparatuur onderzoek gedaan

Voor meer informatie over dit onderzoek

dus direct meenemen in onze ontwik-

toch te opereren. Helaas vermindert de pijn niet. Bovendien laat

naar de genezing van scaphoidfractu-
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kelingen. Neem gerust contact met ons

ren. Tal van patiënten doen hieraan mee.

medewerkers.

op om uw ideeën te bespreken.

een controlefoto onvoldoende botdoorbouw zien. Gezien de
ziektegeschiedenis van mevrouw Jansen besluit de orthopeed haar
niet nogmaals te opereren, maar haar over te dragen aan de gips-
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kamer. De vraag: leidt meer fixatie tot minder pijn? Gipsverbandmeester John van Gaever reconstrueert het traject dat volgde.

In Nederland heeft Ossatec Benelux BV

De studie ging ruim twee jaar geleden

Resultaten
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deel laat nog even op zich wachten.

anderhalf jaar wordt afgerond. Hoewel

In de gipskamer besluiten John van

Ossatec zijn op verschillende manieren

Jansen nogmaals op controle. De pijn
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pijn terug te brengen tot een aanvaard-
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en dat we bij ieder van hen nauwgezet

in Boxmeer zetten zich nu ook actief in

de behandeling van verse fracturen met

goed aan te trekken, comprimeert die

baar niveau.”

Jansen heeft beduidend minder pijn,

het protocol volgen”, aldus Werre. “Wij

voor het onderzoek. Vooral onze col-

elektromagnetische velden wel of geen

bovendien de weke delen van de boven-

zijn volledig onafhankelijk en absoluut

lega’s van het Maastrichtse UMCM

effect heeft. Geneest een breuk goed,

arm. Het postuur van mevrouw Jansen

Het verloop van de behandeling

deerde breuk en de schouderfunctie is
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spelen een belangrijke rol. Zij verzorgen
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Ze is klein van stuk en de lengte van haar
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dat de pijn al flink verminderd is. De
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lichte vervaging van de fractuurspleet te
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