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Samen bouwen
Dit is alweer deel drie van de boekenserie ‘Werken op de OK’, die is samengesteld
door de LVO en uitgeverij Y-Publicaties. In Traumachirurgie vind je technieken en
achtergronden.
Voor de geroutineerden onder ons zal dit boekje misschien weinig geheimen
hebben, maar er staat vast wel iets nieuws voor je in. Startende operatieassistenten
kunnen weer een stapje maken richting geroutineerdheid. Tijdens je opleiding leer je
basisvaardigheden en basale theorie. De routine bouw je pas later op, maar dat
moet gepaard gaan met het vergroten van je theoretische kennis.
Traumatologie kan zowel klein als indrukwekkend groot zijn. Soms redelijk planbaar,
maar vaak acuut. Wie kent het beeld niet: midden in de nacht gaat je telefoon en nog
geen halfuur later ben je op een donkere, lege operatieafdeling. Rondom één
operatiekamer branden de lichten. Binnen is het vol met mensen en apparatuur.
Je hoort stemmen, piepjes, rinkelende instrumenten en gierende boren. Op die
momenten moet je van elkaar op aan kunnen. Dit alles maakt de sfeer rondom
traumatologie speciaal.
In een traumateam moet je zelf ook tegen een stootje kunnen; hectiek maakt het er
niet gemakkelijker op. Maar als de puzzelstukjes van een fractuur weer in elkaar
vallen, blijkt datzelfde team toch ook een eenheid. Zonder dat is traumachirurgie
eigenlijk niet mogelijk.
Samen bouwen kan dus niet zonder bouwen aan samenwerking.
Veel leesplezier en dank voor alle steentjes die de auteurs hebben bijgedragen.
Hennie Mulder
Bestuurslid LVO (media)
hmulder01@onsbrabantnet.nl
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Een acute achillespeesruptuur is een typische sportblessure. Is deze beter
operatief of conservatief te behandelen? Een literatuuroverzicht van
nieuwe inzichten.
Tekst: Nicky Kolfschoten, arts niet in opleiding tot specialist; dr. Roderik Metz chirurg, thans: Erasmus MC, Rotterdam, chirurg;
dr. Egbert-Jan M.M. Verleisdonk, chirurg; Diakonessenhuis, Utrecht.
Door de toegenomen populariteit van sportbeoefening komt een acute ruptuur van de
achillespees steeds vaker voor. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde besteedde in
1980 voor het laatst aandacht aan deze blessure, met name omdat de diagnose regelmatig werd gemist.1 De acute achillespeesruptuur verdient echter opnieuw de aandacht
vanwege nieuwe inzichten in de behandelingswijze. Wij zetten deze in dit literatuuroverzicht op een rijtje.
Een achillespeesruptuur kan acuut of chronisch zijn, al is het onderscheid niet helder
omschreven. Over het algemeen wordt een ruptuur ‘chronisch’ of ‘verwaarloosd’ genoemd wanneer deze langer dan vier weken bestaat.2 Dit onderscheid is van belang voor
de behandeling. Wij hebben ons beperkt tot de acute achillespeesruptuur.
Epidemiologie
Acute achillespeesrupturen treden met name op bij balsporten. Nederlandse cijfers ontbreken, maar uit Deense data blijkt dat er een stijging is in incidentie van 22,1 personen
per 100.000 inwoners in 1991 naar 32,6 personen per 100.000 inwoners in 2002.3-5 De
piekincidentie van acute achillespeesrupturen ligt bij een leeftijd tussen de 30 en de 50
jaar.4,5
Etiologie en risicofactoren
Over de oorzaak van achillespeesrupturen bestaan grofweg twee theorieën. De eerste en
meest gangbare is dat degeneratieve veranderingen de pees verzwakken, totdat deze
uiteindelijk scheurt.5,6 De degeneratie wordt veroorzaakt door een herhaald microtrauma, dat slecht geneest vanwege de marginale bloedvoorziening in het middelste gedeelte van de pees.7 Histologisch onderzoek heeft het bestaan van degeneratieve afwijkingen onderschreven.8
De tweede theorie gaat uit van een biomechanische oorzaak. Doordat de vezels van de
achillespees in hun beloop 90 graden roteren, is de kracht over het oppervlak van de
pees niet symmetrisch verdeeld. Hierdoor kan de pees bij hevige spierspanning onder
bepaalde functionele en anatomische voorwaarden scheuren.5,6
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Injecties van corticosteroïden in de achillespees alsmede oraal gebruik van fluorchinolonen, zoals ciprofloxacine, worden in verband gebracht met een verhoogde kans op een
achillespeesruptuur.4,5 Relaties met de bloedgroep, inflammatoire en auto-immuunziekten, collageendefecten en neurologische afwijkingen zijn gesuggereerd, maar nooit aangetoond.4
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Diagnose
De diagnose ‘acute achillespeesruptuur’ kan over het algemeen eenvoudig gesteld worden aan de hand van de anamnese en fysisch-diagnostisch onderzoek. De meest gebruikte klinische test voor het aantonen van een achillespeesruptuur is de Simmondsof Thompsontest. Hierbij wordt de patiënt in buikligging op een onderzoeksbank
gelegd, met de voeten over de rand van de bank. Wanneer de voet bij knijpen in de kuitspier niet plantair flecteert, is de testuitslag positief voor een ruptuur.9,10
Deze ‘kuitknijptest’ heeft een sensitiviteit van 96 procent en een specificiteit van 93 procent.11 Men moet zich realiseren dat actieve plantairflexie van de voet nog wel mogelijk is
door de vaak nog intacte M. plantaris en de diepe flexoren van de voet. Bij twijfel kan de diagnose worden bevestigd met echografie of MRI, maar in de praktijk is dit zelden noodzakelijk.
Behandeling
De behandelingsmogelijkheden voor acute achillespeesrupturen zijn onder te verdelen
in operatieve behandeling (open reconstructie of minimaal invasieve hechttechniek) en
conservatieve behandeling (gipsimmobilisatie of functionele brace). In 2004 verscheen
een Cochrane-meta-analyse van vergelijkende studies naar deze behandelopties.12 Wij
bespreken hier de behandelmogelijkheden met deze meta-analyse als leidraad.

Links: figuur 1 Operatieve
behandeling van een
acute achillespeesruptuur,
door middel van (1) open
reconstructie middels de
hechttechniek van Bunell,
(2) open reconstructie
met een V-Y-plastiek, of
(3) een minimaal
invasieve reconstructie
met de hechttechniek
volgens Bunell.

Operatief vs. conservatief
Bij operatieve behandeling door middel van een open reconstructie wordt de pees over
vrijwel zijn volle lengte geëxploreerd en gehecht. Hierbij worden de V-Y-plastiek en de
hechttechniek van Bunell veel gebruikt. Bij deze laatste wordt de pees in zijn geheel
tweemaal volledig horizontaal doorstoken (figuur 1a en b). Na deze open peesreconstructie is het risico op een recidiefruptuur aanzienlijk kleiner dan na conservatieve behandeling met gipsimmobilisatie (de risico’s bedragen respectievelijk 3 en 10 procent).12
De belangrijkste complicatie bij operatieve reconstructie is het optreden van een ernstige wondinfectie. Dit gebeurt bij ongeveer 2 procent van de patiënten.12 In totaal wordt
bij 36 procent van de patiënten na open herstel van een acute achillespeesruptuur een
complicatie beschreven.12 Dit heeft mede aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van
minder invasieve chirurgische hechttechnieken.13
Open vs. minimaal invasief
In 1977 werd voor het eerst een minimaal invasieve hechttechniek beschreven waarbij
boven en onder de ruptuur volgens de bunelltechniek een hechting werd geplaatst door
kleine steekincisies in de huid. De hechtdraad werd hierbij subcutaan getunneld langs
de ruptuur (figuur 1c).13 Bij deze techniek wordt de pees zelf dus niet geëxploreerd. Het
primaire doel van deze operatie was te garanderen dat de peesuiteinden goed tegen el-
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kaar lagen en niet zozeer dat de verbinding tussen de uiteinden ‘stevig’ was.
Sinds de publicatie in 1977 zijn diverse minimaal invasieve hechttechnieken beschreven.14 Bij gebruik van dergelijke technieken is het risico op een recidiefruptuur kleiner
dan 2 procent en is de kans op ernstige wondinfecties aanzienlijk geringer. Deze cijfers zijn gebaseerd op twee studies met in totaal 94 patiënten.12 Sinds het verschijnen
van de Cochrane review werd nog een vergelijkend onderzoek gepubliceerd. Hierin
trad bij 20 minimaal invasief behandelde patiënten geen recidiefruptuur op.15 Overige
data zijn voornamelijk afkomstig uit cohortstudies.16,17
Een potentieel nadeel van de minimaal invasieve hechttechnieken is de verhoogde
kans op letsel van de N. suralis, met verlies van sensibiliteit aan de laterale voetrand
tot gevolg.6 In de eerder genoemde trials was er geen verschil tussen het aantal N. suralisletsels bij open en bij minimaal invasieve hechttechnieken. In een recente trial
waarbij minimaal invasieve behandeling werd vergeleken met conservatieve behandeling met een functionele brace, bleken bij navraag 4 van de 42 chirurgisch behandelde
patiënten een N. suralisletsel te hebben, zonder dat patiënten dat spontaan hadden
gemeld.18 Over het klinische beloop van N. suralisletsel is weinig bekend. Waarschijnlijk berust een deel van de letsels op neuropraxie en is het mogelijk reversibel. Bovendien lijkt een zorgvuldig uitgevoerde techniek zo’n letsel te kunnen voorkomen.17

Gips vs. brace
Met de introductie van functionele braces (figuur 2) is hernieuwde interesse ontstaan
in de conservatieve behandeling van achillespeesrupturen. Deze vorm van behandeling maakt vroege (partiële) belasting tijdens de revalidatie mogelijk. De voordelen
hiervan worden verderop toegelicht. Pooling van de resultaten van twee kleine vergelijkende studies toont een risico op recidiefruptuur van 2,4 procent bij behandeling
met een functionele brace versus een risico van 12,2 procent hierop bij gipsimmobilisatie.12 Uiteraard worden chirurgische (wond)complicaties hierbij vermeden. Dit succes van behandeling met een functionele brace wordt ondersteund door twee prospectieve cohortstudies en een recenter verschenen gerandomiseerd onderzoek, alle
van kleine omvang.19-21 Echter, in de eerdergenoemde, recentere studie waarin minimaal invasieve operatie werd vergeleken met behandeling met een functionele brace,
werd in de laatste groep een risico van 15 procent op een recidiefruptuur gevonden.18
Revalidatie
Na operatieve behandeling van een acute achillespeesruptuur kan gekozen worden
voor volledige (gips)immobilisatie of een meer functionele nabehandeling. Bij functionele nabehandeling wordt het gipsverband na korte tijd vervangen door een tapebandage of een beweegbare brace (figuur 2) en mag de patiënt al na korte tijd het
TRAUMACHIRURGIE

Rechts: figuur 2
Functionele brace voor
conservatieve
behandeling van en
revalidatie bij
achillespeesrupturen.
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been geheel of partieel belasten.
Het potentiële voordeel van deze behandeling is dat spieratrofie en gewrichtsstijfheid
worden voorkomen, wat het herstel versnelt. In een meta-analyse van zes gerandomiseerde studies met meer dan driehonderd patiënten kwam dit tot uitdrukking in een
korter ziekteverzuim.3 Daarnaast wordt deze vorm van nabehandeling door de
patiënt meer gewaardeerd dan langdurige immobilisatie en is er een trend
naar een lager complicatierisico.
In één studie heeft men het krachtsherstel bij vroege mobilisatie en bij
langdurige immobilisatie objectief onderzocht door middel van isokinetische krachtmetingen.21 Na vroege mobilisatie werden er betere
resultaten behaald. Sinds het verschijnen van deze meta-analyse zijn
de genoemde voordelen van functionele nabehandeling bij herhaling
bevestigd.22
Prognose
Over het algemeen is het herstel na een acute achillespeesruptuur goed te
noemen. Ongeveer driekwart van de patiënten bereikt uiteindelijk het
sportniveau van voor de ruptuur.18 Angst voor een recidiefruptuur lijkt een
belangrijke reden om te stoppen met sporten. Opvallend is wel dat bij objectief krachtonderzoek twee jaar na de ruptuur er nog altijd een krachtsverschil
is tussen het aangedane het niet aangedane been.23 Het herstel na een recidiefruptuur is minder gunstig dan dat na een ongecompliceerd beloop, maar is
nog altijd redelijk te noemen.24,25 Het herstel na een ernstige wondinfectie is
vaak ronduit slecht.25 Men heeft nauwelijks inzicht in de langetermijneffecten
van minder ernstige complicaties en van N. suralisletsel.
Samenvatting
Chirurgische behandeling van acute achillespeesrupturen verdient de voorkeur
boven conservatieve behandeling met gipsimmobilisatie, met name vanwege
het lagere risico op een recidiefruptuur. De tendens om ook bij acute achillespeesrupturen minder invasieve chirurgische technieken toe te passen, lijkt
gerechtvaardigd. Het valt te bezien of conservatieve behandeling met een
functionele brace in de toekomst een belangrijke rol krijgt in de behandeling van de acute achillepeesruptuur. Onafhankelijk van de gekozen behandelvorm mogen de voordelen van een functionele
revalidatie de patiënt niet worden ontzegd. Al met al is er
nog onvoldoende evidence om tot een breed gedragen behandelrichtlijn te komen.
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Leerpunten
• Operatief herstel van acute achillespeesrupturen verdient de voorkeur boven
conservatieve behandeling door middel van gipsimmobilisatie of een functionele
brace, omdat opereren de kans op een recidiefruptuur aanzienlijk vermindert.
• Bij de minimaal invasieve hechttechniek is de kans op een recidiefruptuur even
groot als bij een open reconstructie. De kans op wondinfecties is kleiner.
• Postoperatief heeft functionele revalidatie de voorkeur boven volledige
immobilisatie.
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DYNAMISCHE
HEUPSCHROEF

Met een dynamische heupschroef kunnen heupfractuurpatiënten snel
mobiliseren. Hoe werkt deze schroef precies en hoe wordt hij geplaatst?
Tekst: W. Vening, AIOS Heelkunde; dr. W.J. Prakken, chirurg, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven/Eindhoven.

Foto: Istockphoto

Jaarlijks vinden gemiddeld vijftienduizend ziekenhuisopnamen plaats in verband
met heupfracturen bij patiënten van 55 jaar en ouder. Patiënten met heupfracturen
zijn vaak oudere, kwetsbare patiënten met veel comorbiditeit. Het is van groot belang dat zij zo snel mogelijk mobiliseren, om de kans op overlijden aan comorbiditeit en op bijkomende aandoeningen, zoals een pneumonie, te minimaliseren.
Afhankelijk van de fractuur kan gekozen worden voor verschillende fixatiemecha-
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nismen. Mogelijkheden zijn: een conservatief beleid, een kop-halsprothese, een intramedullaire pen, gecanuleerde schroeven en een dynamische heupschroef
(DHS). De dynamische heupschroef is de eerste direct postoperatief belastbare osteosynthese voor de heup uit de geschiedenis, en daarmee een keerpunt in de behandeling van heupfracturen.
Geschiedenis
De eerste behandeling van de heupfractuur bestond uit spalken en immobiliseren.
Astley Cooper (1768-1841) zorgde voor een ommekeer. In 1822 publiceerde hij zijn
standpunt dat mobilisatie van de patiënt belangrijker is dan het streven naar consolidatie. Hij nam de resulterende deformiteit op de koop toe. Cooper werd door
zijn tijdgenoten krachtig bestreden.
Immobilisatie met extensie werd voor en na Cooper door velen aanbevolen. Aan
het einde van de achttiende eeuw propageerde Percival Pott extensie met licht gebogen heup. Pas met Whitman, omstreeks 1902, kwam het inzicht dat tractie in
flexie alleen de repositie onvoldoende bevordert. Hij was van mening dat abductie
en endorotatie van het onderbeen aan de tractie in flexie moesten worden toegevoegd. Hij bedacht daarvoor een gips dat reikte van de oksel tot de voet. Dit gips
bracht een aanzienlijke verbetering tot stand in het percentage consolidaties en
kon bovendien leiden tot een goed functioneel resultaat.
Met het toepassen van extensie door middel van Steinmannse pennen en later
door middel van Kirschnerdraden, kon zowel de tractie als de endorotatie langere
tijd worden beheerst.
De eerste fixatie door middel van een in de trochanter ingebrachte aangepunte pen
werd uitgevoerd in 1850 door Langenbeck. Later voerden anderen soortgelijke fixaties uit. Het resultaat was echter matig, doordat men er maar zelden in slaagde de
fractuur zo te reponeren dat de pen de fractuurlijn goed overbrugde. In de periode
daarna werden meerdere fixatiemechanismen beschreven. De holle schroef die
over een Kirschnerdraad (K-draad) kan worden geschoven, werd uitgevonden.
In 1937 verbeterde Thornton de pen door er een zijplaat aan toe te voegen. Dit penplaatprincipe werd uiteindelijk verder ontwikkeld tot de dynamische heupschroef.
Vóór de uitvinding van de DHS was er een vaste fixatie tussen schroef en plaat. Bij
belasten brak de fixatie vaak af, met alle ellende van dien. Sinds 1980 wordt de
DHS steeds vaker gebruikt, in Nederland en in de rest van de wereld.
De DHS werkt met een gecanuleerde schroef, die in de heupkop wordt geplaatst.
Daaraan wordt een afsteunplaat gefixeerd. De schroef overbrugt de fractuurlijn; de
afsteunplaat heeft steun in het niet-gefractureerde deel van het femur. Een compressieschroef trekt de afsteunplaat verder over de heupschroef en bewerktstelligt
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Figuur 1: Dynamische
heupschroef.

Figuur 2: DHS met
antirotatieschroef.

Figuur 3: Vascularisatie van
de heupkop.
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zo compressie op de fractuurvlakken.

Figuur 4: Plaats van de
incisie en incisie van de
tensor fascia lata.

Figuur 5: Positie van de
K-draad.
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Indicaties
Er zijn twee typen fracturen waarbij een dynamische heupschroef geïndiceerd is: een pertrochantere femurfractuur, bij voorkeur als het trochanter minor nog staat (Jensen-classificatie 1-3), en een (mediale)
collumfractuur. Hierbij kan tevens een antirotatieschroef worden geplaatst.
Zoals geldt voor elke osteosynthese, moet de botkwaliteit goed zijn. Ook de vascularisatie van de heupkop is van groot belang. De heupkop wordt vanuit lateraal van
bloed voorzien.. Indien sprake is van een verplaatste collumfractuur, is de kans
groot dat de arterie circumflexa femoris medialis scheurt en kopnecrose ontstaat.
In die gevallen kan men beter de kop verwijderen en kiezen voor een kop-halsprothese.
Operatietechniek
Bij het plaatsen van de DHS wordt meestal gebruikgemaakt van de extensietafel.
Patiënt ligt met het aangedane been in extensie, in lichte adductie en een beetje in
endorotatie met het onderbeen. Het contralaterale been ligt in de beensteun. Op
deze manier kan de C-boog gemakkelijk gemanoeuvreerd worden voor goede antero-posterieure en axiale röntgenopnamen.
Eerst wordt de fractuur gesloten gereponeerd met behulp van röntgendoorlichting.
Vooral bij stevige patiënten kan het nuttig zijn om het trochantor major aan te tekenen. Daarna wordt de patiënt steriel afgedekt.
Bij de incisie moet rekening gehouden worden met de hoek tussen de
plaat en de schroef en met de lengte van de plaat. Het kan handig zijn
om röntgendoorlichting te gebruiken bij het bepalen van de incisie. De
incisie bevindt zich aan de laterale zijde distaal van het trochantor major. Na de huid wordt de fascie van de tensor fascia lata geïncideerd.
Daarna wordt de stomp van de musculus vastus lateralis opzijgeschoven tot het laterale deel van het femur.
Eerst wordt er een Kirschnerdraad geplaatst. Daarvoor wordt een richthulpstuk gebruikt, zodat de hoek waarlangs de K-draad wordt ingebracht, overeenkomt met de hoek tussen de schroef en de afsteunplaat. Het is van belang dat de
K-draad op de antero-posterieure opname uitkomt in de caudale helft van de femurhals en op de axiale opname centraal in de femurkop. Er moet bij het plaatsen
van de K-draad rekening gehouden worden met een anteversiehoek van ongeveer
15˚ tussen het collum en het femur.
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Heupfractuurfeiten
• Boven de 55 jaar neemt het risico op heupfracturen sterk toe
met de leeftijd (grafiek 1).
• Van de ziekenhuisopnamen
voor heupfracturen is een kwart
man en driekwart vrouw.
• Jaarlijks overlijden gemiddeld
1000 senioren van 55 jaar of
ouder aan de gevolgen van een
heupfractuur.
• Na een heupfractuur overlijden
meer vrouwen (69%, 700) dan
mannen (31%, 320).
• Hoe ouder een patiënt, hoe
groter het risico om te overlijden na een heupfractuur
(grafiek 2).
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Grafiek 1. Ziekenhuisopnamen
(gemiddeld per jaar, periode
2000-2004) met heupfracturen
als hoofddiagnose, naar leeftijd
en geslacht. (Bron: LMR uit
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.22, RIVM.)
Grafiek 2. Sterfte (gemiddeld
per jaar, periode 2000-2004) als
gevolg van heupfracturen, naar
leeftijd en geslacht. (Bron: CBSstatistiek niet-natuurlijke dood
uit Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.22, RIVM.)
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Wanneer de K-draad is geplaatst, wordt de lengte van de schroef opgemeten en kan
worden voorgeboord. Daarna wordt de schroef met de hand in het collum geschroefd. Dit gebeurt allemaal over de K-draad. Pas wanneer de schroef op zijn
plaats zit, kan de K-draad worden verwijderd. Zodra de schroef is geplaatst, wordt
de afsteunplaat over de schroef geschoven, deze kan eventueel met een compressieschroef gefixeerd worden.
Er zijn afsteunplaten met verschillende lengtes. Vaak wordt gekozen voor een tweeof viergats afsteunplaat. De plaat wordt met corticale schroeven gefixeerd aan het
femur. Het is van belang dat iedere schroef door twee cortici heen gaat.
Als een DHS bij een (mediale) collumfractuur wordt geplaatst, is het van belang
om een antirotatieschroef te plaatsen. Dit is een tweede schroef in het collum die
voorkomt dat de heupkop om de schroef van de DHS draait.
Mobilisatie
Met de DHS is in principe directe belasting mogelijk. Bij belasten worden de fractuurstukken meer op elkaar gedrukt, wat tot een snellere consolidatie leidt. De
schroef kan door de afsteunplaat glijden zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit. Daarom is de DHS nog steeds niet weg te denken bij de behandeling van patiënten met heupfracturen.
Bronnen
* Prakken WJ. Over de behandeling van fracturen van het proximale femur. Een klinisch
en experimenteel onderzoek. 1983.
www.aofoundation.org.
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VOLAIRE
HOEKSTABIELE
PLAAT

Een distale radiusfactuur kan vaak uitstekend worden gefixeerd met een
volaire hoekstabiele plaat. Dit is betrekkelijk eenvoudig en levert goede
resultaten op.
Tekst: P.P.M. Jacobs, traumachirurg, maatschap Heelkunde Zuid-Friesland, Antonius Ziekenhuis, Sneek.

Foto: Istockphoto

De distale radiusfractuur is de meest voorkomende fractuur bij volwassenen. Het
betreft meestal vitale oudere vrouwen met osteoporose. Door de vergrijzing zal de
incidentie de komende jaren sterk toenemen.
De behandeling van deze fracturen is de laatste decennia enorm aan verandering
onderhevig. Naast de conservatieve therapie met gips zijn inmiddels vele operatie-

VOLAIRE HOEKSTABIELE PLAAT
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technieken beschreven. Een van de operatieve mogelijkheden is een plaatosteosynthese.
Hoekstabiele implantaten
Met de introductie van de hoekstabiele implantaten eind jaren negentig van de vorige eeuw werd het mogelijk de vaak osteoporotische en comminutieve distale radiusfracturen stabiel te fixeren. In de beginjaren werden deze platen voornamelijk
vanaf dorsaal geplaatst. Vanwege de anatomische vorm van het dorsale deel van de
distale radius geeft deze benadering in veel gevallen echter implantaatgerelateerde
problemen, zoals beschadiging van de strekpezen. Daarnaast bevindt de comminutieve zone zich bij deze fracturen meestal aan de dorsale zijde, wat de ingreep sterk
bemoeilijkt.

#

$

1 en 2: Antero-posterieure
en dwarse opname na
trauma: intra-articulaire
distale radiusfractuur
met verkorting en dorsale
angulatie.
3 en 4:
Antero-posterieure en
dwarse opname na
repositie op de SEH:
fraaie repositie, goede
lengte en angulatie.

Volaire hoekstabiele plaat
Fixatie met de volaire hoekstabiele plaat bij dorsaal verplaatste distale radiusfracturen blijkt een betere nieuwe techniek. De hoekstabiele plaat wordt hierbij aan de
volaire zijde van de radius aangebracht. Dit is een betere plaats voor het implantaat: er is meer ruimte voor de plaat, de flexorpezen bevinden zich op afstand van
de plaat, de bloedvoorziening van de fractuur wordt minder verstoord, de volaire
cortex is vaak intact – wat de osteosynthese vergemakkelijkt – en volaire littekens
genezen beter. Biomechanisch is deze techniek ook uitgebreid onderzocht en er
kan een goede stabiliteit mee worden verkregen. Dit is erg belangrijk, want door de
stabiele fixatie kan de fractuur goed genezen en kan de nabehandeling functioneel
zijn.
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5 en 6: Antero-posterieure en
dwarse opname na gipswissel
na één week: opnieuw
verkorting, incongruent
distaal radio-ulnair (DRU)gewricht (rode cirkel) en
toename van de angulatie.
7 en 8: Antero-posterieure en
dwarse opname direct na
operatie, ITS-plaat in situ:
goede positie, goed herstel
van de anatomie en goede
schroeflengte.
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Volaire hoekstabiele plaat
In vele artikelen zijn uitstekende resultaten beschreven van fixatie met onder andere de volaire hoekstabiele plaat. Deze is van titanium en heeft een profiel van
slechts 1,5 millimeter. De schroeven zijn van een hardere titaniumlegering. De
spongiosaschroeven van 3,0 millimeter worden flush in de plaat gedraaid, waardoor een hoekstabiele constructie ontstaat met een vrije hoekkeuze van 15°. Dit
vergemakkelijkt de osteosynthese enorm. De platen zijn anatomisch gevormd voor
links en rechts en bestaan in verschillende maten, zodat voor iedere patiënt een
passend implantaat kan worden gekozen.
Eenvoudig aan te leren
De voordelen van fixatie met deze plaat zijn legio. De techniek is betrekkelijk eenvoudig aan te leren, er kan vaak mooi herstel van de anatomie worden bereikt en
secundaire dislocatie (met name verkorting) wordt voorkomen. De fractuur geneest snel, en vroeg herstel van functie en kracht is mogelijk doordat een functionele nabehandeling kan plaatsvinden.
Complicaties
Complicaties komen weinig voor en zijn meestal gerelateerd aan de chirurgische
techniek (onvoldoende exposure, inadequate repositie, verkeerde schroeflengte et
cetera). Buigpees- en strekpeesbeschadigingen treden zelden op. Implantaatfalen
wordt nauwelijks gezien en vertraagde fractuurgenezing is erg zeldzaam. Ook
CPRS type I komt zeer weinig voor, veel minder vaak dan na bijvoorbeeld osteosynthese met een fixateur externe.
Het valt te concluderen dat de volaire hoekstabiele plaat een belangrijke aanwinst
is bij de behandeling van de distale radiusfractuur.
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DAMAGE
CONTROL
SURGERY

Damage Control Surgery behandelt de meest levensbedreigende letsels
van een zwaargewonde polytraumapatiënt. Pas na stabilisatie van de
patiënt op de intensive care zijn de overige letsels aan de beurt.
Tekst: Heleen van Valburg, operatieassistent. Met dank aan: Saskia Damman, senior operatieassistent, en prof. dr. J.C. Goslings,
hoogleraar traumatologie; allen AMC, Amsterdam.

Polytrauma na een zeer
ernstig ongeval.

DAMAGE CONTROL SURGERY

Hoe meer letsel een patiënt heeft, des te heftiger zijn lichaam reageert. Er ontstaat
een algehele ontstekingsreactie die kan leiden tot multiorgaanfalen en uiteindelijk de
dood. Deze reactie kan worden gecompliceerd door de lethal triad: het dodelijke drietal van hypothermie, acidose (een gevolg van hypoperfusie) en coagulopathie (een
gevolg van hypothermie). Zaak is dus om zowel op de SEH als op de OK de patiënt zo
snel mogelijk te stabiliseren.
Een gefaseerde behandeling van polytraumapatiënten die focust op het wegblijven uit
de lethal triad leidt tot een aanzienlijk hogere overlevingskans dan definitieve behandeling van letsels in één operatie. Het Damage Control-concept is zo’n gefaseerde behandeling van polytraumapatiënten. Deze bestaat uit drie fases.
De eerste is Damage Control
Surgery (DCS), die op de SEH en
de OK plaatsvindt. In de tweede
fase gaat de patiënt naar de intensive care om te stabiliseren.
De derde fase is reoperatie.
De eerste fase, DCS, mag in totaal niet langer duren dan negentig minuten of tot het bereiken
van de fysiologische limieten. De
anatomie is van secundair belang. Deze eerste fase heeft de
volgende doelen:
- bloedingscontrole (bij traumapatiënten is verbloeding
doodsoorzaak nummer 1
op de OK),
27

- contaminatiecontrole,
- verwijdering van necrotisch weefsel,
- wash-out van open wonden,
- ontlasten van compartimenten,
- provisorische stabilisatie van fracturen en/of luxaties,
- mogelijk maken van verzorging op de intensive care,
- pijnstilling.
Damage Control-kar
Als op de OK een melding voor Damage Control Surgery
binnenkomt, zijn er veel onzekere factoren: wat moet er gebeuren, wie gaat het doen
en welke instrumenten zijn nodig?
Voor de instrumenten staat op het OK-complex in het AMC een Damage Control-kar
klaar. Deze bevindt zich op de unit waaronder traumatologie valt. In de kar is alles te
vinden wat in de primaire fase van de operatie nodig is. De kar is zo uitgerust dat hij
overal te gebruiken is, dus bijvoorbeeld ook op de spoedeisende hulp.
De twee instrumentennetten zijn zo samengesteld dat er een laparotomie en een
thoracotomie mee kan worden uitgevoerd, maar de diversiteit aan instrumenten is
beperkt. De kar bevat materiaal voor thoraxdrainage, een kabinet met een klein
assortiment vaathechtingen en alles wat je nog meer nodig kunt hebben bij een
laparotomie of thoracotomie. Dit om te voorkomen dat er onnodig moet worden
gezocht en gelopen.
Orde in de chaos
Als de patiënt op de OK arriveert, gaat het er hectisch aan toe. De anesthesioloog, assistent-anesthesioloog, anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen van de spoedeisende hulp en uiteraard de traumatoloog en assistent-chirurgen
komen tegelijk binnen en het lawaai en geschreeuw zijn enorm.
Het zou een opname kunnen zijn
voor een Amerikaanse ziekenhuisserie. De omloop moet van alles
tegelijk en nog meer doen. En
daar sta je als instrumenterende
… Communicatie, common sense
en controle zijn dan van het grootste belang.
TRAUMACHIRURGIE

Het dodelijke drietal.

Het Damage Control-concept
in een notendop.
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De Damage Control-kar.

Communicatie
Zoek uit wie de leiding heeft – écht: er kan maar één kapitein op het schip zijn – en
bespreek kort en duidelijk het plan van aanpak. Als de situatie het toelaat, wordt dat
plan op het whiteboard genoteerd. Hierop worden ook de namen en functies genoteerd van iedereen die bij de OK betrokken is.
Het lijkt misschien vreemd om zo expliciet taken te verdelen, maar er werken veel
mensen op de OK en die kennen elkaar niet allemaal. ‘Kan iemand het licht aandoen?’
is nogal vrijblijvend. Het is duidelijker om specifiek aan Jan te vragen of hij het licht
wil aandoen.
Common sense
Blijf logisch nadenken. Het is bijvoorbeeld wel aardig als ‘iemand’ een hoofdwond wil
sluiten en daarvoor spullen vraagt, maar als je bezig bent met een leverbloeding kun
je je tijd wel beter gebruiken. Het werkt het best als je prioriteiten stelt en alleen maar
ingaat op verzoeken van degene die de leiding heeft.
Controle
Overzie zo goed mogelijk wat er op de OK gebeurt en voorkom dat de omloop voor
van alles en nog wat wordt ingezet. De omloop is op dat moment heel hard nodig bij
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Onderaan
deze pagina:
Extremiteitsletsel.

de operatie en is
geen loopjongen. Er
zijn bovendien genoeg
mensen op de kamer die dingen
kunnen doen. Als instrumenterende moet je dan mensen aansturen
of opdrachten geven.
Informatie
Als een polytraumapatiënt wordt aangekondigd, is het van belang
om in heel korte tijd zo veel mogelijk informatie te krijgen: zijn er letsels van extremiteiten; is er een bekkenletsel; betreft het een buik- of
thoraxletsel (denk aan schot- of steekwonden)?
Wordt er naast de behandeling van deze letsels ook nog een laparotomie gedaan, dan moet er ruim afgedekt worden: van hals tot liezen,
zodat er nog toegang is tot de thorax en liesvaten.
In deze fase, waarin bloedingscontrole zo belangrijk is, kan packing
worden ingezet, het gecontroleerd achterlaten van gazen ter hemostase. De buik wordt dan tijdelijk gesloten. Hiervoor kan een Bogota
bag worden gebruikt: een drape die aan de huid geniet wordt om het
abdomen te beschermen. Het betreft hier korte maar heftige chirurgie
met veel improvisatie.
TRAUMACHIRURGIE
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Boven: Ruim afdekken bij
laparotomie voor toegang tot
thorax en liesvaten.
Rechtsboven: Tijdelijke
sluiting van de buik met een
‘Bogota bag’.
Onder: Na afloop van de
ingreep …

DAMAGE CONTROL SURGERY

Definitieve reconstructies
Als de patiënt de eerste twee fases overleeft, komt deze vaak nog terug op OK
voor definitieve reconstructies. Omdat
OK-tijd én OK-personeel schaars zijn,
gebeurt dit tijdens multidisciplinaire operaties.
Ik ben van mening dat je als operatieassistent in deze situaties de rol van regisseur
moet aannemen, zonder je te mengen in medische indicaties. Vraag een duidelijk
plan voor deze ingrepen: wie gaat eerst opereren, welke operaties kunnen
simultaan worden uitgevoerd, waarmee beginnen we? Bij de reconstructiefase zijn
vaak meerdere specialismen betrokken en is
het een drukte vanjewelste.
Net als bij de DCS is communicatie hier heel
belangrijk. Zorg weer dat duidelijk is wie de
leiding heeft en wat het plan van aanpak is.
Alles draait om goede samenwerking, wat
weer resulteert in goede patiëntenzorg.
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ENKELFRACTUREN

Hoe kun je een enkelfractuur het best behandelen? Dat hangt af van het
type fractuur, waarvoor verschillende indelingen bestaan.
Tekst: dr. J.B.A. van Mourik, orthopedisch chirurg, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven/Eindhoven.

Foto: Istockphoto

Fracturen van de enkel komen vaak voor, zowel op de SEH als op de OK.
Ze treden meestal op na indirect geweld. Dat wil zeggen: na een acute
draai. Slechts zelden is er direct geweld aan voorafgegaan. Het fractuurpatroon is afhankelijk van de botkwaliteit maar vooral ook van de stand van
de voet tijdens het trauma.

ENKELFRACTUREN
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Classificatie van fracturen is zeer belangrijk. Het type fractuur bepaalt
namelijk welke behandeling geschikt is en voorspelt het uiteindelijke
resultaat. Er zijn vele fractuurindelingen mogelijk, zoals die van LaugeHansen en Pott. De bekendste en meest toegepaste indeling is de DanisWeberclassificatie. Deze is weer onderdeel van de veel uitgebreidere AOindeling. Alle botten krijgt bij deze indeling een eigen nummer; enkelfracturen zijn nummer 44.1
Eerst wordt beoordeeld hoeveel malleoli zijn gebroken. Bij een bimalleolaire fractuur is zowel de laterale als de mediale malleolus gebroken. Bij
een trimalleolaire fractuur is ook de malleolus tertius, de achterrand van
de fibula, gebroken.
Vervolgens wordt de fractuur door de laterale malleolus beoordeeld. Van
belang is waar deze fractuur zich bevindt ten opzichte van de syndesmose, de ligamentaire structuur tussen de distale tibia en fibula.
Weber A-fracturen zijn distaal van de syndesmose gesitueerd. Ze worden,
afhankelijk van het aantal breuken, geclassificeerd als AO 44-A1, AO
44-A2 of AO 44-A3 (figuur 1). Bij een Weber B-fractuur bevindt de breuk
zich ter plaatse van de syndesmose. Een fractuur proximaal van de syndesmose heet een Weber C-fractuur. Ook bij de Weber B- en Weber
C-fracturen kunnen de mediale malleolus en malleolus tertius gebroken
zijn. Dan is bijvoorbeeld sprake van een AO 44-B3-fractuur. Een speciale
Weber C-fractuur is de Maisonneuve-fractuur, een hoge fibulafractuur
met ruptuur van de mediale ligamenten. Dit is volgens de AO indeling
een 44-C3-fractuur.
Behandeling
Enkelfracturen kunnen operatief en niet-operatief behandeld worden. De
beslissing hieromtrent is niet alleen gebaseerd op het type fractuur, maar
hangt ook af van de conditie van de weke delen, van de leeftijd en het
alcoholgebruik van de patiënt en van de vraag of deze lijdt aan osteoporose of diabetes.
Stabiele fracturen kunnen uitstekend behandeld worden met een loopgips of in sommige gevallen zelfs met een brace of tape. Soms is het
echter moeilijk om te beoordelen of een breuk stabiel is. Bij twijfel is stabiliteitsonderzoek in narcose mogelijk.
Wanneer een fractuur gedislokeerd is, wordt meestal gekozen voor een
operatieve behandeling. Tegenwoordig wordt hierbij gesproken van absoluut stabiele of relatief stabiele fixatie. Na absoluut stabiele fixatie
TRAUMACHIRURGIE

Figuur 1: Fractuurindeling
volgens AO.
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Figuur 2: Voorbeeld van
ORIF met een trekschroef
en neutralisatieplaatje na
een Weber B-fractuur,
waarbij de syndesmose
intact is. A is preoperatief,
B is postoperatief.

2a

2b

bestaat er geen enkele bewegingsmogelijkheid tussen de fractuurdelen en ontstaat geen fractuurcallus. Deze manier van fixatie wordt vooral toegepast bij
fracturen in of vlak bij gewrichten. Een voorbeeld van absoluut stabiele fixatie is
osteosynthese met één of meer trekschroeven, al dan niet gecombineerd met
een neutralisatieplaat. Een ander voorbeeld is osteosynthese met een Zuggurtung: twee Kirschnerdraden met een cerclagedraad.
Relatief stabiele fixatie wordt bijvoorbeeld bereikt met een intramedullaire pen
of met de fixateur externe. Dan is er is nog een bewegingsmogelijkheid tussen
de fractuurdelen en ontstaat fractuurcallus. Relatief stabiele fixatie wordt vooral
toegepast bij diafysaire fracturen.
Enkelfracturen zijn intra-articulair en dienen behandeld te worden met absoluut
stabiele fixatietechnieken. Omdat dit altijd ‘open’ gebeurt, is absoluut stabiele
fixatie een vorm van open repositie en interne fixatie (ORIF).

Weber A-fracturen
Een ongedislokeerde fractuur van de laterale malleolus, distaal van de syndesmose, wordt meestal behandeld met gips. Wanneer een fractuur gedislokeerd is, wordt deze vaak gefixeerd met een Zuggurtung. Soms wordt gebruikENKELFRACTUREN
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Figuur 3a: Gedislokeerde
bimalleolaire enkelfractuur,
type AO 44-B2.
Figuur 3b: Status na
osteosynthese, met lateraal
een trekschroef met
neutralisatieplaat en
mediaal een
spongiosaschroef met
Kirschnerdraad.

3a

3b

gemaakt van een plaatje of een retrograde schroef in de fibula.
Wanneer sprake is van een bimalleolaire fractuur, dient ook de mediale malleolus
gefixeerd te worden. Aan de mediale zijde worden vaak een trekschroef (meestal
een spongiosaschroef met halve winding) en een Kirschnerdraad gebruikt. Eventueel kan mediaal ook een Zuggurtung worden gebruikt. De cerclagedraad wordt dan
proximaal door het bot geleid middels een boorgat of om een extra schroef gelegd.

Weber B-fracturen
Gedislokeerde fracturen van de laterale malleolus ter hoogte van de syndesmose
worden vrijwel altijd gefixeerd met één of twee trekschroeven en een neutralisatieplaat (figuur 2). De trekschroeven bevinden zich in corticaal bot. Daarom wordt
gebruikgemaakt van corticalisschroeven, waarbij het eerste gat een glijgat is. Bij
klein-fragment-AO-schroeven wordt een boortje van 3,5 millimeter gebruikt.
Mediaal wordt in geval van een fractuur weer gebruikgemaakt van een trekschroef
en Kirschnerdraad of van een Zuggurtung (figuur 3). Na de osteosynthese moet de
syndesmose getest worden. Dit kan à vue met een haakje of onder doorlichting.
Wanneer onder doorlichting de ruimte aan de mediale zijde te wijd blijkt, zijn
de syndesmose en het mediale ligamentaire complex (ligamentum deltoideum)
kapot. Het is dan verstandig om een stelschroef te plaatsen. Deze wordt door
TRAUMACHIRURGIE
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Figuur 4a: Gedislokeerde
Weber C-fractuur; let ook
op de te wijde mediale
gewrichtsspleet.
Figuur 4b: Status na ORIF
met een stelschroef om de
syndesmose te stabiliseren.

4a

4b

de fibula in de tibia ingebracht, zonder daarbij de ruimte tussen tibia en fibula
te comprimeren. De stelschroef is dus geen trekschroef. Wel is manuele compressie nodig tussen tibia en fibula tijdens het aanbrengen van de stelschroef.
Er is al vele jaren discussie of een stelschroef door drie of vier cortices moet
worden ingebracht (dus tot halverwege of geheel door de tibia); meestal wordt
de tweede cortex van de tibia niet gebruikt.
Soms is de fibula zodanig gebroken, dat een dorsaal plaatje gebruikt kan
worden. Dan wordt vanuit dorsaal een drittelrohrplaatje op de fibula
geschroefd. Het distale deel van het plaatje reponeert en fixeert als het ware de
fractuur. Dit is uitsluitend mogelijk bij een geïsoleerde laterale-malleolusfractuur.

Weber C-fracturen
Bij fracturen proximaal van de syndesmose is altijd sprake van een ruptuur van de
syndesmose. Er moet dan een stelschroef geplaatst worden om de syndesmose de
kans te geven te herstellen (figuur 4). Een lage fractuur van de fibula kan gefixeerd
worden met een plaat en schroeven.
Bij een Maisonneuve-fractuur worden meestal twee stelschroeven geplaatst. Het is
hierbij essentieel dat de fibula goed op lengte is gebracht en dat er geen rotatieENKELFRACTUREN
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stoornis optreedt (figuur 5). De fibula moet dus mooi in de incisura fibularis
van de tibia passen.
Nabehandeling
Na een operatie wordt gedurende een week een gipsachterspalk aangelegd,
om een spitsvoet te voorkomen. Verdere behandeling kan bestaan uit vijf
weken loopgips of partieel belaste mobilisatie met krukken. Wanneer een
stelschroef geplaatst is, wordt meestal gekozen voor onbelaste mobilisatie.
Na verwijdering van deze schroef (na zes tot twaalf weken) mag de mobilisatie belast plaatsvinden.
Bron
1. Müller, Nazarian & Koch. The Comprehensive Classification of Fractures
of Long Bones

5

Figuur 5 Status na hoge
fibulafractuur, waarvoor twee
stelschroeven geplaatst zijn.
Er is ook een avulsiefractuur
mediaal.
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Benieuwd naar de volgende delen
van de Werken op de OK-reeks?

Stuur een e-mail naar okoperationeel@y-publicaties.nl en we houden je op de hoogte!
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In dit boekje komen aan de orde:
• Acute achillespeesrupturen
• Dynamische heupschroef
• Volaire hoekstabiele plaat
• Damage Control Surgery
• Enkelfracturen

Benieuwd naar de volgende delen van de Werken op de OK-reeks?
Stuur een e-mail naar okoperationeel@y-publicaties.nl en we houden u op de hoogte!
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