
Thermoplasten: Inleiding

Spalken worden op verschillende manieren geclassificeerd.

De American Society of Hand Therapists (ASHT, 1992) heeft een Splint 
Classifications System ontwikkeld, maar veel zorgverleners hanteren de 
gebruikelijke terminologie om spalken aan te duiden, zoals statische/
stabiliserende, dynamische, statisch progressieve of seriële spalken. 
Deze termen worden hieronder beschreven omdat ze vandaag het 
meest worden gebruikt.

Verschillende soorten spalken

Statische spalken

Statische progressieve spalken

Statische spalken (serieel)

Voorgevormde spalken

Dynamische spalken

Een statische spalk heeft geen bewegende delen  
en kan ondersteunend, corrigerend of beschermend zijn.

Bij statische progressieve spalken wordt er lage belasting in combinatie met lange termijn 
rek toegepast op het einde van de beschikbare beweging. Bij dit type spalken worden 
vaak spanschroeven, schroeven of niet-elastische tape gebruikt. Ze worden soms ook 
dynamische spalken genoemd.

Serieel statische spalken rekken weefsels tot op het einde van hun bewegingsbereik om 
het weefsel te verlengen. Bij serieel spalken wordt de spalk geregeld aangepast of maakt 
de therapeut een reeks spalken.

Zorgverleners maken vaak gebruik van voorgevormde spalken. De gebruiksklare 
spalk kan snel worden aangebracht, zodat er tijd en kosten worden bespaard. Ze zijn 
verkrijgbaar voor diverse gewrichten, in verschillende maten, prijzen en kleuren.  
De meeste van deze spalken kunnen worden aangepast en vereisen een grondige 
evaluatie door de zorgverlener voor het gebruik.

Een dynamische spalk bestaat uit een statische basis waaraan hefbomen, veren of 
katrollen kunnen worden bevestigd. Ze ondersteunen zwakke spieren, mobiliseren stijve 
gewrichten of kunnen functieverlies van spieren of zenuwen vervangen.
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De verschillende te behandelen gevallen en groepen patiënten waarmee 
therapeuten werken, vereisen thermoplasten met verschillende 
eigenschappen. 

Naast de hieronder beschreven eigenschappen, zijn al onze 
thermoplasten 

 9 latexvrij, 
 9 bioafbreekbaar 
 9 röntgendoorlaatbaar
 9 niet giftig
 9 volledig vrij van gevaarlijke stoffen

Kenmerken van thermoplasten

Plooibaarheid (drape) / Vervormbaarheid

Binding

Uitrekbaarheid

Het gemak waarmee een materiaal zich aan een oppervlak aanpast als het wordt verwarmd.

 9 Hoge mate van plooibaarheid zorgt ervoor dat het materiaal nauwkeurig kan worden aangebracht met 
minimale manipulatie = meer comfort en minder drukzones

 9 Makkelijk plooibare materialen genieten de voorkeur van spalkers die veel ervaring hebben met het 
maken van spalken

 9 Minimale plooibaarheid geniet de voorkeur wanneer er grotere zones moeten gespalkt worden omdat 
het materiaal gemakkelijker te hanteren is en meer stabiliteit biedt

De mate waarin een materiaal aan elkaar kleeft wanneer het wordt verwarmd.

Zonder coating

 9 Effectieve binding zonder dat het oppervlak moet worden behandeld/voorbereid

 9 Kleeft aan elkaar om een permanente binding te vormen

 9 Handig wanneer er outriggers, accessoires of verstevigingsstrips worden gebruikt

Gecoat

 9 Dit materiaal kan tijdelijk binden als het warm is

 9 De binding verdwijnt na afkoeling

 9 Coating kan worden verwijderd om een permanente binding te creëren met spiritus of door het 
oppervlak van de spalk op een veilige manier af te schrapen

 9 Vaak gemakkelijker te hanteren

 9 Voor spalken die lang moeten gedragen worden, kunnen gecoate materialen handiger zijn omdat ze 
veel gemakkelijker te reinigen zijn (minder poreus)

De mate waarin een materiaal bestand is tegen trekken of rekken wanneer het wordt verwarmd.

Maximaal uitrekbaar Matig uitrekbaar Minimaal uitrekbaar

 9 Voor een strakke pasvorm
 9 Voorzichtige hantering vereist
 9 Kleine, complexe spalken

 9 Voor een nauwsluitende pasvorm
 9 Matige hantering om materiaal op 

zijn plaats te trekken en houden

 9 Voor een goede pasvorm
 9 Stevige hantering vereist
 9 Ideaal voor grotere spalken
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Dikte

Solid tegenover geperforeerd

 9 Helft van het gewicht van 3,2 mm spalkmateriaal

 9 Gemakkelijk te snijden na afkoeling

 9 Ideaal voor kinderspalken, vingerspalken en handgebaseerde spalken

 9 Licht met gemiddelde ondersteuning

 9 Niet te volumineus

 9 Perfect voor diverse statische en dynamische spalken, zoals spalken voor artritis, duim, 
hand en voorarm

 9 Traditionele dikte voor meer ondersteuning

 9 Ideaal voor spalken van de bovenste en onderste ledematen, spasticiteitsspalken 
en bracing van breuken

 9 Traditionele dikte voor meer ondersteuning

 9 Ideaal voor spalken van de bovenste en onderste ledematen, spasticiteitsspalken 
en bracing van breuken

Kenmerken van thermoplasten

Solid

Maximale ondersteuning.

Geperforeerd (1%, 2% of 2,5%)

Geperforeerd voor lichte ventilatie en verbeterd comfort  
zonder de stijfheid te verminderen.
Tip: materiaal wordt sneller zacht wanneer het wordt verwarmd

UltraPerf (13%), OptiPerf (19%)

 9 Lichtgewicht, betere ventilatie voor meer comfort en soepelheid

SuperPerf (38% of 42%)

 9 Voor zeer licht, uitzonderlijke ventilatie en meer comfort en soepelheid 

Tip: Kies voor meer ondersteuning een dikker materiaal met meer 
Tip: Materiaal met meer perforaties wordt sneller zacht  
wanneer het wordt verwarmd en het koelt sneller af

1,6 mm 
13% UltraPerf

3,2 mm 
1% Perf

1,6 mm 
19% OptiPerf

3,2 mm 
19% OptiPerf

2,4 mm 
19% OptiPerf

1,6 mm 
42% SuperPerf

3,2 mm 
42% Perf

2,4 mm 
38% SuperPerf

1,6 mm

4,8 mm

2,4 mm

3,2 mm
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Maximale elasticiteit 

Materiaal Binding

Polyform Gecoat

Aquaplast ProDrape-T Gecoat

Gemiddelde elasticiteit 

Materiaal Binding

Polyflex II Gecoat

TailorSplint Zonder coating

Aquaplast Original Zonder coating

Aquaplast-T Gecoat

Aquaplast-T Watercolors Gecoat

ThermoFit Sticky Zonder coating

ThermoFit Non-Sticky Gecoat

ThermoFit Foam Zonder coating

Minimale elasticiteit 

Materiaal Binding

Synergy Zonder coating

Ezeform Zonder coating

Aquaplast Resilient Original (met geheugen) Zonder coating

Aquaplast Resilient-T (met geheugen) Gecoat

San-Splint Zonder coating


