CoThink Event Map: Enkelbanden gescheurd

Legenda

Event

Martijn kan niet
zelfstandig klanten
bezoeken

Martijn kan minimaal 6
weken geen trainingen
geven

Operatie plannen in
zomerperiode
Context
In Juli 2018 zeilden we
met prachtige zeiljacht
Atruya op het
Ijsselmeer. Toen de
wind aantrok helde de
het jacht flink naar
stuurboord. Frank
installeerde toen een
voeten-steunbalk op
de kuipvloer. Hij
waarschuwde nog,
maar toch stapte
Martijn er half op en
verstuikte zijn enkel.

Klanten informeren
d.m.v. deze Event Map

Klanten informeren
d.m.v. deze Event Map

Martijn kan minimaal 6
weken geen staand
werk doen

Anatomisch overzicht van enkelbanden

Martijn moet ~6
weken met krukken
lopen

Martijn mag geen auto
rijden tijdens
revalidatie
Enkel ontzien met
sporten en wandelen

operatie nodig voor
herstel

Zoveel mogenlijk hoge
sneakers en
bergschoenen dragen
Verhoogd risico op
enkel verstuiking

Groot risico op:
nooit meer pijnvrij
lopen / staan

Kans op: additionele
blessure/schade

Gevolg

Lichaam onnatuurlijk
belast

Bekende oorzaak

EN

Martijn ontziet de enkel
(ook onbewust)
OF

Gewricht slijt (artrose)

3 a 4 keer per dag
pijnscheut in enkel

Locatie

Doorbroken barrière

Ijsselmeer, linker
enkel

Auteur
Martijn Maas

Bevorderende
omstandigheid

Enkelbanden
reconstructie operatie
op 18-7-2019
MRI Scan van linker enkel van Martijn
genomen op 5-12-2019. Geen kraakbeen
of botletsel te zien volgens Dr Claessens

Linker enkelgewricht
krijg te weinig steun
Bleek uit onderzoek door
orthopedisch chirurg Dr Claessens
op 14-12-2018

Ivm enkel blessure werden de vaar-taken
van Martijn de volgende dagen beperkt
tot die van stuurman

Enkelbanden in te losse
toestand vastgegroeid

24 uur heftige pijn

Datum laatste update

Medische zorg
niet voldoende

17-7-2019

Medische zorg gericht op
verzwikking ipv
verstuiking

Linker enkelbanden
ingescheurd
22-7-2018

Omschrijving status
Geanalyseerd - herstel
is bezig

Eigenaar

Is er geen letsel aan de
gewrichtsbanden dan heet het
een verzwikking.

Onbekende oorzaak

Zijn de gewrichtsbanden verrekt
en/of ingescheurd, dan is het een
verstuiking.

Geanalyseerde oorzaak

Bevorderende
omstandigheid

300
Doorbroken barrière

Toen Frank (schipper) de
steunbalk installeerde
waarschuwde hij de opvarenden
direct om te voorkomen dat ze
zouden misstappen.

Linker enkel verstuikt

Linker voet klapt om

Martijn wist niet dat
enkelbanden gescheurd
waren
Mogelijke actie

Geen MRI scan gemaakt
binnen enkele dagen na
ongeval

Mogelijke barrière

Gekozen actie

Waarschuwing van Frank
niet opgevolgd

Zeiljacht Artruya, waar het zich afspeelde
Martijn gaat met 1 voet
half op steunbalk

Steunbalk zat er
pas 10 minuten

Hoge pijngrens

Weinig kennis van
enkel letsel

Gekozen barrière

Martijn onderschatte de
impact van de misstap

Ingevoerde barrière

Martijn zag steunbalk op
kuipvloer niet
Zonnebril met dik
montuur

plek van de steunbalk
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?
Martijn lette niet goed op
tijdens bewegen

?

Ingevoerde actie

Wanneer het zeiljacht schuin in het
water ligt kunnen mensen die aan de
hoge kant zitten met hun voeten tegen
de balk steunen om te voorkomen ze
van hun bankje afschuiven.

Bewezen actie

Bewezen barrière

Aanvullende informatie

