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‘Trauma op OK 15!’
‘Er komt een trauma op OK 15’, hoor je wel eens roepen. Eigenlijk is dit foutief taalgebruik en daarnaast behoorlijk onpersoonlijk. Het woord ‘trauma’ slaat eigenlijk op het
proces dat iemand verwondt.
Dikwijls gaat een trauma zo snel dat het amper na te vertellen is. Als je je in je vinger
snijdt, zie je de eerste druppels bloed al voordat je de pijn voelt en beseft wat er gebeurd
is. Dikwijls kun je niet eens meer reconstrueren hóé het is gebeurd. Ook ernstige trauma’s vinden meestal in een fractie van een seconde plaats en zijn achteraf amper te reconstrueren.
Achter iedere traumapatiënt zit vaak ook een verhaal. Soms van een gewoon dom ongelukje (even geen geluk gehad) met kleine of tijdelijke gevolgen. Maar er zijn ook verhalen en gebeurtenissen die ons levenslang bijblijven en waarvan wij zelf ook moeten bijkomen. Nu leven we in Nederland nog redelijk veilig en is een trauma dikwijls het
gevolg van een ongeluk, maar hoe hopeloos moet medisch personeel in oorlogsgebieden zich soms voelen als gewonden aan de lopende band worden aangevoerd. Trauma’s
die eigenlijk allemaal opzettelijk zijn toegebracht. We mogen grote bewondering hebben
voor medisch personeel dat zonder onderscheid van ras of schuldvraag, vriend en vijand gelijkwaardig behandelt. Eigenlijk ook een soort onpersoonlijkheid, maar nu met
een hoog ethisch gehalte, en grote medische objectiviteit.
In dit boekje staan veel technieken die we interessant vinden, maar ik hoop dat de ongeschreven verhalen eromheen ook indruk maken.
Hennie Mulder
bestuurslid media en penningmeester LVO
h.mulder01@onsbrabantnet.nl
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Letsels door
p rojectielen:
wondballistiek
en behandeling

Wondballistiek geeft inzicht in letsels veroorzaakt door kogels en
ontploffingen. Welke schade kan hierdoor ontstaan en hoe kun je deze
het best behandelen?
Tekst: M.G. Luiting, kolonel-arts-chirurg b.d., tot 2007 werkzaam in het Máxima Medisch Centrum, Veldhoven; W. Henny, res.
kolonel-arts, tot 2005 werkzaam in het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Bij verwondingen met kogels of ontploffingen hebben we te maken met wondballistiek.
Dit is de wetenschap die zich bezighoudt met de gedragingen van een projectiel vanaf
het moment van afschieten uit een wapen tot en met het raken van een mens of dier.
Daarbij spelen het soort wapen, de soort munitie, de samenstelling en vorm ervan, het
gewicht van het projectiel en de vormverandering na inslag een rol.
De verwondingen van militairen verschillen van die van burgers. Militairen, vooral personen tussen de 18 en 35 jaar, dragen meestal bescherming, zoals een helm, scherfvest
en scherfwerende brillen. Bij burgers, die alle leeftijden kunnen hebben, is van beschermende maatregelen geen sprake.

Kogels
Kogels en andere projectielen worden gemaakt om zo veel mogelijk letsel toe te brengen
(zie bijvoorbeeld figuur 1). Het gaat daarbij om het overdragen van energie op het doelwit. High energy trauma is vooral high energy transfer.
De formule ‘E = ½ mv²’ laat zien dat de snelheid (v) van het projectiel de belangrijkste
component is bij de overdracht van energie (E). Bij de overdracht van energie aan de
weefsels gaat het om het verschil in kinetische energie tussen inschot en uitschot. Soms
is het verschil nagenoeg gelijk en is er weinig energieoverdracht, maar altijd wordt het
verschil overgedragen aan de weefsels.
De snelheid van een kogel speelt een rol bij de ernst van de verwondingen. Bij hoge
snelheid is de temporary cavity bijvoorbeeld groter. Dit is de tijdelijke verplaatsing van
weefsels die ontstaat als de kogel zijn traject aflegt. Hierdoor ontstaat weefselschade tot
ver buiten dit traject.
De schade is echter vooral afhankelijk van de vorm en samenstelling van de kogel, van
de kogelbaan en van het afbuigen daarvan. Lang niet altijd is de inschotopening klein en
Letsels door p
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de uitschotopening groot. Vorm
en samenstelling van de kogel
kunnen na een inslag vluchtveranderingen veroorzaken, zoals yaw
(figuur 2: de punt van de kogel
wijkt af van de lengteas van de
vluchtroute) en tumbling (figuur 3:
de kogel tuimelt rond zijn middelpunt), mushrooming (de kogel
neemt de vorm aan van een champignon) en fragmentatie. Hierdoor treden grotere en ernstiger
verwondingen op dan bij rechtdoorgaande projectielen, zoals pijlen.
Het traject van een kogel in het lichaam is onvoorspelbaar. Bot- en
leverweefsel absorberen meer
energie dan long- en spierweefsel.
Wanneer een kogel bot raakt kunnen secundaire projectielen ontstaan: botfragmenten die alle kanten op kunnen gaan en dus
ernstiger verwondingen kunnen
toebrengen dan de kogel alleen
kan.
Het is belangrijk te bedenken dat
kogels en andere projectielen niet
steriel zijn, waardoor de kans op
infecties aanzienlijk is.

Ontploffingen
De ballistiek betreft behalve afgeschoten kogels ook ontploffingen van granaten, bommen (al dan niet zelf vervaardigd)
of andere zaken (een hogedrukketel bij industriële rampen bijvoorbeeld). Dat gaat gepaard met drukgolven die inwerken op het lichaam. Het maakt daarbij veel uit of de explosie binnen een gebouw plaatsvindt of in de buitenlucht, omdat de energie buiten veel
gemakkelijker afneemt dan in beperkte ruimtes.
Trauma is meer dan fracturen alleen...

Figuur 1 Mortierverwonding
met alleen weke delen letsel,
voor de start van het tweede
debridement.
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Figuur 2 Yaw.

De schade die de drukgolf zelf veroorzaakt wordt primair letsel genoemd (figuur 4).
Deze golf heeft de meeste impact op het trommelvlies en/of de gehoorbeentjes. Daarnaast heeft hij effect op longweefsel, waardoor pneumothorax, oedeem, bloedingen en
acute respiratory distress syndrome-achtige klachten ontstaan met kortademigheid, hoesten en pijn tot gevolg. Ook kunnen veneuze luchtembolieën ontstaan, die tot infarcten
in het hart of de hersenen kunnen leiden.
De drukgolf veroorzaakt ook rondvliegend puin, glassplinters, metaaldeeltjes en houtsplinters. Dit leidt tot secundaire letsels, vaak oogletsel. Tertiaire letsels worden veroor-

Figuur 3 Tumbling.

zaakt doordat lichaamsdelen of lichamen zelf projectielen worden. Hierbij kan naast
energieoverdracht ook overdracht van ziektes plaatsvinden, zoals hepatitis C of hiv. Onderschat bovendien niet de psychologische impact.
Naast primaire, secundaire en tertiaire letsels kunnen ontploffingen ook brandwonden,
voornamelijk oppervlakkige, en letsels door beknelling veroorzaken.
Een bijzonder effect van explosies is spalling, waarbij op het grensvlak van verschillende
dichtheden sterke bewegingen/trillingen ontstaan. Op het grensvlak tussen lucht en water – denk hierbij aan de darm, vooral het colon – treden letsels op van het mesenterium
of van de darm zelf, leidend tot (uitgestelde) perforaties of retroperitoneale letsels.

Letsels door p
 rojectielen: wondballistiek en behandeling

9

Behandelstrategie
De behandelstrategie moet gericht zijn op de ABCD-methode, in het bijzonder bij de opvang, onder gelijktijdige diagnostiek. Volledig lichamelijk onderzoek is noodzakelijk,
met inbegrip van rectaal toucher om eventueel bloed in de tractus digestivus aan te tonen. Uit het lichaam stekende corpora aliena worden pas op de operatiekamer verwijderd; op de SEH kan dit tot groot bloedverlies aanleiding geven.
Standaard wordt afbeeldend onderzoek verricht zoals x-thorax, x-bekken, echografie en
aanvullende diagnostiek op indicatie. De in- en/of uitschotopening moet(en) worden
gemarkeerd, bij voorkeur met verschillende markers. Er is een steeds grotere rol voor
CT-scanning, al dient de patiënt wel stabiel genoeg te zijn om dit soort onderzoek te
kunnen ondergaan.
Soms is operatie noodzakelijk ter stabilisering, soms is operatie het resultaat van de bevindingen bij (aanvullend) onderzoek. Afhankelijk van de gevonden afwijkingen en de
ingestelde behandeling is dikwijls een serie (geplande) operaties noodzakelijk, met
daartussenin verdere stabilisatie (veelal op de intensive care). Zie voor aandachtspunten rondom de operatieve behandeling het kader.
Het is geen schande hulp te vragen bij de behandeling van voornoemde letsels: het gaat
niet om de behandelaar/het behandelteam, maar om de patiënt!
Trauma is meer dan fracturen alleen...

Figuur 4 Drukgolven
kunnen primair, secundair
en tertiair letsel
veroorzaken.
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Operatieve behandeling
Wanneer opereren?
• thorax: als een thoraxdrain niet volstaat bij bloedingen of (massale) luchtlekkage (slechts in 15 procent
van de gevallen);
• abdomen: bij evisceratie, bloeding en/of perforatie van een (hol) orgaan, veelal darmen;
• extremiteiten: bij bloeding, verbrijzeling van bot of groot wekedelenletsel (denk aan het gebruik van een
fixateur externe);
• schedel: afhankelijk van de bevindingen bij onderzoek.
Aandachtspunten tijdens de operatie
• Voer wondtoilet zo sparend mogelijk uit. Het gebruik van (jet)lavage en handenborsteltjes is
onontbeerlijk om avitaal weefsel en viezigheid te verwijderen. Verwijder ook kledingresten.
• Leg incisies bij voorkeur in de huidlijnen of anders in lengterichting.
• Laat de wonden open en bedek deze met bulky dressings.
• Stelp bloedingen en dicht perforaties, al dan niet met mechanische hechtapparatuur.
• Verwijder corpora aliena, maar niet ten koste van alles; tempo maken blijft noodzakelijk: het is damage
control surgery.
• Reconstrueer indien mogelijk grote vaten. Zenuwen dienen gemarkeerd te worden zodat ze op een later
tijdstip kunnen worden gereconstrueerd.
• Laat botfragmenten die nog aan spier vastzitten ongemoeid en laat spierfascies open om
compartimentsyndromen voor te zijn. Verricht fasciotomieën bij de minste verdenking op een
compartimentsyndroom.
• Sluit wonden niet primair. Bedenk dat delayed primary closure na vijf tot zeven dagen een cosmetisch
goed resultaat oplevert.
• Gelaatsverwondingen kunnen wel primair gesloten worden, uiteraard na wondtoilet.
Overige aandachtspunten
antibiotica
• tetanusprofylaxe
• pijnstilling
• psychologische aspecten van
gewond raken
• documentatie van gevonden afwijkingen
en de ingestelde therapie, onder andere
in de OK-verslaglegging

• bewijsmateriaal:
- verwijder kleding niet zomaar: knip om de gaten et cetera
heen om eventueel bewijsmateriaal veilig te stellen;
- verpak de kleding niet in plastic zakken maar in papier;- 
- verwijder projectielen met plastic pincetten in plaats van metalen
klemmen om beschadiging van het bewijsmateriaal te voorkomen;
- noteer waar de projectielen werden aangetroffen.

Letsels door p
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Traumatologie van
het aangezicht

De behandeling van dentoalveolaire traumata en aangezichtsletsels
is de laatste jaren sterk verbeterd. Wat zijn de mogelijkheden en
aandachtspunten?
Tekst: prof. dr. R.R.M. Bos, kaakchirurg-traumatoloog, UMC Groningen

Zelfs bij zeer uitgebreide dentoalveolaire en aangezichtsletsels is het tegenwoordig mogelijk om een goed functioneel en esthetisch behandelingsresultaat te bereiken. Ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, fixatiemogelijkheden, chirurgische benaderingswegen
en osteosynthesematerialen hebben daarbij een wezenlijke rol gespeeld. Een goede coördinatie tussen en samenwerking met andere participerende vakgebieden (anesthesiologie,
chirurgie, neurochirurgie, keel-, neus- en oorheelkunde) is van belang.

Figuur 1 Röntgenopname
van de hals en thorax van
een 6 jaar oud kind. Een
uitgeslagen gebitselement
(tandkiem 43) bevindt zich
in de hoofdbronchus.

Wondbehandeling en genezing
Vanwege de goede bloedvoorziening in het hoofd-halsgebied en de daarmee gepaard
gaande goede wondgenezingscapaciteit kunnen ook al wat oudere wonden (dat wil zeggen: tot ongeveer 24 uur) nog primair worden gesloten. Primair gesloten wonden vertonen veel minder littekenvorming dan secundair genezende wonden.
Littekens worden beduidend minder opvallend wanneer ze de natuurlijke huidlijnen volgen. Een goede kennis van de anatomie is vereist om beschadiging van vitale structuren
als zenuwen, speekselklieruitvoergangen en traanbuizen te kunnen opsporen of iatrogene
beschadiging daarvan te voorkomen.

Figuren 2 a-g 2D CT-opnames in axiale, sagittale en coronale richting van een patiënt met aangezichtsletsel.
Traumatologie van het aangezicht
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Schedel-/hersenletsel komt frequent voor in combinatie met aangezichtsfracturen, zelfs met eenvoudige. Eventuele bewustzijnsstoringen
en de mate waarin deze optreden, moeten worden vastgesteld. Ook
moet worden gelet op lekkage van cerebrospinale vloeistof (liquor) in relatie met bijvoorbeeld een schedelbasisfractuur. Zodra de patiënt is gestabiliseerd en inzicht is verkregen in zijn neurologische toestand, kan
verdere diagnostiek plaatsvinden. De diagnostiek van aangezichtstraumata dient te zijn gericht op het maxillofaciale skelet, de weke delen en
het gebit. Dentoalveolair letsel komt vaak voor bij traumata van het
maxillofaciaal skelet. Klinisch onderzoek dient plaats te vinden, waarbij
steeds volgens een vast schema moet worden gewerkt om geen afwijkingen over het hoofd te zien. Extraoraal moet worden gelet op aanwezigheid van:
hematomen en extraorale verwondingen;
• fracturen van het aangezichtsskelet;
• visusstoornissen en dubbelzien (dyplopie);
• zenuwletsel (uitval van sensibiliteit of motoriek);
• mondopeningsbeperking en pijn of bewegingsbeperking van het kaakgewricht.
•
Intraoraal moet worden gelet op de aanwezigheid van:
3
verwondingen of hematomen van mucosa,
4
gingiva of tong;
• occlusie- of articulatiestoornissen;
• fracturen van de processus alveolaris;
• afwijkingen van de gebitselementen.
5

Figuur 3 3D CT-reconstructie
van een patiënt met ernstige
verbrijzeling van schedel en
aangezicht na barotrauma
door vuurwerk.

1
2

6
Vervolgens vindt röntgenologisch onderzoek
plaats om de aanwezigheid van fracturen, corpora aliena, weke delen en eventuele fracturen of verplaatsingen van gebitselementen te diagnosticeren. Als (delen van) gebitselementen of gebitsprothesen blijken te ontbreken en
niet duidelijk is waar deze zijn gebleven, moet aan de mogelijkheid van aspiratie worden
gedacht. Een thoraxfoto kan meestal uitsluitsel geven, mits het corpus alienum radiopaque is (figuur 1). Delen van een kunststof gebitsprothese, kunststofkronen of kunststof
vulmaterialen zijn niet altijd op een röntgenopname te zien. Bronchoscopie kan dan noodzakelijk zijn om uitsluitsel te geven.
Conventionele röntgenfoto’s nemen nog steeds een belangrijke plaats in bij de diagnostiek van met name enkelvoudige fracturen van het aangezicht en vooral fracturen van de

Trauma is meer dan fracturen alleen...
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Figuren 4a + 4b Schematische
voorstelling van fractuur
lokalisaties van de mandibula
(1 = capitulumfractuur;
2 = collumfractuur;
3 = coronoideusfractuur;
4 = ramusfractuur;
5 = angulusfractuur;
6 = corpusfractuur;
7 = paramediane fractuur).
14

Figuur 5 Orthopantomogram
van een patiënt met een paramediane corpusfractuur in
combinatie met een dubbelzijdige collumfractuur. De
witte vlekken op de foto zijn
vullingen, kronen en amalgaamdelen uit gefractureerde
gebitselementen.

mandibula. Voor de röntgendiagnostiek van fracturen van het middengezicht en
de hersenschedel is computertomografie (CT) onontbeerlijk geworden. CT geeft
gedetailleerde tweedimensionale informatie (foto’s), zo nodig in meerdere vlakken, over de aanwezigheid en het verloop van fracturen (figuur 2). Bovendien
kunnen de aaneensluitende tweedimensionale beelden via de computer worden
omgerekend naar driedimensionale beelden (figuur 3), waardoor het ruimtelijk
inzicht wordt vergemakkelijkt. Driedimensionale beelden zijn echter minder
betrouwbaar.

Fracturen van de onderkaak (mandibula)
De onderkaak is een pijpbeenstructuur met een naar verhouding dikke corticalis, waarin
schroeven een goed houvast kunnen vinden. Dit is belangrijk, omdat de onderkaak verreweg het zwaarst belaste botstuk is in het gelaat. De onderkaak is U-vormig en wordt verbonden met de hersenschedel door een linker en rechter kaakgewricht. Fracturen van de
onderkaak komen frequent voor. Voorkeurslokalisaties zijn het collum mandibulae, de
kaakhoek en het paramediane corpus (figuren 4a +4b). Als een kaakfractuur tussen twee
gebitselementen doorloopt, kunnen deze non-vitaal worden. Dan moet door de
tandarts een wortelkanaalbehandeling worden uitgevoerd. Door de klap die een
onderkaakfractuur veroorzaakt kunnen de gebitselementen ook afbreken, waardoor verwijdering of restauratie noodzakelijk is.
Fracturen van het corpus mandibulae
Bij fracturen van het corpus mandibulae zijn de volgende anamnestische punten van belang:
• De aanvankelijk posttraumatische pijn zakt meestal snel af en is in rust meestal niet meer ernstig. Bij bewegingen van de onderkaak treedt wel pijn op. Dit
kan moeilijkheden geven met spreken en slikken.
• Een verdoofd gevoel in één onderlipshelft, precies tot de mediaanlijn, kan wijzen op een fractuur in een gebied waarin de canalis mandibulae loopt.
• Reeds bij zeer geringe occlusiestoringen door verplaatsing van de breukstukken passen de gebitsbogen niet meer goed op elkaar.

Figuur 6 Laterale kaakopname
volgens Eisler van een patiënt
met een verwaarloosde paramediane mandibulafractuur
met lysis en sequesters in de
fractuurspleet.

Voor het bevestigen of het stellen van de diagnose ‘onderkaakfractuur’ maakt
men in de regel gebruik van de volgende röntgenopnamen:
• de kaakoverzichtsfoto (OPG) (figuur 5);
• de schuinlaterale halvekaakfoto (figuur 6);
• de occlusale foto (figuur 7);
• de voor-achterwaartse schedelfoto (figuur 8).

Traumatologie van het aangezicht
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De behandeling van de corpus-mandibulaefracturen is primair gericht op het functieherstel van de onderkaak. Dat wil zeggen: herstel van de kauwfunctie (occlusie en articulatie)
en herstel van de cosmetische functie, dus een zo goed mogelijk herstel van de anatomische verhoudingen. In ons land geschiedt deze behandeling meestal door een kaakchirurg
die verbonden is aan een traumatologisch centrum. Voor veel ernstige aangezichtsletsels
is teamwork noodzakelijk.
De verschillende behandelmethoden zijn in te delen in conservatieve en operatieve therapie. Bij conservatieve therapie wordt de fractuur onbloedig gereponeerd, waarna de
mandibula in de juiste stand tegen de maxilla wordt gefixeerd met behulp van intraorale
knopspalken van stevig roestvrij staaldraad, die aan de gebitselementen worden vastgebonden (figuur 9). Deze intermaxillaire fixatie blijft in de regel zes à acht weken gehandhaafd. De voeding wordt meestal vloeibaar of gepureerd toegediend tussen wang en
kiezen door en daarna achter de kiezen langs. Een goede mondhygiëne is noodzakelijk,
ondersteund met spoelen met chloorhexidine 0,1% in water.
Bij operatieve therapie wordt stabiele interne fixatie toegepast. Na bloedige repositie van
de fractuurstukken worden deze op de fractuurplaats onbeweeglijk met elkaar verbonden.
Deze stabiele fixatie kan worden verkregen met een schroefosteosynthese of een plaatosteosynthese (figuur 10). De intermaxillaire fixatie kan achterwege worden gelaten of, in geval van combinatie met bijvoorbeeld een collumfractuur, kortdurend worden toegepast.
De fractuur is ‘oefenstabiel’ gefixeerd. Kauwen is echter niet toegestaan.

Fracturen van de processus condylaris
De meest voorkomende fracturen in het gebied van de ramus mandibulae zijn die van het
collum mandibulae. Deze fractuur is vrijwel altijd het gevolg van een indirect trauma dat
aangrijpt op het corpus mandibulae (vaak in de kinstreek). De op de onderkaak uitgeoefende kracht verspreidt zich over de gehele kaak en veroorzaakt op deze ‘zwakke’ plek een
breuk. Deze locus minoris resistentiae is in zeker opzicht gunstig te noemen, omdat anders
de kans zou bestaan dat het caput mandibulae door het dunne schedeldak wordt verplaatst. Hiervan zijn enkele gevallen beschreven.
Als het kaakkopje bij een fractuur in de gewrichtskom blijft, wordt gesproken van een collumfractuur zonder luxatie. Als het kaakkopje uit de gewrichtskom is verplaatst, spreekt
men van een collumfractuur met luxatie.
De behandeling van collum-mandibulaefracturen is in allereerste instantie gericht op het
herstel van occlusie en articulatie. Dat wil zeggen: op een goede functie van de mandibula.
De therapie richt zich daarom in eerste instantie op repositie en fixatie van fracturen van
het tanddragende deel van de onderkaak.
Als de patiënt niet in staat is om spontaan dicht te bijten in de juiste occlusie en indien
verwacht mag worden dat een ernstig gestoorde functie blijft bestaan, kan de verplaatste
Trauma is meer dan fracturen alleen...

Figuur 7 Axiale occlusale
opname van de patiënt uit
figuur 19.

Figuur 8 Opname volgens
Towne van de patiënt uit
figuur 18 waarop naast de
paramediane fractuur met
name de verplaatsing van de
beide collumfracturen goed
is te beoordelen.
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processus condylaris bloedig worden gereponeerd en met een osteosynthese worden gefixeerd. Dit geschiedt van extraoraal via een incisie
ter plaatse van de kaakhoek. Dit blijkt slechts sporadisch nodig te zijn.
Bij intracapsulaire fracturen moet men vooral bij kinderen rekening
houden met ankylose. Een trauma van het kaakgewricht kan bij een
kind leiden tot groeiremming, ook al is er geen fractuur. Een conservatieve behandeling van een collumfractuur bij een kind leidt onvermijdelijk tot vastgroeien in een foutieve stand, maar dit wordt gevolgd
door een remodellering tot de oorspronkelijke vorm. Soms gaat dit samen met achterblijven in groei, soms treedt versterkte groei op.

Figuur 9 Klinisch beeld van
een patiënt met spalken in
onder- en bovenkaak,
waartussen intermaxillaire
fixatie. Behandeling vond
plaats vanwege een
mandibulafractuur.

Figuur 10 Peroperatief
klinisch beeld van een patiënt
met een paramediane
mandibulafractuur.
Intermaxillaire fixatie is
nog aanwezig, twee
plaatosteosynthesen zijn
via een transorale benadering
over de gereponeerde fractuur
aangebracht.

Fracturen van de bovenkaak: Le Fort-fracturen
De Franse chirurg Le Fort publiceerde in 1901 zijn befaamde indeling van bovenkaakfracturen, gebaseerd op slagproeven bij kadavers. Hij groepeerde de fracturen volgens bepaalde vaste lijnen (figuur 11):
• Le Fort I-fractuur = lage horizontale maxillafractuur;
• Le Fort II-fractuur = piramidefractuur (neus en bovenkaak);
• Le Fort III-fractuur = complete middengezichtsfractuur (neus, bovenkaak en zygomata).
Deze fractuurindeling wordt nog steeds gehanteerd. Men dient echter te bedenken dat de traumata van karakter zijn veranderd. De tegenwoordig veelvoorkomende smash injuries veroorzaken fracturen
met een communitiever karakter. We hebben dan meer met fractuurbanen dan met fractuurlijnen te maken. De indeling van Le Fort kan
hierbij slechts dienen als globale aanduiding.
Zowel Le Fort II- als Le Fort III-fracturen kunnen hoog door het etmoïd verlopen en fracturen in de lamina cribrosa veroorzaken. Daardoor kunnen scheuren in de dura mater optreden, met als gevolg een afvloed van liquor cerebrospinalis via de neus (cerebrospinale rinorroe).
Gedetailleerd axiaal CT-onderzoek met reconstructie in het coronale en sagittale vlak
is tegenwoordig de gouden standaard voor diagnostiek van middengezichtsfracturen.
Therapie is gericht op een zo goed mogelijk herstel van de anatomische relaties en de
functie van het tand-kaakstelsel. Dit geschiedt op geleide van de occlusie. Een operatieve methode, waarbij de fractuur door osteosynthesen wordt gefixeerd, is bij de
maxillafracturen vaak niet eenvoudig: de botstukken zijn fragiel en er is vaak versplintering opgetreden. Tegenwoordig wordt meestal gebruikgemaakt van interne fixatie
(figuur 12), waarbij de fracturen door middel van microplaten worden gefixeerd.
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Figuur 11 (links) Schema
tische voorstelling van het
verloop van fracturen van
het middengezicht:
I = Le Fort I; II = Le Fort II;
III = Le Fort III.

Jukbeenfracturen
Een zygomafractuur (figuur 13) wordt diagnostisch gekenmerkt door een scala van
symptomen, die echter niet alle tezamen aanwezig hoeven te zijn. Bij inspectie direct
posttraumatisch ziet men (bij dislocatie) een afvlakking van de wangcontour aan de getroffen zijde. Dit symptoom is het duidelijkst waarneembaar indien de patiënt van boven-achter wordt beschouwd, waardoor men langs de contour kijkt. Op een later tijdstip
is de afvlakking gemaskeerd door een zwelling van de wang. Er bestaat een duidelijk
monoclehematoom (figuur 14), in het bijzonder van het onderste ooglid. De oorzaak is
een bloeding als gevolg van de fracturen in de orbitabodem en de infraorbitale rand. Een neusbloeding is een vaak optredend verschijnsel.
Deze wordt niet veroorzaakt door een neusfractuur, maar door een bloeding in de sinus maxillaris die optreedt als gevolg van de fractuur (fracturen) in de laterale sinuswand.
Bij navraag blijkt de patiënt meestal een ‘doof gevoel’ van de betreffende
wang en bovenlipshelft te hebben (inklemming van de n. infraorbitalis).
Bewegingen van de onderkaak aan de getroffen zijde zullen beperkt zijn.
Bij palpatie zijn onderbrekingen te voelen in de laterale en caudale oogkasrand. Deze zijn in de infraorbitale rand over het algemeen het duidelijkst waarneembaar. Vergelijkingen met de orbitaranden aan de niet-getroffen zijde zijn noodzakelijk.
De oogleden van de patiënt zijn meestal zo sterk gezwollen dat hij het oog aan de getroffen zijde niet kan openen. Bij het onderzoek worden oogleden van elkaar geduwd en
wordt gecontroleerd of de oogbewegingen in een bepaalde richting achterblijven bij die
van het oog aan de gezonde zijde. Dit kan worden veroorzaakt door inklemming van
een oogspier (meestal de m. rectus inferior), door een parese of door een paralyse van
een oogspierzenuw. Ook kan op deze wijze worden bepaald of er een laagstand van de
bulbus oculi bestaat. Er zal meestal een subconjunctivale ecchymosis bestaan, die vaak
beperkt blijft tot het laterocaudale kwadrant. Tevens wordt gecontroleerd of de patiënt
dubbelbeelden heeft (diplopie).
Bij intraoraal onderzoek blijken in het algemeen de occlusie en articulatie ongestoord te
zijn. Wel is er vaak een onderbreking te voelen in de crista zygomaticoalveolaris, de
Trauma is meer dan fracturen alleen...

Figuur 12 Schematische
weergave van de wijze van
fixatie van Le Fort-fracturen
met behulp van plaatosteosynthesen. A: Le Fort I; B: Le
Fort II; C: Le Fort III.

Figuur 13 (links) Klinisch beeld
van een patiënt met een niet
onderkende zygomafractuur.
De afvlakking van de wangkoon
is duidelijk zichtbaar.
Figuur 14 Klinisch beeld van
een patiënt met zwelling en
hematoom van de wang en
monoclehematoom.
De onderliggende oorzaak is
een twee dagen oude
zygomafractuur rechts.
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Figuur 15 Schematische weergave
van fixatie van een zygomafractuur
met plaatosteosynthese in de
laterale orbitawand (A) en ter
plaatse van de crista zygomaticoalveolaris (B).

Figuur 16 Schematische
voorstelling van een blowoutfractuur van de orbitabodem
met herniatie van orbita-inhoud
naar de sinus maxillaris.

Figuur 17 Schematische
voorstelling van de afdekking van
het defect met een implantaat of
transplantaat na terugbrengen
van de orbita-inhoud uit de sinus
maxillaris in de orbita.

plaats waar het jukbeen overgaat in de bovenkaak.
Voor het stellen van de diagnose is het maken van gerichte röntgenfoto’s onmisbaar. CT-opnamen leveren de beste beeldvorming.
Fixatie van de fractuur geschiedt meestal in de laterale orbitarand en/of de crista
zygomaticoalveolaris door middel van plaatosteosynthesen (figuur 15). Via een incisie in de wenkbrauw wordt de laterale orbitarand vrijgelegd. Via deze incisie
worden, met behulp van een elevatorium, os en arcus zygomaticus gereponeerd,
vaak ondersteund door tractie met behulp van een beenhaak die onder het jukbeen aangrijpt. Op deze wijze kan het jukbeen in alle richtingen worden bewogen.
Na repositie wordt een plaatosteosynthese in de laterale oogkasrand aangebracht,
die zo mogelijk stabiel is. In geval van een gefractureerde orbitabodem wordt een
orbitabodemimplantaat of bottransplantaat aangebracht. Ook kan repositie en
fixatie plaatsvinden via een snede in de omslagplooi van de bovenkaak. Daarmee
worden zichtbare littekens voorkomen. Na repositie vindt fixatie plaats met één of
meer microplaten in de regio van de crista zygomaticoalveolaris.

Orbitawandfracturen (blow-outfracturen)
Hierbij is in de zuivere vorm alleen sprake van een fractuur van de orbitabodem
en/of mediale orbitawand, vaak met verplaatsing van een deel van de orbita-inhoud in de sinus maxillaris en/of de neus (figuur 16). De fractuur ontstaat doordat een rond voorwerp de oogkas recht van voren treft. Door de ‘luchtdichte’ afsluiting langs de orbitaranden wordt in de oogkas een kortdurende zeer hoge
hydrostatische druk opgebouwd die een uitweg zoekt naar de zwakste plaats in de
oogkas, zijnde de orbitabodem en/of de mediale. De orbita-inhoud (vet en spieren) wordt dan in de sinus en/of de neus geperst. Doordat een oogbolspier in de
fractuurspleet wordt gevangen kunnen bewegingsstoornissen van de oogbol optreden met als gevolg dubbelzien. De klinische symptomen zijn vergelijkbaar met
die van een zygomafractuur, met het belangrijke verschil dat de randen van de orbita (meestal) volledig intact zijn gebleven. Het testen van de oogbewegingen is
bij de diagnostiek dan ook zeer belangrijk.
De röntgendiagnostiek is in principe dezelfde als bij de zygomafracturen met CT
als gouden standaard. Orbitawandfracturen worden benaderd via infraorbitale
subconjunctivale incisies. De orbitawand wordt, na vrijmaking van ingeklemd vet
en ingeklemde spieren, gereponeerd en gereconstrueerd met behulp van bottransplantaten of alloplastische implantaten (figuur 17). Samenwerking met een
oogarts die in deze fracturen is geïnteresseerd verdient aanbeveling. Hierdoor
kunnen functionele stoornissen achteraf tot een minimum worden beperkt.
Bij verouderde orbitawandfracturen met visusstoornissen worden de wanden als-
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nog gereconstrueerd. De successen hiervan zijn echter matig. De primaire behandeling
op basis van goede diagnostiek is de enige goede.

Jukboogfracturen
Een zuivere arcus zygomaticusfractuur is betrekkelijk zeldzaam; meestal bestaat er een
combinatie met een jukbeenfractuur. Een jukboogfractuur wordt in de regel veroorzaakt
door direct van opzij komend geweld. Bij inspectie kort posttraumatisch is een typerende indeuking zichtbaar op de plaats waar de arcus naar mediaan is verplaatst (figuur
18). Dit kan later door het opgetreden hematoom en oedeem geheel of gedeeltelijk worden gemaskeerd. De processus muscularis van de onderkaak kan ingeklemd raken,
waardoor bewegingsbeperkingen kunnen optreden. Men treft dan een trismus aan en
pijn bij laterale bewegingen, gericht naar de getroffen zijde (bij een fractuur van het collum mandibulae is dit andersom). Neusbloeding, monoclehematoom en doofheid van
de wang ontbreken.
De beste opname voor röntgendiagnostiek is de submentovertex-opname (arcusopname) (figuur 19), waarop in karakteristieke gevallen een M-vormige indeuking van
de boog zichtbaar is. Om een jukbeenfractuur uit te sluiten wordt meestal ook een
occipitomentale opname (Waters’ projectie) gemaakt.
Bij een verse fractuur waarbij de arcus alleen is ingedeukt, kan via een kleine incisie
in de huid onder de arcus een eentands beenhaak achter de arcus worden gehaakt,
waardoor deze weer naar buiten kan worden getrokken. Meestal blijft de arcus, als
de spanning weer in de boog zit, op deze plaats staan. De patiënt moet er erg voorzichtig mee zijn en voorkomen dat er druk op wordt uitgeoefend. Aan een deel van
de arcus hecht de m. masseter aan. Deze spier heeft echter geen dislokerende werking, doordat de arcus tussen de beide bladen van de fascia temporalis is gevat, wat
een dislocatie naar caudaal voorkomt. Repositie met de eentands beenhaak kan in
de regel onder lokale anesthesie worden uitgevoerd.
Soms vindt benadering van de jukboogfractuur plaats via een incisie in de buccale omslagplooi in de mond en soms via een incisie in de laterale ooghoek.
Panfaciale fracturen
Onder een panfaciaal letsel wordt een conglomeraat van fracturen verstaan waarin
meerdere van de volgende structuren betrokken zijn: de neus, de etmoïden, de orbitae,
zygomata, de maxilla en de mandibula. Vaak is sprake van ernstige dislocatie en verbrijzeling van het benige skelet, met uitbreiding naar hersenschedel en het benige verhemelte. Naast het klinisch onderzoek is voor een adequate diagnostiek van panfaciale letsels gedetailleerde CT-diagnostiek met tweedimensionale reconstructies onmisbaar.
Feitelijk omvat de diagnostiek en behandeling van panfaciale letsels alle aspecten van
Trauma is meer dan fracturen alleen...

Figuur 18 Klinisch beeld van een
karakteristieke deuk ter plaatse
van de arcus zygomaticus ten
gevolge van een niet
onderkende arcusfractuur.

Figuur 20 Schematische voorstelling van de fixatie met
plaatsosteosynthesen van een
panfaciale fractuur.
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hetgeen in de vorige paragrafen is beschreven (figuur 20).
De behandeling van panfaciale letsels vergt een strakke protocollaire benadering.
Vrijwel altijd wordt begonnen met het op elkaar afstemmen van onder- en boventandboog. Fracturen van het corpus mandibulae worden vervolgens gereponeerd en
gefixeerd. Daarna worden fracturen in linker en rechter opstijgende tak van de mandibula gereponeerd en gefixeerd. Om de verticale dimensie van het gelaat terug te
kunnen vinden, is het bij panfaciale fracturen vaak noodzakelijk ook fracturen van het
collum mandibulae te reponeren en te fixeren. Vervolgens wordt, afhankelijk van de
mate van verbrijzeling, eerst het naso-orbito-etmoïdale complex gereponeerd en aan
het neurocranium gefixeerd, dan wel eerst het zygomacomplex gerestaureerd, te beginnen met de jukbogen. Eventueel noodzakelijke bottransplantaten voor reconstructie van de orbitawanden worden direct aangebracht. Reconstructie van het faciale
skelet wordt vervolgens op het Le Fort I-niveau voltooid door
het complex van maxilla en mandibula aan de rest van het
middengezicht te fixeren. Directe behandeling van panfaciale
fracturen met uitvoerig vrijleggen van de fractuurplaatsen, gebruik van interne fixatietechnieken en directe toepassing van
bottransplantaten, maakt een anatomische reconstructie mogelijk en vermindert de morbiditeit. Secundaire reconstructieve procedures voor het herstel van malocclusie, reconstructie
van enophtalmus en reconstructie van wekedelendeformiteiten zijn daarna nog maar zelden noodzakelijk.

Figuur 19 Occipitomentale opname (A) en submentovertex-opname (B)
van een fractuur van os
en arcus zygomaticus
links.

Nazorg en plaatverwijdering
Voor ontslag uit het ziekenhuis vindt na fractuurbehandeling altijd röntgencontrole
plaats om vast te stellen of de repositie en fixatie adequaat is gebeurd. Na ontslag
vinden poliklinisch regelmatig controles plaats, meestal zes tot acht weken na de
behandeling. Eventueel eerder aangebrachte spalken worden onder lokale anesthesie verwijderd zodra zij geen functie meer hebben (meestal zes weken na behandeling). Eventuele gebitsschade wordt zodra dit kan door de eigen tandarts hersteld.
Over de noodzaak tot het verwijderen van osteosynthesemateriaal bestaat geen consensus. Wel is duidelijk dat gebruikte materialen (roestvrij staal, titanium) in het lichaam minder inert zijn dan aanvankelijk werd aangenomen. Zeker bij jonge patiënten bestaat daarom de tendens platen, schroeven en ook draden te verwijderen,
tenzij de ingreep hiertoe te uitgebreid of te riskant is. Bij kinderen worden osteosynthesen altijd verwijderd, omdat deze met het voortschrijden van de groei geheel in
het bot worden opgenomen en dan slechts via een uitgebreide ingreep kunnen worden verwijderd.
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Bekkenfracturen:
typering en
b ehandeling

Bekkenringfracturen worden veelal gezien in het kader van zware
ongevallen. Er is veel energie nodig om de stevige ringstructuur van het
bekken te verstoren. Die energie werkt op de patiënt in bij
verkeersongevallen, bij een val van hoogte of bij crushletsels. Hoe worden
bekkenfracturen geclassificeerd en behandeld?
Tekst: dr. J. Biert, traumachirurg, UMC St Radboud Nijmegen

De meest gebruikte indeling van bekkenringfracturen is die volgens Tile. We onderscheiden type A-, type B- en type Cfracturen. Bij type A-fracturen is de
stevige ringstructuur niet verstoord (figuur 1). Deze komen voor bij gedeeltelijke bekkenvleugelfracturen of bij avulsiefracturen. De krachtlijnen waarlangs het
gewicht van het lichaam wordt gedragen
lopen ononderbroken van wervelkolom
naar benen.
Bij type B-fracturen is sprake van horizontale instabiliteit. Verplaatsing van
de bekkenhelften kan naar buiten (een
zogenaamd open-boekletsel, figuur 2)
of naar binnen zijn. In ieder geval is de
ring op minstens twee plaatsen gebroken: aan de voorzijde en aan de achterkant. Belast mobiliseren is normaliter
onmogelijk. Draaien in bed kan de ver-

Figuur 1 Kind met een type
A-bekkenringfractuur aan de lin- plaatsing verergeren.
kerzijde (pijl). De ring is intact, Bij type C-fracturen is er een volledige instabiliteit. De bekkenhelft, en dus ook het erde behandeling is conservatief. aan vastzittende been, is alle kanten op beweegbaar. Dit is een zeer ernstig letsel.
Bekkenfracturen: typering en behandeling
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Figuur 2 Een patiënt met een ernstig verplaatste type
B-bekkenringfractuur (open boek).

Figuur 3 Een polytraumapatiënt met een ernstige open type
C-bekkenfractuur. Packing op de spoedeisende hulp.

Gevolgen
Het bekken is berucht vanwege het potentieel grote bloedverlies. Dit is meestal het
gevolg van een verscheuring van de venen. Een andere bron is het fractuurvlak zelf
of arterieel letsel. Comprimeren van het bekken met osteosynthese stopt vaak de
bloeding. Zo niet, dan kan worden gepackt of geëmboliseerd. Wanneer sprake is van
een bekkenfractuur met open verwondingen kan het bloedverlies extreme vormen
aannemen. Er is dan door afwezigheid van afsteun geen compressiekracht meer
mogelijk die de bloeding kan stelpen (figuur 3). Agressieve behandeling is noodzakelijk; de mortaliteit is hoger dan 50 procent.
Ook orgaanletsel komt voor bij bekkenfracturen. Bij mannen is het urethraletsel een
beruchte complicatie die verstrekkende gevolgen heeft voor de patiënt; bij vrouwen
komt dit vrijwel niet voor. Daarnaast kunnen rectumletsels voorkomen, die aanleiding kunnen geven tot levensbedreigende infecties in het kleine bekken. Ook zenuwletsel kan een gevolg zijn van bekkenfracturen. Verscheuring van de sacrale
plexus leidt tot pijn en invaliditeit. Bovendien kunnen door de enorme krachten grote wonden optreden die hun stempel drukken op de behandeling.
Langdurige bedrust van onbehandelde patiënten met instabiele fracturen die niet
mogen/kunnen oefenen en belasten leidt tot de bekende gevaren trombose en
longembolieën, lucht- en urineweginfecties en decubitus.
Trauma is meer dan fracturen alleen...
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Figuur 4 De bekkenband voor tijdelijke fixatie is zichtbaar
(pijl).

Figuur 5 Tijdelijke fixatie met een externe fixateur.

Bekkenfracturen worden vaak gezien in het kader van multiple letsels. Complicaties
met andere verwondingen kunnen de genezing tegenwerken. Wanneer bijvoorbeeld
ernstig thoraxletsel aanwezig is, kan dit negatief werken op de operabiliteit van de
patiënt.

Basisprincipes behandeling
Conservatieve behandeling wordt ingesteld bij type A- en niet verplaatste fracturen.
In alle andere gevallen is een operatie geïndiceerd om de ringstructuur te herstellen
en het bloedverlies te stelpen. We onderscheiden de operaties die voor tijdelijke behandeling worden verricht en de definitieve osteosyntheses.
De allereerste behandeling vanaf de straat bestaat uit een bekkenband die compressie geeft (figuur 4). Tijdelijke behandelingen zijn de externe fixateur en de bekkenklem. Bij een externe fixateur worden Schanz-schroeven in de bekkenvleugel ingebracht, waarna een frame deze van links naar rechts verbindt (figuur 5). Dit maakt
een sterke constructie, die nog meer stabiliteit krijgt indien de pinnen niet op de
vleugel maar vlak boven het acetabulum worden ingebracht; dit is echter wel technisch lastiger. Fixateurs zijn meestal ter overbrugging in gebruik, maar kunnen in
bijzondere gevallen ook een definitieve behandeling vormen. Dan worden ze na zes
tot tien weken verwijderd.
Bekkenfracturen: typering en behandeling
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Figuur 6 Behandeling met (tijdelijke) bekkenklem.

Figuur 7 Damage-controllaparotomie. Uiteindelijk volgde goed
herstel van de patiënt.

De bekkenklem is een soort lijmtang die met twee pinnen ingebracht aan de achterzijde compressie geeft op de achterkant van de bekkenring (figuren 6 en 7). De constructie loopt dan met een grote omweg voorlangs. Deze fixatie is bedoeld als levensreddende maatregel en blijft normaliter niet langer dan twee dagen in situ;
draaien van de patiënt is hierbij niet mogelijk.
Bij de definitieve behandeling wordt overgegaan op interne osteosynthese. Hierbij
wordt gebruikgemaakt van schroeven en platen (figuur 8). De vorm en ligging hiervan worden bepaald door het precieze verloop van de fractuurvlakken. Uitgangspunt is dat de stevige ringstructuur weer stabiel hersteld moet worden. In de meeste gevallen is dat goed mogelijk, maar soms moet geïmproviseerd worden omdat
de toestand van de patiënt een grote operatie niet toelaat of omdat huidletsels een
bepaalde operatieve toegang blokkeren wegens infectiegevaar.
Een onderscheid kan worden gemaakt tussen fixatie van de voor- en van de achterzijde. Verscheuringen van de symfysis pubis kunnen eenvoudig worden overbrugd met
een vier- of zesgats plaat via een benadering door het midden (figuur 9). Zijn de pubes zelf gebroken, dan moet een langere plaat worden gekozen. Deze moet dan vaak
tot voorbij het acetabulum worden geplaatst, wat de operatie meteen een stuk moeilijker maakt. Soms kan gebruik worden gemaakt van een enkele schroef die door het
Trauma is meer dan fracturen alleen...
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Figuur 8 Definitieve osteosynthese van een patiënt met een type
C-instabiele bekkenfractuur. Twee SI-schroeven rechts en één links,
met symfyseplaat aan de voorzijde. Coiling van een bloedende tak
van de a. obturatoria interna rechts.

Figuur 9 Behandeling met een plaat aan de voorzijde.
Contrastlekkage door urethraruptuur.
Bekkenfracturen: typering en behandeling

merg van de pubis loopt, een elegante minimaal invasieve behandelmethode.
Is de bekkenvleugel gebroken, dan wordt de
benadering vanuit de bekkenkam gekozen, de
ilio-inguinale toegang. Meerdere platen worden dan aangebracht, wederom met het doel
de ringstabiliteit te herstellen. Een sacro-iliacale luxatie aan de achterzijde is ook goed
met korte platen van voren uit te behandelen,
maar bij een sacrumfractuur is dat niet mogelijk. Nu wordt meestal een aantal sacro-iliacale schroeven ingebracht, meestal twee per
aangedane kant. Een overbruggende plaat of
kleine plaatjes op het sacrum langs de dorsale
zijde zijn ook mogelijk. Dan moet de patiënt
wel op zijn buik worden gedraaid, en dat kan
niet altijd. Het inbrengen van sacro-iliacale
schroeven wordt zeer vergemakkelijkt door
het gebruik van computernavigatie.
Is er een gelijktijdige acetabulumfractuur, dan
is de behandeling er ook op gericht om hier
een volledig gereponeerde en oefenstabiele
situatie te creëren. Deze groep wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.

Nabehandeling
Wanneer de ringstructuur weer stevig hersteld
is en er geen andere belemmeringen meer
zijn, kan de patiënt belast gemobiliseerd worden. Dit zal het herstel bespoedigen. Toch
dient met een revalidatieperiode van maanden tot soms een jaar rekening gehouden te
worden. Bekkenfracturen zijn geen kleine letsels.
Behalve bij kinderen, en in speciale gevallen
zoals infectie, is het niet geïndiceerd om na
botgenezing het osteosynthesemateriaal te
verwijderen.
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Abdominaal
compartiment
syndroom

Bij traumatische aandoeningen denken we al snel aan gebroken botten
en andere letsels die direct door een van buitenaf inwerkend trauma
worden veroorzaakt. Ook het abdominaal compartimentsyndroom (ACS)
kan echter door een trauma ontstaan, al dan niet direct. Het ACS, waarbij
de druk in de buikholte is verhoogd, kan velerlei oorzaken hebben.
Urgente behandeling is nodig om onomkeerbare schade te voorkomen.
Tekst: Karel A. Kolkman, traumachirurg, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem

Alles wat kan leiden tot verhoging van de intra-abdominale druk, kan ook leiden tot het
abdominaal compartimentsyndroom (ACS). ACS is gedefinieerd als een verhoging van
de intra-abdominale druk tot boven de 20 mmHg, met daarbij tekenen van een nieuw
ontwikkelde orgaanschade. Als deze situatie langere tijd blijft bestaan, dan zal dit onherroepelijk leiden tot een multiorgaanfalen. Dit orgaanfalen wordt dus veroorzaakt door
gebrek aan perfusie van diverse organen doordat de buikdruk te hoog is.

Oorzaken
Iedere vorm van abdominaal trauma kan het abdominaal compartimentsyndroom veroorzaken. Het ACS kan echter ook ontstaan door een abdominale ingreep, zoals een
herstel van een littekenbreuk of een buikwandbreuk bij neonaten. Zelfs een agressief
infuusbeleid bij brandwonden kan leiden tot het ACS. Voorbeelden van oorzaken zijn:
• polytransfusie (meer dan 10 EH),
• verstoringen in de bloedstolling,
• abcessen in de buik,
• peritonitis,
• intra-abdominale bloeding door
orgaanletsel,
• abdominaal aneurysma,
• beademing met hoge drukken,
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• buikoperatie met strak hechten van
de fascie,
• buikoperatie met aanleggen van een
strakke band om de fascie te beschermen,
• ileus,
• ernstige brandwonden,
• pancreatitis,
• laparoscopie met hoge druk,• dialyse.
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Primair, secundair en tertiair
ACS
Een primair ACS bij traumapatiënten kan worden veroorzaakt doordat na een traumalaparotomie de buik te strak
wordt gesloten (figuur 1). De
druk in de buik is te hoog en
de organen krijgen te weinig
perfusie. Deze patiënten zijn
vaak geopereerd in een damage-controlsetting, waarbij
het er niet om gaat alle letsels perfect te herstellen
maar om de patiënt in leven
te houden met een minimale
ingreep. Het benodigde herstel van bijvoorbeeld darmletsels wordt dan later uitgevoerd. Ook bij een
pancreatitis, waarbij zo veel
vocht in de buik vrijkomt dat de druk te hoog oploopt, spreken we van een primair ACS.
Traumapatiënten die op de IC komen en ten gevolge van niet abdominale aandoeningen
grote hoeveelheden infuusvloeistoffen krijgen, kunnen een secundair ACS ontwikkelen.
De buik komt dan toch in de problemen, zonder dat er een direct abdominaal letsel of
een abdominale aandoening is.
In het verleden werd een primair ACS binnen de intensivecaresetting gezien als een chirurgische aandoening met een abdominale oorzaak; bijvoorbeeld een geruptureerd
aneurysma of abdominaal trauma. Een secundair ACS werd gezien als een intern geneeskundige aandoening ten gevolge van septische shock, toxin release en capillaire lekkage en een overmaat aan extracellulaire vloeistof. Ze hebben direct met elkaar te maken, en een combinatie van de twee komt in de praktijk vaak voor.
Als na de operatieve behandeling van een ACS de druk opnieuw oploopt tot boven de limiet spreken we van een tertiair ACS.

Figuur 1 Te strak gesloten buik.
Rechterpagina:
Figuur 2 Alle mogelijke
gevolgen van het ACS.

Monitoring
De diagnose ‘abdominaal compartimentsyndroom’ kan alleen gesteld worden door de
patiënt te monitoren. De beste methode hierbij is om de druk in de buik te meten via
Trauma is meer dan fracturen alleen...
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CARDIOVASCULAR SYSTEM
Difficult preload assessment
Wedge pressure â
Central venous pressure â
Intra thoracic blood volume index =
Extra vascular lung water =
Right ventricular end-diastolic volume
index =
Cardiac output â
Venous return â
Systemic vascular resistance â
Venous thrombosis â
Pulmonary embolism â
Heart rate ä =
Mean arterial pressure ä =æ
Pulmonary artery

CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Intracranial pressure â
Cerebral perfusion pressureâ
Idiopathic intracranial hypertension (obesity)

RESPIRATORY SYSTEM

HEPATIC SYSTEM

Hepatic arterial flow â
Portal venous blood flow â
Portocollateral flow â
Lactate clearance â
Glucose metabolism â
Mitochondrial function â
Cytochrome p450 function â

GASTRO-INTESTINAL SYSTEM
Celiac blood flow â
Superior mesenteric artery blood flow â
Blood flow to intra-abdominal organs â
Mucosal blood flow â
Mesenteric vein compression â
Intramucosal pH â
Regional CO2 â
CO2-gap â
Success enteral feeding â ?
Intestinal permeability â
Bacterial translocation â ?
Multiple organ failure â ?
Gastro-intestinal (re)bleeding
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RENAL SYSTEM
Renal blood flow â
Diuresis â
Tubular dysfunction â
Glomerular filtration rate â
Renal vascular resistance â
Renal vein compression â
Compression ureters â
Anti-diuretic hormone â
Adrenal blood flow =

Intrathoracic pressure â
Pleural pressure â
Functional residual capacity â
All lung volumes â
(~restrictive disease)
Auto-PEEP â ?
Peak airway pressure â
Plateau pressures â
Dynamic compliance â
Static compliance â
Chest wall compliance â
Hypercarbia â
PaO2 â
PaO2/FiO2 â
Dead-space ventilation â
Intrapulmonary shunt â
Lower inflection point â
Upper inflection point â
Prolonged ventilation ?
Difficult weaning ?

ABDOMINAL WALL
Compliance â
Rectus sheath blood flow â
Wound complications â
Incisional hernia â
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een blaaskatheter. Dan kan op verschillende manieren. Allereerst kan een drukmeter, zoals gebruikt wordt voor bloeddrukmeting, aangesloten worden op de blaaskatheter. Een
andere manier is om een gekalibreerde slang aan te sluiten op de blaaskatheter, deze
omhoog te houden en op de gekalibreerde slang de hoogte van de urinekolom af te lezen (Holtecsysteem). Deze technieken zijn beide betrouwbaar, mits ze technisch juist
worden uitgevoerd. Een derde manier is met een continu monitoringssysteem met een
speciale katheter en een aparte monitor.
Er zijn ook indirecte aanwijzingen die in de praktijk bruikbaar zijn. Mocht een patiënt geopereerd worden zonder blaaskatheter of mocht de meting via de katheter om een andere reden niet lukken, dan is een forse stijging van de beademingsdruk bij het sluiten
van de buik een indirecte aanwijzing dat de druk in de buik wel eens te hoog zou kunnen
worden. In dat geval kan de behandeling direct worden aangepast.
Bij alle patiënten die het risico lopen het ACS te hebben dan wel te ontwikkelen dient op
de IC de blaasdruk regelmatig te worden gemeten.

Gevolgen van ACS
In figuur 2 staan alle mogelijke gevolgen van verhoogde buikdruk opgesomd. We kunnen ze grofweg indelen in:
• cardiovasculair: druk stijgt, veneuze return daalt, output daalt;
• neurologisch: druk stijgt, intracraniale druk stijgt, cerebrale perfusie daalt;
• pulmonaal: intrathoracale druk stijgt, waardoor oedeem en atelectase ontstaan,
longvolume daalt, beademingsdrukken moeten omhoog;
• nieren: buikdruk stijgt, perfusie daalt, urineoutput daalt;
• lever: buikdruk stijgt, perfusie daalt, functie neemt af;
• maag/darm: door daling van perfusie ontstaat ischemie en translocatie van bacteriën.
Behandeling
Wordt de diagnose ‘ACS’ gesteld, dan dient op zeer korte termijn een behandeling te
volgen. Als dit niet gebeurt volgt onherstelbare schade, zoals hiervoor beschreven. De
behandeling kan initieel non-invasief zijn. Als deze behandeling niet op korte termijn
leidt tot daling van de buikdruk is de enige oplossing een chirurgische. De buik zal moeten worden ontlast door een laparotomie of het openen van een reeds aanwezige laparotomiewond.
Een openbuikbehandeling is voor de patiënt nadelig en is ook zeer arbeidsintensief voor
personeel op de intensive care. Er moet dan ook altijd naar gestreefd worden om de
buik op de een of andere manier tijdelijk te sluiten. Bij voorkeur worden hier technieken
voor gebruikt die de huid en de fascie niet verder beschadigen. Dit met het oog op de later gewenste definitieve sluiting van de buik.
Trauma is meer dan fracturen alleen...
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Figuur 3 Abdominale VAC in
combinatie met het ABRAsysteem.

Er is een aantal goede opties. Het abdominale VAC-systeem is inmiddels uitgebreid bekend. Het is een mooie maar
relatief dure manier om de buik tijdelijk
te sluiten. Zeker als er sprake is van een
damage-controllaparomie waarbij in 24
uur opnieuw zal worden geopereerd, is
dit een kostbare oplossing.
In dat geval kan worden teruggevallen
op de Opsite Sandwich (VacPac). Hier
wordt een laag gemaakt van een dubbellagige Opsite-folie met enkele gazen
ertussen. Die wordt in de buik geplaatst. Hierop worden vervolgens twee
drains geplaatst, waarover een Opsite
komt die op de buikwand wordt gekleefd. Op deze manier is sprake van
een waterdichte afsluiting die snel weer
is te verwijderen.
Een derde manier is de Bogota bag.
Hierbij wordt een steriele plastic zak, bijvoorbeeld zoals gebruikt voor blaasspoeling,
opengeknipt en aan de huid vastgehecht. Dit houdt de darmen in de buik, maar geeft
zelden een lekvrije situatie op de IC. Een ander nadeel van de Bogota bag is de beschadiging van de huid die optreedt door het vasthechten.
Een praktische manier om met bovengenoemde problemen om te gaan is gebruik te
maken van de VacPac na de damage-controloperatie en na de volgende operatie over
te stappen op de abdominale VAC. Dit kan later nog gecombineerd worden met technieken om de fascie geleidelijk naar elkaar toe te trekken (zoals het ABRA-systeem)
(figuur 3).

Samenvatting
Het abdominaal compartimentsyndroom is een aandoening die in de traumasetting
veelvuldig voorkomt. Men moet erop bedacht zijn en er vervolgens ook naar handelen.
De behandeling is eenvoudig, maar heeft grote gevolgen voor de patiënt en de verder
behandeling op de IC.
Referentie
Website van de World Society on Abdominal Compartment Syndrome: www.wsacs.org.
Abdominaal compartimentsyndroom
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Casus: een fors
g ezwollen been

Een val op de rechterheup leidde tot extreme pijn in het bovenbeen van
een patiënt. De oorzaak blijkt een compartimentsyndroom te zijn. Een
compartimentsyndroom van het bovenbeen is zeldzaam.
Tekst: J.W. Duijff, aio heelkunde; LUMC, Leiden; W.N. Welvaart, chirurg, destijds ziekenhuis Bronovo, momenteel Ziekenhuis
Rivierenland, Tiel

Wij zagen een 69-jarige man, enkele uren na een val op de rechterheup. Lopen
was onmogelijk door progressieve pijn en zwelling. De voorgeschiedenis vermeldde onder andere diepveneuze trombose van het rechterbeen twee maanden
tevoren. Patiënt gebruikte Fenprocoumon. Het bovenbeen was extreem pijnlijk
en gezwollen (zie figuur 1), maar neurovasculair intact.
Laboratoriumonderzoek liet de volgende waarden zien (normaalwaarde): INR 4,8
(1,0), hemoglobine 9,0 (8,0-10,5) mmol/l. Het femur bleek onaangedaan op een
röntgenfoto. De CT-scan toonde een hematoom van 6 centimeter doorsnede in
de laterale spierloge.
Wegens de heftige pijn volgde acute fasciotomie, waarbij lichte ischemie van de
musculus vastus lateralis werd gezien. Een fors hematoom werd uitgeruimd en de
huid met vessel loops geapproximeerd (zie figuur 2). Een week later volgde exploratie van de wond in verband met koorts. Enig oud hematoom werd verwijderd.
Drie weken na de fasciotomie werd de wond chirurgisch gesloten.
Een compartimentsyndroom van het bovenbeen is zeldzaam. Gesloten
femurfracturen en stomptrauma’s zijn de belangrijkste oorzaken. Pijn, paresthesieën en paralyse zijn de belangrijkste symptomen (aanwezig in respectievelijk
100, 60 en 42 procent van de patiënten).1 Bij heftige pijn, paresthesieën of paralyse zijn snelle diagnose en fasciotomie essentieel om complicaties als spiernecrose, nierinsufficiëntie en zenuwletsel te voorkomen.2-6

Literatuur
1. Mithofer K, Lhowe DW, Vrahas MS, Altman DT, Altman GT. ‘Clinical spectrum
of acute compartment syndrome of the thigh and its relation to associated injuries’. Clin Orthop Relat Res 2004; 425:223-9.
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Figuur 1. Fors gezwollen
rechter bovenbeen.

2. Holbein O, Strecker W, Rath SA, Kinzl L. ‘Compartment syndrome of the thigh
with sciatic nerve paralysis’. Unfallchirurg 2000; 103(4):275-80.
3. Riede U, Schmid MR, Romero J. ‘Conservative treatment of an acute compartment syndrome of the thigh’. Arch Orthop Trauma Surg 2006; 127(4):269-75.
4. Mithofer K, Lhowe DW, Altman GT. ‘Delayed presentation of acute compartment syndrome after contusion of the thigh’. J Orthop Trauma 2002;
16(6):436-8.
5. Robinson D, On E, Halperin N. ‘Anterior compartment syndrome of the thigh
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Figuur 2. De wond
geapproximeerd met
‘vessel loops’.

in athletes-indications for conservative treatment’. J Trauma 1992; 32(2):183-6.
6. Mithofer K, Lhowe DW, Vrahas MS, Altman DT, Erens V, Altman GT. ‘Functional outcome after acute compartment syndrome of the thigh’. J Bone Joint Surg
Am 2006; 88(4):729-37.
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