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TRAUMATOLOGIE – SAMENVATTING 
Les 1. Basisbegrippen 

❖ Traumatologie = studie van verwondingen die door ongevallen of geweld zijn veroorzaakt, en 

die medische/chirurgische behandeling vereisen. 

- Ongevallen of geweld 

o Mechanisch 

▪ Hoog energetisch: mechanisch gegeven waarbij veel energie wordt 

overgedragen op een slachtoffer (bv ontploffing in gesloten ruimte, val van 

7de verdiep, aan 170km/uur tegen een boom rijden). 

▪ Laag energetisch (kan ook tot ernstig letsel leiden, bv val op tapijt en 

osteoporose) 

o Thermisch: extreme warmte of koude 

o Chemisch: gassen, caustische stoffen 

o Straling: nucleaire/ioniserende straling 

- Wat is trauma? 

o Trauma is een ziekte 

Letsels gaan allemaal via = basisprincipes genezen. Ontsteking = een van de 

basisprocessen in heling 

▪ /!\ onderscheid maken tussen ontsteking (nl fysio proces) en infectie 

(microorg invasie die ontsteking doet ontstaan) 

▪ Veel inflammatie → SIRS (inflammatoir syndroom) => P die een trauma 

ondergaat is ziek, moet als een zieke benadert worden 

▪ Veel letsels → zwaar ziek → gespecialiseerde zorgen nodig om te overleven. 

o Complex trauma vereist specialisatie 

- Zorg voor de gekwetste is wsch oudste vorm van GNK 

o Zorg voor jagers, ‘beschermers’ van de stam: verdediging stam → krijgers gewond, 

moeten dus verzorgd worden 

o Edwin-Smith papyrus: beschrijving van 48 klinische gevallen, allemaal gefocust op 

trauma. Bv behandeling van sleutelbeenfractuur (goede beschrijving van cijfer 8 

verband, enkel gebruiken we nu geen honing meer). 

o Oorlog zorgt voor vooruitgang in de zorg voor de gekwetste 

▪ Baron Larrey (lijfarts Napoleon): ambulance (kar met vering en wegwerp 

matras (met stro gevuld zodar kon opgebrand worden), daarvoor bleven 

soldaten op het slagveld liggen). 

▪ WO I: veldhospitalen (mort 45%). Geen anesthesie, geen complexe zorg, 

enkel op bed liggen en bidden zodat je het overleeft. 

▪ WO II: stop the bleeding (mort 15%). Anesthesie, AB. 

▪ Korea: MASH (mort 9%) 

▪ Vietnam: advanced trauma hospital (mort 2%) 

▪ Afghanistan: Massive transfusion protocol 

- Trauma nu 

o We are still at war! “continue oorlog”: 250.000 doden/jaar in Europa door ongevallen 

o Meeste ongevallen gebeuren thuis, bij ontspanning (meer doden dan door 

verkeersongeval) 

▪ 20-30% geriatrische P met heupfractuur sterven binnen het jaar 
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o Ongeveer evenveel ongevallen in België als in Duitsland, Finland, Zweden of VK; maar 

meer doden dan in Duitsland en VK (8% doden door ongevallen in Be vs 5%) → 

ruimte voor verbetering 

 
o Overlijden 

 

▪ Trauma is wereldwijd de /!\ste doodzsoorzaak >40j 

▪ Trauma is in Vlaanderen de /!\ste oorzaak van verloren potentiële 

levensjaren bij mannen, 2de belangrijkste bij vrouwen 

▪ Trauma is ketenzorg:  

• omstandershulp en alarmering (100/112)  

• verplaatsen van P 

• beoordelen/triage van P – acute hulp verlenen (100, PIT of MUG) 

• vervoer naar ZH (steeds dichtbijzijnde) 

• opvang op spoedgevallenafdeling (>150 erkend) 

• chirurgische hulp (geen erkende beroepstitel voor traumachirurgen) 

• intensieve zorgen/medium care – verpleging en ontslag – 

(poly)klinische revalidatie 

▪ Traumasysteem indien deze zorgen georganiseerd zijn in een systeem met 

voorafbepaalde protocollen, controlesystemen en kwaliteitscriteria 

• Resulteert in 50% reductie vermijdbare overlijdens 

• Reductie 15% in mortaliteit ivm MTOS-normen 

• 15-20% reductie overlijdensrisico na implementatie traumasysteem 

▪ PIT = ambu + verpl vs MUG = verpl + arts 

• MUG wnr ongevalsmech waarbij met een levensbedreigend letsel 

dient rekening gehouden te worden: 

o Val van >3m hoogte 

o Explosie 

o Inklemming 

o Bedelving 

o Passagier uit wagen geslingerd 

o Dood van een passagier in = wagen 

o Ongeval met motorvoertuig dat reed aan grote snelheid 
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o Aanrijden voetganger/fietser 

▪ Polytrauma:  

• Min 2 orgaansystemen getroffen 

• Bedreigend voor het nl verder functioneren van de organen/individu 

• Verkeersongevallen, geweld, suicide, accidenteel  

▪ Monotrauma: bekkenletsels, neurotrauma, wervelzuilletsel, complexe open 

fracturen, replantaties (van geamputeerde ledematen/vingers), complexe 

weke delen trauma  

▪ Ortho-geriatrische trauma: 

• Heupfractuur: 1/3 overlijdt binnen het jaar 

▪ Multidisciplinair 

• Traumachirurg 

• Urgentiearts 

• Anesthesist 

• Neurochirurg 

• Plastische chirurg 

• Vasculaire chirurg 

• Orthopedische 

chirurg 

• ICU revalidatie 

• Ergotherapist 

• Sociale dienst 

▪ Traumacentra: 

• In Europa nood aan 1 traumacentrum/1.500.000 inwoners 

• In België nog verbetering nodig 

 

❖ WONDE 
- Wonde = elke onderbreking aan de oppervlakte van het lichaam (incl GI tractus) of elke 

onderbreking in weefsels onder de huid ontstaan door inwerking van energie 

= verstoring van de continuïteit van weefsels 

o Energie = mechanisch (stomp/scherp geweld), thermisch, chemisch, straling, 

electrisch 

o Open wonde = onderbreking in de oppervlakte van het lichaam 

o Gesloten wonde: geen onderbreking in de opp van het lich (bv kneuzing) 

- Wondheling: verschillende stadia die deels overlappen: voorbereiding, proliferatie, 

remodelering 

o Letsel → wondgenezing: regeneratie of fibrose 

o 4 fasen: hemostase, inflammatie, proliferatie, remodellering 

o Voorbereiding: hemostase, inflammatie 

▪ Iedere wonde geeft aanleiding tot een bloeding → bloeding stoppen = 

hemostase 

 
• Bij beschadiging van de vaatwand gaat er VC optreden. Hierdoor 

gaat de bloedstroom vertragen en kunnen bloedplaatjes zich 
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vasthechten in het defect. Het stollingsmech wordt geactiveerd en 

een fibrinenetwerk ontstaat. 

• Collageen: in alle interstitiële weefsels 

 

▪ Daarna start de ontstekingsreactie: inflammatie 

• Rubor, calor, dolor, tumor, function laesa 

• Plaatjes gevat in netwerk → vorming bloedklonter 

• Plaatjes degranuleren en zetten heel veel stoffen vrij (o.a. 

chemokines (cel-aantrekkende stoffen), VD stoffen) → lokale VD 

(waardoor eiwitten en cellen kunnen migreren naar plaats van 

ontsteking) 

 

• Eerste 48uur 

 

 
o WBC (polymorfonucleairen, neutrofielen) gaan klonter 

invaderen en door fagocytose het kapotte weefsel gaan 

opruimen (fagocytose debris), bact opnemen (fagocytose 

bact), bact uitschakelen door vrijzetting ROS + T-helper 

cellen aantrekken. Deze zetten bijkomende factoren vrij die 

nog meer WBC gaan aantrekken 

• 48-72 uur 



5 
Hannah Van Belle 

o Monocyten gaan mee de klonter invaderen → differentiatie 

tot macrofagen → = reacties (fagocytose van mirco-org ent 

dood weefsel) + vrijzetting van ROS, GF, cytokines → 

stimulatie van angiogenese → aanmaak nieuwe Bven → 

start proliferatieve fase 

 
o Proliferatie: regeneratie functionele cellen (reparatief) 

▪ 72-192 uur: angiogenese, proliferatie 

 

 

• Angiogene factoren: VEGF (vascular endothelial GF), PDGF (platelet 

derived GF), angiopoetines. 

o Secretie door macrofagen oiv hoog lactaat en laag weefsel 

PO2 

• Proliferatie: vorming van bundels collageen, kriskras door elkaar 

zonder structuur (gedesoriënteerd litteken) door fibroblasten 

• Naarmate mechanische krachten inwerken hervorming → bundels 

gaan id juiste richting oriënteren en cross-linken. 

• Capillairen, fibroblasten, inflammatoire cellen, tijdelijke ECM 

(collageen, fibronectine, glycoprots, glycosaminoglycanen, hyaluran) 

= granulatie weefsel (rood, bloedt bij aanraking) = weefsel dat 

litteken gaat vormen id proliferatieve fase 
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o Remodelering: uitgerijpt litteken 

▪ Nieuw weefsel gaat zich in vorm en gedrag aanpassen aan omgeving (orgaan, 

mechanische omgeving) waar ontstaan om max functioneel herstel te 

bewerkstelligen (rijping) 

➔ Differentiatie, ↓cellulariteit, wondcontractie 

▪ Duurt een jaar voordat volledig even sterk als initiële weefsel (een jaar 

vooralleer volledig uitgerijpt) 

 

- Wondheling wordt beïnvloed door: 

o Oorzaak 

▪ Steek-, kneus-, scheur-, bijtwonde 

▪ Mate van weefselbeschadiging is direct gerelateerd aan de overgegdragen 

energie 

▪ Bv chirurgie: nauwelijks/geen beschadiging → niet veel helingsreactie nodig 

voor genezing 

▪ Vs maïsverhakselaar → weefsel enorm verscheurd, beschadigd, gekneusd 

o Contaminatie 

▪ De mate van contaminatie bepaalt mee het infectierisico: wonden bevuild 

met landbouwgrond hebben een hoog risico op clostridium infectie 

▪ Bevuilde wonde, met metalen voorwerpen of straatvuil, in de landbouw → 

bact worden in de wonde gedrukt + avitale debris waarop bact perfect 

gedijen → grote invloed op wondheling 

o Tijd 



7 
Hannah Van Belle 

▪ Bij de meeste wondes zijn er de 1ste 4-6uur wel bact aanwezig, maar 

onvoldoende om de heling negatief te beïnvloeden. Na deze tijd is hun 

aantal zo toegenomen dat het risico op infectie groot wordt. De 

aanwezigheid van dood weefsel versnelt het proces van bacteriële 

proliferatie. 

▪ Meeste wondes relatief weinig gecontamineerd → als nle doorbloeding en 

immuniteit, is lichaam in staat deze hoev bact uit te schakelen. 

▪ Wnr geen reiniging en bact vrij spel hebben → reproductie → na 4-6uur 

zoveel bact aanwezig dat niet meer onder controle te krijgen met 

mechanisch reiningen en antiseptica → AB en uitgebreide chrirugische 

debridementen nodig 

▪ Tijd voor hechten van de wonde = afh van doorbloeding (niet uniform). 

Naarmate verder van hart, minder doorbloeding en dus minder weerstand. 

Wnr veilig per primam hechting? Kijken naar locatie en of wonde 

gecontamineerd of proper is → obv deze criteria beslissen welk interval mag 

bestaan tussen ontstaan en hechten van de wonde. Indien deze tijd is 

overschreden, niet verstandig te hechten. 

 
o Biologische individu gebonden factoren 

▪ Lokale negatieve factoren: 

• Infectie 

• Ischemie 

• Vreemde lichamen (bact kunnen er een biofilm op vormen en zich zo 

verdedigen (AB en immuuncellen kunnen er niet bij) 

• Tumoren 

• Hematomen 

• bestraling 

▪ Systemische negatieve factoren 

• Malnutritie 

• Ouderdom 

• Vit A/C deficiëntie 

• Diabetes 

• Geelzucht (icterus) 

• Nierfalen 

• Steroïden/cytotoxische 

therapie 

• Radiotherapie 

• Verminderde 

doorbloeding 

• Hemorragische 

diathese (= heel groot 

hematoom) 

• Immuundeficiëntie 

• maligniteiten

- Soorten heling 

o Per primam 

▪ Directe heling met weinig littekenvorming 

▪ Wondranden mechanisch bij elkaar brengen met strips, lijm, draad 

▪ Esthetisch maar ook functioneel belangrijk → streefdoel 

▪ Voorwaarden: 
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• Geen dood weefsel (want geneest moeilijk/niet) 

• Optimale doorbloeding 

• Geen bacteriële contaminatie (anders risico op infectie en openvallen van wonde) 

• Geen weefseldefecten 

• Spanningsvrij sluitbaar (anders risico op necrose en openvallen) 

 
o Per secundam 

▪ Veilige heling maar uitgesproken littekenvorming (esthetische en functionele impact) 

▪ Natuurlijke heling: vorming van granulatieweefsel dat langzaam het defect vult, contraheert 

en epithelisatie → litteken maar geen vorming van abces mogelijk doordat wonde naar 

buiten kan draineren  

▪ Prijs voor veiligheid = litteken en functieverlies 

 
o Vertraagd primair sluiten 

▪ Wanneer een wonde gecontamineerd is of te oud om primair te sluiten → open behandelen 

en vertraagd sluiten nadat we zeker zijn dat de bacteriële load gereduceerd is 

▪ Bv na 10 op spoed, kattenbeet → 1air sluiten niet veilig 

▪ Mechanisch reinigen, AB geven om potentieel aanwezige bact te elimineren. Na 4 dagen 

wonde niet geïnfecteerd, ondertussen wat granulatieweefsel gevormd → wonde toch toe 

hechten. 

▪ Minder groot litteken dan per secundam en secundaire sluiting 

 
o Secundair sluiten 

▪ Wanneer een wonde niet onmiddellijk spanningsvrij gesloten kan worden → eerst gedeeltijk 

laten opgranuleren → secundair sluiten wnr voldoende granulatieweefsel 

▪ Wonde niet gecontamineerd en zuiver gehouden, maar zo’n groot defect dat niet 

spanningsvrij bij elkaar kan. Na een tijd zoveel granulatie weefsel dat dat wel kan indien nog 

altijd geen infectie  

▪ Groter litteken maar minder dan per secundam 

- Principes wondbehandeling 

1. Evalueer het ABC 

2. Hemostase 

a. Rechtstreekse druk: 5-10min ononderbroken, volstaat meestal 

b. Toevoerende arterie dichtdrukken: bij uitgebreide verwondingen, open fracturen, (subtotale) 

amputatie 

c. Hoogstand en immobiliseren: bij variceuze bloeding, niet bij open breuken of halswonden 

(luchtembolie) 

d. Knelverband: bij levensbedreigende bloeding, wnr lidmaat >20min gekneld zal, in rampsituaties, 

in oorlogssituaties. 

3. Anamnese en inspectie 

a. Lokalisatie van de wonde (relatie met onderliggende structuren) 

b. Graad van contusie/laceratie 

c. Vitaliteit van de weefsels 

d. Aanwezigheid van weefseldefect 
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e. Omliggende structuren 

f. Corpus alienum 

4. Verdoven 

a. Meestal lidocaïne 1% (max 40cc) 

b. Geen adrenaline bij acra 

5. Reinigen 

a. Mechanisch 

b. Geen antiseptica rechtstreeks id wonde (celdood) 

6. Wondexcisie: maak van een onregelmatige-gecontamineerde wonde een chirurgische wonde 

7. Wondhechting: sluiten van de wonde 

a. /!\ niet zo 

i. Wonde ouder dan limiet (cf tabel) 

ii. Huidwonde veel smaller dan diep (steekwonde) 

iii. Wonde dubieus vitaal weefsel bevat 

iv. Wonde niet spanningsvrij sluitbaar 

v. In een geïnfecteerd gebied 

vi. In een gebied met circulatie stoornis 

8. Wondverband: 

a. Steriele bedekking 

b. Absorberende laag 

c. Fixatielaag 

d. Bijzondere wondverbanden: vaccuumverband 

9. Tetanusprofylaxe 

 
- AB: 

o Gecontamineerde wonde + hartklep/endoprothese 

o Personen met gestoorde afweer 

o Bacterierijk hol orgaan beschadigd (bv darm) 

- Brandwonde: 

o Ernst: oppervlakte: regel van 9 

o Diepte: graden van verbanding (1→4) 

▪ I: beschadiging opperhuid (epidermis), roodheid, pijn, //zonnebrand 

▪ II oppervlakkig: beschadiging opperhuid; blaren, pijn, roze tot rood en vochtig aspect, refill 

aanwezig; spontane heling binnen 2 weken zonder littekens 

▪ II diep: beschadiging opperhuid en stuk van dermis; rood of wit, meestal geen refill, minder 

pijnlijk (zenuwen aangetast); heling na meerdere weken of maanden met littekenvorming 

▪ III: verbanding van volledige huid; geen refill, geen sensibiliteit 

▪ IV: verbranding volledige huid + beschadiging onderliggend vet- en spierweefsel, evt de 

botstructuur 

o Verzorging 

1. Voorkomen van verdere verdieping → spoelen en van bijbesmetting → steriel inpakken 

2. Verwijderen ingebrande kleding/vreemde voorwerpen en brandwonde met bacteriën-

bestrijdende zalf insmeren (Flammazine) 

3. Tangantiële excissie indien II diep of III 

4. Bedekking met autologe huidenten 

5. Nazorg – spalken (statisch (gips) of dynamisch (brace)) 
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6. Littekenzorg: hydraterend, herstellend. Druk en siliconentherapie (druktherapie: coban 

windeling – tubulaire bandages – op maat vervaardigde kledij) 

7. Psychologische opvang 

- Chemische verbranding 

o Overvloedig spoelen 

o Kleding dadelijk verwijderen 

o CAVE exotherme reacties 

o H2SO4, HCl met NaOH, MgOH, zeep 

o Fenol, fosfor, mosterdgas met olie 

o Ongebluste kalk afborstelen 

o CAVE toxische stoffen 

- Vrieswonden: indeling idem brandwonden 

o Geleidelijk opwarmen (40-42°) 

o Nadien bloot leggen 

o Evolutie afwachten 

o Stappen op bevroren voeten toegelaten 

 

❖ MUSKULOSKELETAAL TRAUMA 

Soorten letsels 

 

- Weke delen (omvatten ook spier en pees): contusie/kneuzing (bloeding/hematoom) 

o Contusie/kneuzing = beschadiging van onderhuids weefsel door stomp geweld, bv door vallen of 

stoten.  

▪ De huid aan de oppervlakte blijft meestal intact.  

▪ Gepaard met ontstekingsreactie met zwelling, pijn en een bloeduitstorting (hematoom) 

doordat de BVtjes beschadigd werden. 

▪ Inwendige bloeduitstorting + rechtstreeks weefselbeschadiging → ontstekingsreactie 

- Bot: fractuur/breuk 

o Onderbreking van de continuïteit van het skelet (corticale laag onderbroken). 

▪ Door rechtstreeks of op afstand inwerkend geweld 

▪ Steeds bloeduitstorting en contusie aanwezig. 

- Gewricht: distortie/verstuiking (beschadiging van gewr banden en kapsel), luxatie/ontwrichting (wnr 2 delen 

van het gewr niet meer in nle verhouding tov mekaar), fractuur (al dan niet gepaard met luxatie: intra-

articulaire fractuur of fractuurluxatie) 

o Distortie/verstuiking: gewrichstbanden scheuren geheel/gedeeltelijk maar de 

gewrichtsverhoudingen blijven bewaard. 

▪ Kneuzing + gewrichtsbandletsel 

▪ Steeds hematoom en contusie 

▪ Door geforceerde beweging (buiten de nle bewegingsamplitude van een gewricht) 

▪ Graden: 

• I: gewr banden uitgerokken maar macroscopisch intact (inscheuren van 1 band, 

stabiel) 

• II: gewr band partieel gescheurd of wnr een van de banden die kwasi de = f° hebben 

volledig gescheurd is (volledig scheuren van 1 band, gedeeltelijk instabiel) 
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• III: volledige scheur of alle banden met de = f° gescheurd (volledig instabiel) 

o Luxatie/ontwrichting:  

▪ Graad III distortie met verplaatsen van botten tov mekaar 

▪ Door geforceerde beweging (buiten de nle bew amplitude van een gewr) 

▪ Gewr banden scheuren geheel en/of gedeeltijk 

▪ Nle gewr verhouding verstoord 

▪ Steeds hematoom en contusie 

▪ Uitwendig afwijkende vorm te zien 

o Intra-articulaire fractuur/fractuurluxatie 

▪ Wnr een fractuur doorloopt in een gewricht 

▪ De nle verhouding tussen de botten kan verloren gaan → fractuurluxatie 

▪ Steeds uitgebreide contusie en fors hematoom aanwezig 

▪ Vb: verscheuren van syndesmose met fractuur van fibula en subluxatie 

- Spier/pees: scheur (partieel of volledig) 

o Spierscheur:  

▪ Door plotse contractie van een (vermoeide) spier 

Nle spier scheurt nooit: maar als spier vermoeid en plotste contractie kan een 

onderbreking/scheur ontstaan in fibrillen. 

▪ Steeds gepaard met hematoom 

▪ Graad: 

• I: pijn maar f° bewaard (scheuren van een beperkt aantal vezels) 

• II: nog f° maar beperkte kracht (krachtsverlies), onderbreking macroscopisch 

voelbaar, belangrijk gedeelte ingescheurd 

• III: volledig doorgescheurd, volledig f° verlies 

o (traumatische) peesscheur 

▪ Door plotse contractie van een spier → scheur in zijn aanhechting (pees) 

▪ Steeds gepaard met hematoom 

▪ Meestal reeds voorbestaande tendinose 

▪ I beperkt, II belangrijk, III volledig doorscheuren van pees 

Basisprincipe van eerste hulp  

PRICE 

- Protect: om bijkomende schade te voorkomen (RICE om grootte hematoom en ontstekingsreactie te 

beperken) 

o Spalken, immobiliseren 

- Rest: krukken, niet steunen 

- Ice 

- Compression: snellere stolling 

- Elevation: sneller ontzwellen → minder inflammatie 

Hoe herken ik een fractuur?  

- Klinisch 

Zeker 

o Abnormale stand 

o Abnle bewegelijkheid 

o Beencrepitaties 

o Bot doorheen wond 

Mogelijk 

o Pijn 

o Oedeem 
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o F° verlies 

Geen enkel van deze zekere tekens mag je actief uitlokken! Als je die waarneemt → zeker dat breuk → 

stabiliseren 

Bv enkel: 1/10 heeft breuk, 9 verstuiking → bij wie zeker geen breuk? Geen beeldvorming vragen. 

Ottawa ankle rules: rx wnr bone tenderness aan lat of med malleolus of onmogelijkheid te steunen 

(onmiddellijk of bij binnenkomen spoed) 

- Radiografisch 

1. Vraag steeds 2 staande opnames loodrecht op mekaar 

2. Volg de cortex (witte lijn) en kijk voor onderbekingen id cortex. /!\ niet stoppen wnr 1 onderbreking 

gevonden, er zijn er misschien meerdere in = bot. 

Verschillende vormen van fracturen (soorten breuken) 

- Naar ontstaansmechanisme: 

o Traumatisch: door een ongeval 

▪ Direct geweld 

▪ Indirect geweld 

• Uitgesproken rotatiekracht in het bot (shareforce) → bot breekt (bv humerus bij 

armworstelen). 

• Kracht hiervoor nodig veel kleiner dan kracht nodig voor direct geweld (op afstand 

draaien werkt beter dan erop kloppen) 

▪ Eigen spierkracht 

• Nl feedback mech om te voorkomen dat onze botten breken door krachtige 

samentrekking van onze spieren. 

• Maar als deze verdedigingsmech wegvallen (bv epilepsie, rabies, electrocutie) kan 

spiercontractie zo krachtig zijn dat bot breekt. 

o Pathologisch: door een verzwakt skelet waardoor bot breekt terwijl nl dat niet zou doen 

▪ Goedaardige lokale botaandoeningen 

• Bv fractuur door enchondroma in phalanx 

▪ Goedaardige veralgemeende botaandoeningen 

• Osteogenesis imperfecta: nle matrix maar geen mineralisatie → zoveel breuken dat 

al veel keer scheef aan elkaar gegroeid (heel erge ziekte, “goedaardig” want niet 

kanker-gerelateerd) 

▪ Primaire osteolytische bottumoren 

• Chondrosarcoma → verzwakt en daardoor breekt het bot 

▪ Osteolytische metastasen (veel frequenter) 

• Bv metastase van niercelcarcinoom  

o Stress: door repetitief inwerken 

▪ Bv fractuur in plateau tibial bij loper 

▪ Bv marsfractuur id voet 

- Naar lokalisatie: 

o Schaft – diafysair: indeling naar vorm 

▪ Spiraal (indirect geweld) 

• Lange fractuur lijn 

• Bot moet spiraalvormig gedraaid worden om terug op juiste plaats te komen 

▪ Dwars of Schuin (afh van hoek van inval van direct geweld) 

▪ Vlinderfragment 

• Rechtstreeks contact tussen 2 gewicht dragende stukken van de diafyse 
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• Kan meervoudig zijn 

• Ook buigingsfractuur genoemd 

▪ Communitief (verbrijzeld) 

• Meerdere tussenliggende fragmenten waarbij de gewicht-dragende fragmenten na 

reductie (op plaats zetten) geen contact maken 

• Verschil met vlinder: rechtstreeks contact, niet het aantal bijkomende fragmenten 

▪ Segmentair: combinatie van 2 dwarse of schuine fracturen → geen contact tussen 2 

gewichtsdragende fragmenten, een heel stuk diafyse uit. 

o Gewricht – articulair 

▪ Overgang in gewricht 

▪ Gedeeltelijk: deel van gewr is in continuïteit met de schaft, een 

deel is afgebroken 

▪ Volledig: alle delen van gewr los van schaft maar ook fractuur in 

gewrichtslijn (anders metafysaire fractuur)  

o Overgang – metafysair 

▪ Metafyse = overgang tussen schaft en gewricht, waar cortex dunner 

wordt en kanaal vervangen wordt door spongieus bot 

o Aan groeikern – epifysair 

▪ Bij kinderen in de metafyse proximaal en distaal 

• KB = zwakker dan bot → meeste fracturen in metafyse van een kinde gaan door de 

groeikern 

▪ Salter-Harris classificatie 

• I: schachtstuk los van gewrichtstuk 

• II: door schacht, groeikern en loopt 

verder in groeikern 

• III: vertrekt van gewricht, door 

groeikern en daarin verder 

• IV: door gewr, groeikern en schaft (-> 

groeistoornis) 

• V: groeikern samengeperst → 

vernietigd → totaal verstoorde 

lengtegroei van bot 

- Bijzondere breukvormen 

o Impressie/indeuking 

▪ Thv schedel van kinderen waar bot elastisch → corrigeren want druk op hersenen naast 

esthetisch gevolg 

o Compressie: wervel, proximale tibia 

▪ Wnr belasting perfect in as, gigantische kracht nodig → communitief 

▪ Wnr excentrische belasting, minder kracht nodig 

▪ Kan ook bij proximale tibia wnr knie in varus of valgus wegknikt → metafyse aan binnen- of 

buitenzijde verbrijzeld 

o Avulsie = aftrekking: 

▪ Gezonde pezen scheuren niet maar rukken een stukje bot af 

▪ Bv mediale epicondyl humerus waar flexoren aanhechten 

o Groenhout 

▪ Uitsluitend bij kinderen (net als impressiefractuur) 

▪ // groene twijg proberen breken: buigt, aan de ene kant vezels verschrompeld en aan de 

andere kant uit elkaar getrokken 

▪ Door stevig periost en feit dat intact blijft heel stabiel, geen verplaatsing → niet ingipsen 

- Verplaatsing van breuken 



14 
Hannah Van Belle 

o Onverplaatst/fissuur 

▪ Onverplaatst wnr in geen enkele richting verplaatsing. Lijntje dat cortex onderbreekt maar 

geen verplaatsing. 

▪ Fissuur: wnr de breuk onvolledig (en dus ook onverplaatst) is. Barstje enkel zichtbaar aan 

een cortex/zijde. 

▪ Gaat niet verplaatsen tenzij kracht op → beschermen en rustig stellen → heelt zonder 

verdere behandeling (zonder gips, tenzij om antalgische redenen (als pijn)) 

o Angulatie (hoekstand) 

▪ Hoek tussen twee hoofdfragmenten 

▪ Beschrijven door richting apex (punt) (bv angulatie naar post als apex nr post) 

o Translatie (zijdelingse verplaatsing) 

▪ Beschrijven door richting distale fragment (bv distale fragment post tov proximale → dorsale 

translatie) 

o Rotatie (draaiing) 

▪ Beschrijven door richting distale fragment aan te geven (endo- of exorotatie) 

o Opm: verplaatsingen zijn meestal driedimensioneel (angulatie, translatie en rotatie kunnen samen 

optreden) 

- Weke delen beschadiging 

o Gesloten fractuur 

▪ Spieren beschadigd → lokale doorstroming beschadigd (want Bvtjes naar bot komen van 

spier) 

• Naarmate minder doorbloeding en periostbeschadiging groter, kans op heling 

kleiner en kans op infectie groter 

▪ Tscherne classificatie 

• Naarmate meer weke delen en periost beschadiging, meer kans op verstoorde 

fractuurheling 

• Graden niet kennen 

o Open fractuur 

▪ Verbinding tussen buitenwereld en bot 

▪ Slechter want er kan contaminatie optreden van bot. En wnr bot infecteert, moeilijk uit te 

roeien. 

▪ Gustillo classificatie (wel kennen) 

 
• I: inside out: huidwonde door stuk bot dat van binnenuit door huid prikt en terug 

naar binnen gaat → neemt een beetje bact mee 

o Vereist scherpe punt → typisch bij spiraal breuk (indirect geweld) 

o Periost intact 

o Weinig spierbeschadiging 

o Weinig contaminatie 

• II: outside in: rechtstreeks geweld dat huid opent, doorwerkt tot op bot en bot doet 

breken (hoger energetisch trauma) 

o Eenvoudige breuk 

o Weinig deperiostering 

o Matige contaminatie 

o Matige weke delen beschadiging 

• III: outside in, hoger energetisch 
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o communitieve fractuur 

o spieren zwaarder beschadigd (extensieve spier devitalisatie) 

o periost beschadigd → last line of defence weg → grote kans op infectie 

o A: huid kan gesloten worden na wegnamen dood weefsel (stuk bot 

gedeperiosteerd maar kan terug bedekt worden) 

o B: na debrideren kan huid niet sluiten (groot huiddefect, spieren 

genecroseerd, periostale stripping) → bot blijft blootgesteld → flap nodig 

o C: BVen en zenuwen door → ischemie, geen AB lokaal → grote kans op 

infectie en amputatie (bv arm tussen autodeur) 

 Hoe groter de contaminatie 

Hoe minder bot/weefsels bevloeid (deperiostering/weefselischemie) 

Hoe minder huiddefect sluitbaar 

➔ Infectierisico ↑ 

o Indien twijfel, slechtste scenario: open fractuur 

- Hoe beschrijf ik een fractuur? 

o Welk bot? 

o Welk ontstaansmechanisme? 

o Welke lokalisatie/vorm? 

o Welke verplaatsing? 

o Welk weke delen letsel? 

- AO classificatie van fracturen 

o Elk bot krijgt een nummer:  

1. Humerus 2. Voorarm (radius-ulna) 3. Femur 4. Onderbeen (tibia-fibula) 

o Elk bot wordt verdeeld in 3 zones: 

1. Proximaal gewr + metafyse 2. Schaft 3. Distaal gewricht 

1 en 3 zijn vierkanten waarvan de breedte de hoogte 

bepaalt. 

 
▪ Bij gewrichten + metafyse maken we een onderscheid tussen 

A. extra-articulair 

B. gedeeltelijk articulair 

C. volledig articulair 

 

▪ bij schaften maken we een onderscheid tussen 

A. Eenvoudig (A1 spiraal, A2 schuin, A3 dwars) 

B. Wedge (vlinderfragment): B1 spiraal, B2 bend, B3 fragmented 

C. Complex: C1 spiraal, C2 segmental, C3 irregular 

 

▪ Fractuurtypes voor 31- 

A. trochanter zone 

B. nekfractuur 

C. kopfractuur 

▪ 44: malleolair 

A. Infrasyndesmotisch 

B. Transsyndesmotisch 
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C. suprasyndesmotisch 

Cf http://www.aovideo.ch/~aoelearn/aot_launch/aot_classification/start.htm voor oefeningen en duidelijkere 

theorie 

Les 2. Fractuurbehandeling 
Basisprincipe van fractuur behandeling 

- Bot = levend weefsel (geen skelet) dat zich cst remodelleert ifv de belasting (stress en strain, tractie en 

drukkracht) 

o Gewricht: laat 2 lichaamsdelen tov mekaar bewegen 

o Diafyse ondersteunt het lichaam/extremiteit. Verbindt 2 gewrichten in een bepaalde positie tov 

mekaar. 

o Metafyse = overgang tussen gewricht (bewegend oppervlak) en schaft (steunend) 

▪ Dunner corticaal bot en meer en meer spongieus 

- Vascularisatie (nodig want bot = levend weefsel) 

o Pijpbeenderen hebben een 3-voudige bloedsvoorziening 

▪ Endomedullaire arterie (nutrient artery) 85% = arterie in kanaal 

▪ Periostale vaten (15% maar kan uitzetten): in beenvlies rond diafyse en deels rond metafyse 

▪ Metafysaire vaten: dringen in metafyse via kapsel 

- Botvorming 

o Cortex 

o Periosteum = botvlies 

o Beenmerg (mergkanaal) 

o Weke delen omheen bot 

A. Intramembraneuze botvorming vanuit periost (onderkant) 

a. Mech waardoor botten groeien id breedte vanuit onderste lagen van periosteum 

b. Osteoblasten differentiëren direct vanuit pre-osteoblasten en leggen lagen osteoid neer 

c. Heeft geen cartilagineuze voorloper  

d. Levenslang. Vangt zwakte bij ouderdom (osteoporeus) op: cylinder met grotere diameter kan 

gemakkelijker kracht opvangen dan dunnere. 

Bejaarden krimpen in axiaal skelet, wervelzuil waar periostale groei veel minder uitgesproken → 

worden samengedrukt.  

Ledematen (diafyse) wordt niet samengedrukt 

B. Enchondrale botvorming vanuit groeikern 

a. Mech waardoor botten groeien in de lengte 

b. Osteoblasten lijnen op met een cartilagineuze voorloper 

c. Chondrocyten hypertrofiëren, degenereren en verkalken 

d. Vasculaire invasie van het KB wordt gevolgd door verbening 

e. Beperkt in de tijd (kinderen), hormonaal beïnvloed. Wnr ontwikkeling van geslachtshormonen 

neemt groei af en begint epifyse te verkalken. Daarom stopt de lengtegroei bij meisjes veel 

eerder dan bij jongens. Wel nog groei in de breedte, en lengtegroei in sleutelbeen bij jongens tot 

23 jaar. 

- Botremodellering 

o Cutting cones 

▪ Mechanisme waardoor bot zich cst aanpast (cste remodellering ifv belasting) 

▪ Osteoclasten aan de tip van de ‘cutting cones’ verwijderen bot 

▪ Osteoblasten volgen de osteoclasten en leggen nieuw bot neer 

- Heling: letsel → regeneratie of fibrose 

o keuze afh van milieu, typisch voor bot vs spier (enkel fibrose) en lever (enkel regeneratie) 

o 4 stadia: hemostase, inflammatie, proliferatie, remodellering 

http://www.aovideo.ch/~aoelearn/aot_launch/aot_classification/start.htm
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o Als fibrose door gebrek aan stabiliteit en/of vascularisatie → non-union 

Willen we niet, skelet niet in continuïteit, niet geheelde breuk → f° verlies 

o Regeneratie: direct of indirect 

▪ Botweefsel vervangen door botweefsel 

▪ Hiervoor is evenwicht nodig tussen stabiliteit en vascularisatie. Zo een van de 2 ontbreekt, 

geen regeneratie. 

▪ Direct 

• wnr GEEN BEWEGING thv fractuur 

• GEEN CALLUS/littekenvorming 

• Osteoblasten ontstaan uit endotheliale en perivasculaire cellen 

• Vorming van een ‘cutting cone’ die de fractuurlijn overschrijdt 

• Osteoblasten leggen lamellair bot neer achter de osteoclasten en vormen een 

secundair osteon 

• Fractuur zal geleidelijk aan helen door de vorming van osteonen 

• TRAAG proces dat maanden tot jaren duurt 

• Contact heling: Er moet direct contact bestaan tussen de fractuuruiteinden dat 

onmiddellijke heling met laminair bot toelaat 

• Gap heling: 

o Gaps <200-500µm worden primair gevuld met spongieus bot dat dan 

omvormt tot lamellair bot 

o Gaps van >500µm moeten helen door indirecte botheling waarbij de gap 

eerst opgevuld wordt met fibreus weefsel dat dan secundair verkalkt 

➔ Resultaat = bot perfect hersteld in continuïteit en geen 

vormverandering tov voor breuk 

• Door fragmenten onder druk op mekaar te persen (chirurgische ingreep) → lichaam 

neemt niet waar dat er een breuk is (denkt dat intact bot) → er gebeurt 

remodellering, lich past zich cst aan, er gaan cutting cones door fractuur haard, 

osteoblasten leggen nieuw bot aan, uiteindelijk remodellering (maar heling duurt 

lang, maanden, jaren want cutting cones zijn traag) 

• Voorwaarden: contact: onder compressie fragmenten op mekaar brengen, anders 

fibrose. 

 

▪ Indirect (natuurlijke heling): botlittekenvorming 

• Weefseldifferentiatie (fibreus) → oppervlakte resorptie → vorming harde callus → 

botremodellering 

 

• Cf video fractuurheling min 13 

• Vorming van hematoom → stimuleren periost, verdikt; fibroblasten vanuit merg 

lekken naar hematoom. Hematoom wordt omvat door periostium en wordt omvat 
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door fibreus weefsel (soft callus), en zachte callus wordt oiv krachten omgevormd 

tot harde callus die bot verbindt. 

➔ Botheling met littekenvorming maar duurt minder lang  

➢ Kiezen voor genezing met of zonder litteken/vormverandering? 

o Om te bewegen in gewricht: perfecte vorm nodig (bij vormverandering, bew beperking of 

andere verdeling van druk in KB oppervlak → verslijt versneld → artrose) 

o In schaft: 3D verbinding tussen 2 gewr. We willen dat lengte, as en rotatie van gewrichten tov 

mekaar behouden blijft, maar wat ertussen zit veel minder belangrijk (niet te verschillend anders 

effect op spieren). Maar zo snel mogelijk herstel! → natuurlijke (indirecte) heling 

o Teveel beweging toelaat (instabiliteit) → vormende callus telkens opnieuw vernietigen → stop 

op een bepaald moment met zich te vormen → non-union 

➔ 2 situaties die niet tot indirecte heling lijden: geen beweging en teveel beweging 

(microbeweging nodig voor indirecte heling) 

▪ Geen beweging en gap gesloten → directe heling 

▪ Microbeweging → indirecte heling 

➢ Absolute stabiliteit nodig voor callusloze directe heling: fractuurfragmenten perfect anatomisch 

gereponeerd, bewegen niet tov mekaar (interfragmentaire compressie, geen beweging, perfect 

gereduceerde breuk) 

➔ Directe heling 

➢ Relatieve stabiliteit: niet perfect anatomisch gereduceerd, microbewegingen die niet tot 

verplaatsing mogen lijden, fragmenten moeten door elasticiteit reduceren tot oorspronkelijke 

vorm 

➔ Indirecte heling 

➢ Instabiliteit → non-union doordat geen callusvorming meer 

Gewrichtsstabiliteit en traumatische instabiliteit  

- Strain: “strain is the geometrical measurement of deformation representing the relative displacement 

between particles in the material body. It measures how much a given displacement differs locally from a 

rigid-body displacement.” 

  
Biologie van fractuurheling: 

http://www.aovideo.ch/~aoelearn/aot_launch/aot_bh/lib/launch.html?bone_healing 

- Gewrichtsfractuur: 

o Een gewricht heeft zijn perfecte anatomische vorm nodig om te kunnen functioneren.  

o Vormafwijkingen geven 

▪ Op korte termijn gewrichtsbeperking 

▪ Op langere termijn artrose 

o Intra-articulaire callus veroorzaakt vormafwijkingen → behandelen met absolute stabiliteit, directe 

heling (absolute stabilisatie van perfect gereduceerde anatomische fractuur) 

o Basisprincipes: 

▪ Perfect anatomische reductie 

▪ Absolute stabiliteit 

▪ Directe heling 

▪ Oefenstabiel 

http://www.aovideo.ch/~aoelearn/aot_launch/aot_bh/lib/launch.html?bone_healing
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• belangrijk voor KB heling: KB wordt gevoed vanuit gewrichtsvocht, dus 

gewrichstvlakken moeten tov mekaar blijven bewegen.  

• Door dik subchondraal bot geen aanvoer van voedingstoffen en O2 uit beenmerg. 

• Gewrichtsvocht hernieuwt zich enkel oiv beweging → als geen beweging, alle O2 en 

nutriënten geconsumeerd → necrose van KB 

▪ Niet belastingsstabiel (zelden) 

▪ Trage heling 

- Schaftfractuur: 

o Schaften zijn belangrijk voor 

▪ Stabiliteit van het lidmaat/lichaam 

▪ Behoud van 3D ruimtelijke verhoudig van de gewrichstdelen 

o Daarom snelle heling gewenst → herstel van 3D gewrichtsrelatie (lengte, as en rotatie), relatieve 

stabiliteit 

o Basisprincipes 

▪ Herstel lengte, as en rotatie 

▪ Relatieve stabiliteit 

▪ Indirecte heling → callusvorming 

▪ Oefenstabiel 

▪ Belastingsstabiel (meestal) 

▪ Snelle heling 

- Gewricht vs schaft fractuur en absolute vs relatieve stabiliteit = basis voor fractuurheling → EXAMEN! 

- Absolute stabiliteit 
o Strain 0% 

o Stabiele fixatie van een (gereduceerde) fractuur door interfragmentaire compressie, geen enkele 

beweging id fractuur toestaand 

 
o Indicaties voor absolute stabiliteit 

▪ Articulaire fracturen 

• Anatomische reductie en absolute stabiliteit in articulaire fracturen helpen heling 

van KB en verminderen het risico op posttraumatische degeneratieve 

gewrichtsaandoeningen 

▪ Hypertrofische pseudarthroses 

• Helen in condities van absolute stabiliteit 

o Lag screw → interfragmentary compression → 1aire botheling 

▪ Opbouw: centrale gedeelte (core) en winding 

▪ Gat boren dat groter in diameter als winding -> schroef valt erdoor → geen interactie tussen 

schroef en bot 

▪ Gat met diameter van core van schroef maar kleiner dan draad → je kan schroef in bot 

draaien. Als je verder blijft draaien schuift stuk op op draad van schroef → fragment 

verplaatst zich 

Kop blijft zitten, deel blijft draaien, deel kan niet weg → je perst de 2 stukken tegen mekaar 

aan 
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Om dat de doen moet schroef ongeveer loodrecht op fractuurlijn staan 

Mooi vb van hoe het kan werken (tibia → schaft → wordt meestal niet gedaan) 

▪ Problemen: 

• Loskomen in osteopeen bot of onder invloed van inwerkende krachten 

o Osteopeen bot, teveel kracht die erop inwerkt → schroeven komen los, 

werkt niet, zelfs niet met neutralisatie plaat 

➔ Daarom werken met schroeven en plaat met ovaal gat met schuine kant in gat dat 

overeenstemt met schuine helling van schroefkop 

o Schroef excentrisch zetten → kant steekt een mm uit boven rand 

o Door ovaal gat (oval plate) met schuine rand te laten corresponderen met 

schuine schroef die ik excentrisch positioneer tov ovaal gat → naarmate 

aanspant schuift gat dicht 

= dynamic compression unit → met absolute stabiliteit behandelen 

En plaat = compressie platen 

• Niet toepasbaar in dwarse of korte schuine fracturen 

o Korte schuine fractuur → je kan maar 1 lag screw positioneren 

Als je zo’n bot in rotatie draait, verlies je je interfragmentaire compressie => 

lag screw fixatie werkt niet bij draaikrachten => voorkomen door plaat bij te 

zetten (overspannen (met versch schoreven)) zodat er geen draaikrachten 

kunnen optreden, zodat lag screw beschermd blijft = NEUTRALISATIE 

 Fixatie met trekschroef, neutralisatie met plaat 

o Dwarse fractuur → schroef valt in mergkanaal → trekschroef kan niet in 

merg trekken → werkt niet => gebruik van compressieplaat 

• Verlies van initiële compressie door excentrische introductie van de schroef in een 

rond gat. 

• Spirale fractuur → verschillende lag screws → je kunt alle diafysaire fracturen 

behandelen 

 

 

o Neutralisatie plaat 

o Lag screw + neutralisatieplaat 

▪ CAVE refractuur 

▪ Necrose/porosis van bot onder de plaat 
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o Dynamic compression unit: dynamic lag screw : voor meer uitleg zie slides 180 –184 van pdf basis 

fracture treatment 

o Low contact – dynamic compression plate: 

Bv humerus gefixeerd met stevige plaats. Beetje callus vorming, platen werden verwijderd. 2 jaar na 

fractuur plaat verwijderd, jaar later minimaal trauma en bot breekt opnieuw. Bot was zwakker: 

waarom? 

Als je bot heel stevig tegen bot aanvijst → vernietiging periostale bloedvoorziening 

Bloedsvoorziening bot: 85% medullair, maar buitenste 15% niet of niet goed doorbloed → necrose 

onder plaat → eer remodellatie en vervangen door levend bot een aantal jaren verder, ondertussen 

bot zwakker 

➔ Aan onderkant van plaat, metaal wegfezen zodat enkel punt contact en veel minder 

necrose en risico op re-fracturen duidelijk kleiner 

➔ Lag screw, compressie plaat met dynamic compressie unit met low contact plating + 2 

andere principes 

Principes plaat osteosynthese:  

o Neutralisatie 

o Compressie 

o Butressing (afsteunen) 

Wnr bot telkens naar links bv wilt verplaatsen, terugduwen door plaat tegen te 

zetten → botdeel kan niet meer weg, en kan ook niet meer naar rechts door vorm fractuur =>  

butress/steunplaat => geen schroef nodig om bot op plaats te houden 

➔ Wnr botkwaliteit slecht, osteoporotisch (liever geen schroef) 

o Tension band 

Geanguleerde fractuur: oiv lich kracht wordt angulatie versterkt 

Als reductie, kracht wilt nog altijd naar binnen, maar bij plaat tegen spanningsband aan 

spanningszijde bot en zorgt dat bot niet naar binnen kan kantelen = tension band 

➔ Absolute fixatie afh van schroeven en platen: 5 technieken: lag screw, lag 

screw + plaat, compressie plaat, butress plaat, tension band 

➔ Met die 5 technieken alle fracturen in menselijk lichaam helen zonder littekenvorming 

▪ Nadelen 

• Verlies van stabiliteit 

Rondom gewr hebben schroeven relatief weinig grip → schroeven kunnen loskomen 

en grip verliezen 

• Weke delen necrose 

Grote sneden maken om te fixeren, in zone’s waar weke delen ook gekwetst → je 

moet door spier en weke delen doorsnijden → necrose (door breuk al veel BVtjes 

gekwetst, nog meer door breuk) → slecht helende wonde → veel risico op infectie 

→ drama 

• Infectie: door necrose weke delen + metaal (vreemd voorwerp) waar bact een 

biofilm op kunnen vormen 

• Devascularisatie (risico op beschadiging bloedvoorziening → niet-helende breuken) 

 Respect the biology! 

Je zou theoretisch alle fracturen kunnen behandelen met absolute stabiliteit (ook schaften) maar 

misschien beter biologie/wonde’s respecteren en dus niet direct alles opensnijden 

 

- Relatieve stabiliteit 
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o Strain 2-10% 

o Stabiele fixatie van een (gereduceerde) fractuur, microbeweging id fractuur toestaand, door 

elasticiteit terugkerend id gereduceerde positie 

o Intramedullaire nageling 

▪ Geen absolute stabiliteit, eerder natuurlijke genezing van bot (relatieve stabiliteit, callus, 

snel) 

Diafysaire nageling 

▪ Metalen pinnen in mergkanaal → geen angulatie meer mogelijk, wel nog rotatie en 

translatie. 

▪ Bv tibia + fibula fractuur. Snee in patella pees, door metafysaire bot (zacht) nagel inbrengen 

en deze in de metafyse kloppen adhv hamer tot aan breuk, dan controle of breuk 

gereduceerd, dan voorbij breuk. (jaren 30, Gerhard Kuntschner) 

▪ Cloverleaf nail: tegen corticaal bot aangespannen → gaat minder glijden en roteren.  

• Dwarse fractuur: roteert niet en door belasting extra compressie en stabiliteit 

▪ Beperkingen van Kuntschner nageling (1930) 

• Beperkte indicaties (stabiliteit door frictie) 

o Mergkanaal niet uniform in diameter: smalst in het midden van de diafyse 

(isthmus): enkel daar directe wrijving tussen nagel en corticaal bot dus enkel 

daar rotatiestabiliteit. 

o Enkel bij dwarse fractuur anders schuiven de stukken bij mekaar en 

verkorting (telescoping) 

• Teloscoping in communitieve fracturen 

Wnr verbrijzeling (communitieve fractuur) schuiven de stukken bij mekaar zodra 

belasting = telescoping. 

• Gesloten reductie aangewezen (fluoroscopie) 

o Radiografie tijdens ingreep nodig 

o Diafysaire nageling + interlocking: Klemm-Shelmann (1972) 

▪ Schroeven loodrecht door intramedullaire nagel proximaal en distaal 

van de fracturen → fractuur delen kunnen niet naar elkaar 

toeschuiven (telescoping) en niet draaien → je kunt elke 

schaftfractuur behandelen 

▪ Maar als schroef van zelfde diameter als het gat moet je perfect loodrecht op het 

mergkanaal boren en dat is heel moeilijk aangezien je door huid, spier en corticaal bot moet. 

Daarbij buigt de naald ih mergkanaal een beetje → adhv Rx gat zien om erdoor te boren. 

Maar perfect loodrecht is in de praktijk niet mogelijk en daarom maken ze gebruik van een 

schroef die iets dunner is dan het gat in de nagel → vrijheid om schuin in te mikken, met het 

nadeel dat er meer speling is, dus meer beweging wat tot instabiliteit kan leiden 

➔ Je koopt een aantal graden hoekvrijheid om er toch doorheen te geraken maar dan geen 

perfecte klem, beetje beweging tov nagel mogelijk 

o Reamen: 
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▪ Mergkanaal uitboren, thv isthmus van binnenuit verbreden zodat een bredere 

intramedullaire naald gebruikt kan worden zodat er over een langere zone wrijving is met 

bot (meer contact tussen nagel en bot) en dus betere stabiliteit. Wel genoeg cortex 

overlaten. 

▪ Maar: 

• Niet voor open fracturen 

• Door reamen duw je inhoud van beenmerg (vet) in de Bven → risico op embolen 

• ARDS bij polytrauma P 

• Vet-embool 

• Stijging ICP (wnr embool id hersenen) 

• Verminderde endomedullaire doorbloeding (vernietiging nutriënt arterie) → veel 

meer afh van periostale doorbloeding 

➔ Bij open fracturen en polytrauma, niet gereamed nagelen 

➔ Optimalisatie van reaming adhv RIA, Synream of AO-reamer 

o Toggling: thv metafyse kanaal veel breder dan diameter nagel → instabiliteit → 2air verlies van 

reductie en delayed-union 

▪ Metafyse enkel afh van grendelschoreven voor stabiliteit 

▪ Nagel dunner dan mergkanaal => glijden en tobbling => instabiliteit => secundair verlies van 

reductie in angulatie en/of translatie => schroeven verder los => nog meer verlies van 

reductie => slechte positie => trage heling (delayed union) of niet heling (non union) => 

secundaire artrose 

▪ Hoe kleiner de nageldiameter, hoe meer uitgesproken de instabiliteit 

▪ Toggling heeft niets met relatieve stabiliteit te maken! 

• Geen stabiele fixatie van gereduceerde fractuur 

• Macro-, geen microbeweging 

• Relatieve stabiliteit: door elasticiteit terugkomend in gereduceerde positie. 

o Elastische eigenschappen van de nagel bepalen de relatieve stabiliteit (niet 

de beweging van schroeven in de nagel (dat is instabiel)) 

▪ Oplossingen 

• Reamen: opruimen en dikkere nagel → meer contact → meer stabiliteit → betere 

heling (maar helpt niet thv metafyse) 

• Platen van de ipsilaterale fractuur → box sluiten en stabiliteit creëren (bij distale 

tibia of fibula fracturen, bij gebruik van unreamed nagel) 

• Multi-vlak locking schroeven (ipv // → minder beweging, stabieler) → beperkte 

hoekstabiliteit, peri-articulaire locking stabiliteit 

• Poller schroeven: schroeven rond nagel (niet door) => verminderen beweging van 

fragmenten (bijkomende stabiliteit) 

o Conventionele nageling 

▪ Voorkeursbehandeling voor de (meeste) schaft fracturen 

• Niet door fractuur hematoom → betere heling 

• Op afstand van breuk nagel inbrengen → geen extra schade weke delen, minder 

risico op wondnecrose, op infectie → voorkeursbehandeling bij schaft fracturen 

vandaag 

▪ Locking is noodzakelijk voor instabiele/communitieve fracturen 

▪ Toggling kan secundaire verplaatsing en vertraagde botheling veroorzaken vooral bij 

metafysaire fracturen of bij botten belast onder rotatie 

• Bij metafysaire fracturen 

• Bijkomende schroeven of platen steken 

▪ Locking in osteoporotisch bot? Problematisch want schroeven komen los door slechte 

botkwaliteit. 
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Samengevat: 

- Articulaire fracturen: perfecte anatomische reductie en absolute stabiliteit adhv lag screws +/- neutralisatie 

plaat, compressieplaat, butressplaat of tendon band (5 technieken) 

- Schaft fracturen: endomedullaire naald +/- (multi-vlak) locking en extra (Poller) schroeven en/of plaat bij 

toggling wnr fractuur thv metafyse 

- Metafysaire fracturen: bridging plaat met angulaire schroeven → relatieve stabiliteit 

o Overbrugging van fractuur zodat callusvorming ver van gewricht 

o Angulaire schroeven (kunnen niet bewegen) want anders (als loodrecht) komen schroeven los bij 

belasting en dan krijg je secundair verlies van hoek (2aire “loss of reduction”) → varus → extra 

belasting mediale compartiment van knie → secundaire artrose 

o Maximaal behoud van vascularisatie: (low-contact) plaat blijft staan, beter bevloeid bot, goed 

doorbloed bot onder plaat en geen necrose → je kan invasiever zijn want betere omstandigheden, 

WBC en AB geraken ter plaatse. 

o Thv metafyse heel weinig weefsel tussen bot en huid. Wnr beschadigde weke delen niet insnijden 

want dan krijg je wondinfectie en necrose → overbrugging beschadigde deel (verbrijzelingszone), 

plaat binnenkrijgen via kleine sneetjes errond 

 MIPPO: minimal invasive percutaneous plate osteosynthesis: vascularisatie bewaren, fixeren op 

afstand via kleine incisie, bridging 

 Indirect reduceren door lengte tractie, plaat aanbrengen op distaal fragment, in lengte trekken 

=> zo vermijden dat alles open moet en doorbloeding bewaren => Niet perfect maar stabiel, toch 

voldoende voor metafyse 

 Overbruggende platen in communitieve fracturen 

o Bewaarde vascularisatie 

o Fractuur hematoom min of meer intact 

o Laat goede fixatie van metafysaire fracturen toe 

o Indirecte reductie  

o Pro 

▪ Minder invasieve aanpak 

▪ Goede bewaring van vascularisatie 

▪ Fractuur hematoom blijft +- intact 

▪ Laat goede fixatie van (peri-)articulaire fragmenten toe 

o Contra  

▪ 1air verlies van reductie 

▪ 2air verlies van reductie 

▪ Stabiliteit sterk beïnvloed door botkwaliteit 

Deze eerste 3 contra-indicaties kun je vermijden door hoekstabiele bridging plaat  

▪ Implant excentrisch tov belastingsas → kan breken 

Maar basisprincipes blijven gelden:  

▪ Gewricht met lag screws reduceren want moet perfect anatomisch zijn → eerst gewr perfect 

reduceren (absolute stabiliteit) en dan overbruggend de metafyse fixeren → herstel lengte, 

as, rotatie met mooie callus vorming (relatieve stabiliteit) 

▪ Wnr schaft fractuur van tibia, endomedullaire naald steken want plaat gaat bij belasting 

buigen of breken (geen stabiele osteosynthese, niet in as van belasting) 

▪ Nooit gap laten bij absolute fixatie (strain 0%, gap >500µm) want gaat niet helen, enkel 

fibrose vorming en geen botherstel → vertraagde/afwezige heling (2-10% strain nodig voor 

indirecte heling (callusvorming)) 

Kort en bondig: 

• Bot = levend weefsel, cst hervorming door cutting cones met osteoblasten en osteclasten 

• Directe en indirecte heling:  
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o direct: voor gewrichten: fixatie zonder fractuur gap, absolute stabiliteit, heel traag proces, 

behandelen met 5 technieken.  

o Maar bij schaft (direct zou leiden door uitgebreide weefselbeschadiging) kiezen voor indirecte 

heling: sneller, relatieve stabiliteit nodig door mergnagel die we vergrendelen en evt opreamen. 

o Metafyse: nagel moeilijk, kiezen voor brugplaten, stabiliteit bewaren door hoekstabiele 

schroeven. 

 

❖ GEWRICHTSINSTABILITEIT 
- Naast fracturen ook distorties/verstuiking en luxaties/ontwrichting in gewrichten → ligamenten en/of 

verstevigingsbanden verstoord 

- Stabiliteit  

= toestand van onveranderd blijven, zelfs in de aanwezigheid van krachten die nl deze toestand zouden 

veranderen 

= eigenschap om terug te keren naar initiële toestand na disruptie (als verplaatsing toch optreedt) 

= status waarbij een gewricht het juiste alignement behoudt of er onmiddellijk naar terugkeert door een in 

evenwicht houden van krachten (→ “sensorimotor systeem”) 

o Sensorimotorisch systeem = sensoriële, motorische en centrale integrerende en verwerkende 

componenten betrokken in het bewaren van gewrichtshomeostase tijdens beweging van het 

lichaam.  

Geheel van gevoel, motoriek en verwerking in hersenen dat ervoor zorgt dat een gewricht tijdens 

onze bewegingen toch een congruent geheel blijft. 

o Statische en dynamische stabilisatoren → bewaring homeostase 

▪ Statische: altijd aanwezig, onafh van hersenen en spieren 

• Ligamenten 

• Gewrichtkapsel 

• KBwrijving= KB oppervlakten kleven een beetje aan elkaar 

• Gewrichtsvocht: creërt een soort vacuum → beperkte ruimte onder druk tegen 

elkaar (je krijgt het er niet makkelijk af) 

• Botgeometrie: vorm van botten 

o Bv heupgewricht: bol in acetabulaire pam = bol omgeven door acetabulum 

→ kan er mechanisch niet uit, inherent heel stabiel gewricht. 

o  Vs glenohumeraal gewr: glenoid bijna vlakke plaat waarop grote plaat 

beweegt → inherent eerder instabiel 

o Hoe meer inherent instabiel een gewricht, hoe meer dat ligamenten, 

verstevigingsbanden, labrale structuren, kapsel een rol spelen (om alles toch 

op zijn plaats te houden) 

▪ Dynamische (actieve stabilisatoren) 

• Feedforward en feedback controle (2 mech) over spieren die over het gewricht 

lopen. 

Spieren zorgen ervoor dat wnr verplaatsing, antagonistische spieren (voor deze 

beweging) samengetrokken worden om de gewrichtsdelen in nle verhouding tov 

mekaar te houden. 

o Feedback: van sensorische zenuwen in gewricht → RM → direct terug 

signalen naar spieren voor contractie (reflexmechanisme) of verder naar 

hersenen → integratie → cerebellum → RM → signaal naar spieren 
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o Proprioceptie = afferente informatie komend van interne perifere regio’s 

van het lichaam die bijdraagt tot posturale controle, gewrichtstabiliteit en 

meerdere bewuste waarnemingen 

▪ Bronnen van proprioceptieve input 

     

o Feedback controle = stimulatie van een correctief antwoord in het 

overeenstemmend systeem na een sensorische waarneming 

▪ Feedback: lichaam neemt vanuit sensomotorische input waar dat er 

een verplaatsing optreedt en gaat als antwoord op die verplaatsing 

een correctie uitvoeren => vertraging op correctie tov verplaatsing 

(verplaatsing treedt op, wordt waargenomen, gaat nr RM, hersenen, 

terug naar RM en naar spieren) 

▪ Bv hand naar boven → humerus glijdt → rotatorcuff spant op om te 

vermijden dat eraf glijdt 

o Feedforward controle = anticiperende acties optredend vooraleer er een 

sensorische waarneming van verstoring va de homeostase is 

▪ /!\ om overshooting te vermijden (reflectoire contracties van 

antagonistische spieren, anders oscillerende bewegingen tgv te 

trage correctie → overshooting → correctie → overshooting…) 

▪ Feedforward: sensorisch info zegt dat verplaatsing gaat optreden en 

proactief optreden 

▪ Bv Hand komt snel dichterbij, verplaatst lucht, je neemt die waar op 

wang en ziet hand in ooghoek -> draait hoofd zodat klap op minder 

gevoelig deel hoofd 

▪ Sportspecifiek hierop reactief op trainen. Bv reflexmatig 

supraspinatus opspannen wnr je een bal ziet aankomen id lucht en 

die gaat pakken 

 

 Door goede training kun je compenseren voor ligamenten adhv spieren. Maar als gewricht 

inherent instabiel, gaat door de vertraging bij de sporter (high demand P) dan actieve gestuurde 

proprioceptieve controle te traag zijn. Bij die mensen dus ligamenten chirurgisch herstellen. 
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Les 3. Polytrauma 
- Definitie: 

o Tenminste 2 orgaansystemen getroffen 

o Bedreigend voor het nl verder functioneren van de organgen/het individu 

- Vroeger: “the first golden hour”: binnen het uur na binnenbrengen van P in ZH diagnostiek en behandelplan 

klaar hebben, om P naar OK te voeren (arbitrair). 

Nu: zo snel mogelijk de juiste behandeling → verlies zo weinig mogelijk tijd. Het gaat over het interval tussen 

ongeval en start van behandeling (niet tussen toekomen in ZH en behandeling). 

o Primary survey: beoordeel je P in 10sec: ABCDE 

Airway maintenance with cervical spine protection 

Breathing and ventilation 

Circulation with haemorrhage control 

Disability: neurological status 

Exposure (preventing hypothermia) 

➔ Systematische benadering van elk ernstig gekwetst slachtoffer (om orde id chaos te 

brengen): bij elke ernstige aandoening, niet enkel bij trauma. 

▪ Airway 

• P spreekt → functionele LW 

 Enkel LW checken bij P die niet spreken! (ABCDE moet in 10sec gebeuren) 

• P spreekt niet 

o GCS < 8: beschermde LW noodzakelijk 

o Zoek naar obstructie 

▪ Vreemde voorwerpen id LW 

▪ Aangezichtsfracturen 

▪ Trachea-larynxfractuur 

• Bescherm de hele tijd de CWZ! 

o Handgreep van Zäch – lengtetractie – evt halskraag (manipulatie, vnl rotatie 

vermijden) 

o /!\ bij chin lift/jaw thrust 

▪ Breathing and ventilation 

• Beoordeel AH 

o Aanwezig ja/nee (auscultatie) 

o Symmetrie 

▪ Inspectie (visueel excursie thorax) 

▪ Auscultatie 

▪ Percussie (mogelijk in luidruchtige omgeving?) 

➔ Adh hiervan kan je een aantal levensbedreigende aandoeningen onmiddellijk 

herkennen (zie verder, les 4) 

• Palpeer thoraxwand 

• Klinische diagnose spanningspneumothorax, open pneumothorax, massieve 

hemothorax en/of flail chest 
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▪ Circulation with hemorrhage control 

• Vol verlies en CO 

o BWZ niveau 

o Huidskleur 

o Polsslag 

➔ Massieve bloedingen controleren, inschatten hoeveel bloedverlies adhv 

shocktekens. 

▪ Disability 

• Glasgow-coma scale 

 
➔ Opent slachtoffer zijn ogen? Reactie op verbaal aanspreken? Op 

bevel/pijnprikkel? (max 15, LW beschermen vanaf <8) 

▪ Exposure/Environmental control 

• P volledig ontkleden 

• Ook rug inspecteren! (hiervoor P in blok roteren met verschillende hulpverleners 

waarbij iemand de rug inspecteert) 

• In een warme omgeving 

▪ Eindpunt primary survey: slachtoffer onderbrengen in categ: dood – in extremis – unstable – 

stable 

• Dood: stomp of scherp trauma zonder tekens van CV activiteit 

Wnr dood? 

▪ Vroeger: ieder slachtoffer zonder levenstekens 

▪ Nu weten we dat wnr iemand een cardiaal arrest doormaakt, toch kans dat 

levend het ZH verlaat als snelle en heel invasieve behandeling (open 

hartchirurgie, hartmassage --> dan nog een kans) 

▪ Hier staat het zwart-wit, vandaag beginnen we eraan te twijfelen 

• In extremis 
o BD daling 

o Verminderde urine-excretie 

o Verminderd BWZ (lethargie +++) 

o Als niet heel snel iemand levensreddende acties onderneemt sterft de P 

binnen de minuten. 

➔ Beperkte tijd voor diagnostiek 

➔ Diagnose en behandeling kwasi gelijktijdig uitvoeren. Meest wsch dood dor 

bloeding of spanningspneumothorax → 2 thoraxdrains plaatsen 

o Protocol in extremis stomp trauma 

1. Bilaterale thoraxdrain 

▪ Drainage spanningspneumothorax 

▪ Evacuatie massieve hemothorax (>1500cc) → nood 

thoracotomie (als enorm veel bloed uit drain komt wijst het op 

massieve interne bloeding → bloeding onmiddellijk stoppen 

anders sterft P → opzoeken adhv thoracotomie) 

2. Echo abdomen (FAST)/diagnostische peritoneale lavage 
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▪ Kijken id buik wnr niet in thorax 

▪ FAST = Focussed Assesment with Sonografie in Trauma 

vs vroeger: met buisje tot in kleine bekken en kijken of bloed of 

vocht terugkomt. 

▪ Indien + => spoedlaparotomie 

3. Bekken 

▪ Klinische beoordeling 

▪ AP opname (Rx) 

▪ + => close the box! 

o Pelvis binder met steeklakens +/- knie in endorotatie 

(zodat veel minder vol zich kan opstapelen) 

o C-clamp (vooral vroeger, nu pelvic binders heel 

efficiënt) 

o Opm: je moet niet veel fracturen hebben om de helft van je circulerend 

volume te verliezen, zelfs wnr niet in thorax, abdomen of bekken.

 
o Protocol in extremis penetrerend trauma → je weet waar bloeding (bv 

staaf in hersenen, schot of steekwondes) 

▪ Trauma capitis 

• Cerebrale f° aanwezig → evacuerende trepanatie 

• Cerebrale f° afwezig (dan P overleden) → multi-orgaan 

donor 

▪ Overig penetrerend (schot-, steek-, accidenteel) 

• Stop the bleeding 

• Onstabiel: shock 
o tachycardie 

o tachypnee 

o bleke huid 

o nauwe polsdruk 

o P in shock en probeert dat te compenseren door al zijn verdedegingsmech in 

te stellen 

Shock = niet corrigeerbaar onevenwicht tussen O2 vraag en aanbod aan de 

weefsels (als je gaat lopen kunnen je spieren tijdelijk anaeroob te werken. 

Als je stopt met lopen en even hijgt, spontane correctie. Maar als 

aandoening waardoor je dat niet kan corrigeren blijf je in dat anaeroob 

metabolisme -> snelle uitputting reserves met doodgaan tot gevolg.) 

▪ Verschillende redenen waarom lichaam niet in staat is O2 aan te 

bieden aan lichaam 

> bv cardiogene shock: door falen van pompf° hart 

> obstructieve shock: in- of outflow obstructie van flow naar/uit hart. Bloed 

kan niet weg uit hart, bv longembool blokkeert outflow uit re hart, bloed 

wordt niet geoxygeneerd en niet rondgepompt. 

> anafalylactisch: VD, je bloedt leeg in eigen venen, onvoldoende eff circ vol 
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> neurogene shock: verlies vasc tonus // anafylactische shock 

> hypovolemisch: te weinig transportcapaciteit --> organen vallen stil. 

▪ gradueel ontwikkelend gegeven: je verliest bloed. 

Lichaam als distributiebedrijf: hersenen sturen vrachtwagens naar 

verschillende organen 

als staking chauffeurs: 20% geen probleem, daarna 35% --> geen bloed naar 

huid en GI waar niet veel bloed nodig (bleek); transport sneller doen gaan 

om dit op te vangen (tachycardie); meer vervoeren, sneller ademen zodat 

meer O2 in resterende bloed (hyperventilatie) --> pulsdruk, verschil tussen 

syst en diast BD wordt laag 

Dit kan het lichaam een tijdje volhouden maar dan decompensatie, vooral 

als nog meer bloedverlies --> systeem collabeert --> BD daalt, nieren 

stoppen met werken, BWZ daalt want hersenen merken minder 

= laattijdige shock 

Uiteindelijk valt alles stil en ga je dood 

  

o Shock classificatie: EXAMEN 

▪ Afh van hoev bloedverlies 

I geen shock, stabiel, bloedverlies tot 750cc = reservecapaciteit 

II: tussen 750-1500 cc: vroegtijdige comp mech (bleek, tachycard, nauwe 

polsdruk, hyperventilatie). Niet stabiel 

III: BD begint te dalen, niet stabiel 

IV: in extremis 

▪ Tabel van buiten kennen: BD laag en pols van 140 -> weten dat in extremis: inschatting 

kunnen maken tussen stabiel, niet stabiel en in extremis 

Shock brengt een ganse cascade van reacties in ons lich op gang. Proberen 

op te vangen door vochtoediening --> vol te vergroten (chauffeurs 

inporteren: kennen weg niet zo goed, werkt niet zo goed. Kan tot in zekere 

mate: 1-2l) 

 
o Therapie: 



31 
Hannah Van Belle 

▪ Initiële vocht therapie: start met snelle toediening van 1-2liter 

verwarmde cristalloide oplossing (NaCl) 

▪ 3 voor 1 regel: 

750 cc verloren (classe II shock) --> compenseren door 3 x 750 cc 

Probleem: al het vocht dat je ih interstitium perst zorgt voor 

barrieres, dat je longen zich gaan vulen met oedeem, ledematen 

zwellen --> dysfunctie 

=> 1-2 l geven en dan stoppen! 

▪ Non-responders vs responders op vochtherapie 

➔ Onderscheid door monitoring polsfrequentie, BD, urine output 

➔ Inschatten wat met P gebeurt na toediening van 1-2l: nog altijd 

bleek, tachycard, niet bewust…? dan non-responder 

Non-responder: door bloeding gaat in shock, als je vol 

uitbreidt nog altijd in shock want zo hard aan het bloeden 

dat wat je erin giet er direct weer uitloopt 

➔ responder als niet langer in shock, antwoordt op vochtchallenge. Responder: 

bloed verloren maar als je dat verlies compenseert heeft hij terug een nl 

functioneren 

-> bloeding gestopt of verminderd en heeft gn invloed meer 

    Binnen responders heb je  

a. Transiënt responders: mensen die uit shock geraken maar na een paar uur ontwikkelen ze weer 

shock tekens: bloeden nog (niet hard meer) maar blijven continu bloeden --> je moet telkens 

opnieuw vocht geven, maar als je dat telkens opnieuw doet verdun je het bloed en niet 

functioneel meer 

Bloeden aan laag tempo --> compensatie mogelijk maar bloeding stopt toch niet 

b. Stabilized: ok na compensatie voor vochtverlies (vs stable: nooit > 750cc verloren) 

• Stabiel 
o Geen van de voorgaande 

o Wat bloedverlies, maar nooit >750cc, geen shock 

  

o Afh van classificatie: 

▪ Damage control 

• Iets doen (operatie of andere interventie (bv angioembolisatie) om bloeding te 

stoppen. 

• Zo snel mogelijk letsel corrigeren 

• Vs tot 1985: de polytrauma P is te ziek om langdurige chirurgie te ondergaan. 

Mensen zijn al zo ziek, als nu operatie van fracturen, debridatie, uitvoerige 

reconstructie... dat kan een zieke mens niet aan → wachten tot ze beter zijn → 

alleen diegene die niet langdurig in MOF waren en overleefden, daar daarna wel 

botchirurgie → operatie stopte bij stop de bloeding 
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• 1985: Bone and Bucholz: de polytrauma P wordt minder ziek door vroegtijdige 

behandeling van zijn letsels → “Early total trauma care” 

Ieder letsel = wonde --> vrijzetting van ontstekingsmediatoren die lokaal en alg 

werken --> lich komt in ontstekingstoestand met het doel dat die letsels zouden 

genezen, maar wel grote belasting van het lichaam, vergt enorm veel O2 verbruik. 

Hoe meer stress, hoe meer uitgesproken whole body inflammation. Als te lang 

uitgesproken, dan decompensatie (O2 en ATP op) --> SIRS --> cap lek, nog meer 

oedeem, nog meer O2 nood --> burn out, opgebruikt 

Naarmate zorg minder adequaat en letsels uitgebreider grotere kans --> organen 

stoppen met functioneren, MOSF en dood. 

Vroegtijdig behandelen zodat ontstekingsreactie minder uitgesproken en dus minder 

risico op decompensatie, meer kans op overleven. 

▪ Early total trauma care 

• Natuur heeft bloeding spontaan gestopt --> geen interventie 

▪ Onderscheid adhv CT-scan op urgentie-afdeling 

- Fractuur = wonde van het bot + wonde van het omgevend weefsel 

- Orgaan-letsel = wonde van het orgaan + wonde van omliggende weefsel 

- Wonde → ontsteking → lokale en systemische release van mediatoren en cytokines → activatie van lokale 

en veralgemeende verdedigingsmechanismen → controle, debridement en herstel van weefselbeschadiging 

o Bloeding, contaminatie, ischemie-reperfusie, stress, pijn → geactiveerd IS → “whole body 

inflammation” → SIRS: systemic inflammatory response sydrome: capillair lek, hoge energie 

consumptie, hyperdynamische status, hoge O2 nood → enorme metabole challenge → “burn out” 

(indien ernstig letsel en/of inadequate zorg) → uitputten van immuunreserves → immunosuppressie 

en sepsis → MOSF (multi-orgaan systeem falen) 

o Multi-orgaanfalen = progressief falen van 

▪ Nieren 

▪ Lever 

▪ Hart 

▪ Hersenen 

▪ IS 

o ARDS = Acute Respiratory Distress syndrome 

▪ Acuut longoedeem door systemische inflammatie → geen gasuitwisseling mogelijk 

o Vroegtijdige letselbehandeling → verminderde bloeding, cytokine en mediator vrijstelling, stress, 

pijn, contaminatie, ischemie-reperfusieschade → verminderde kans op SIRS en MOSF 

o Preventie ARDS en MOSF 

▪ Vroegtijdig opzitten 

▪ Positiewisseling mogelijk gemaakt 

▪ Verminderde analgesienood 

▪ Mobilisatie voorkomt decubitus 

▪ Optimale immunologische en nutritionele status 

- Early total trauma care 

o Polytrauma P wordt door vroegtijdige behandeling van zijn letsels minder “ziek” 

➔ Doe alles snel en zo goed mogelijk 

o Gouden std in trauma care 
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o Maar in 90s zagen we een aantal onverwachte overlijdens tijdens en na langdurige operaties (toch 

nog MOSF en dood, onverwacht) 

▪ Want langdurige, uitgebreide chirurgie leidt tot 

• Afkoeling (hypothermie) 

• Verzuring 

• Stollingstoornissen 

➔ = dodelijke triade 

➔ 2nd hit → ↑SIRS → enorme metabole 

challenge → “burn out” → mortaliteit 

stijgt 

- Damage control 

o Rotondo & Schwab 1993 

o Leren toepassen tijdens fauckland oorlog en drugs-

gerelateerde shootouts in LA 

o = naval technique 

begrip uit maritime wereld: als schip problemen heeft (bv lekken id romp waar water in loopt en 

brand tegelijk) --> ofwel brand ofwel zinken of allebei 

Kapitein van US Nevada --> strand opvaren --> dan moet je niet hozen, kan je blussen, daarna gaten 

in romp toemaken en damage herstellen in dock 

=> je doet iets wat je in nle omstandigheden niet doet, zelfs bijkomende schade (maar die 

controleerbaar is en je daarna kan oplossen). Anders schip verloren 

o Damage control is a total concept, not a bail out procedure! 

o Oorsprong: Fauckland eilanden overgenomen door Argentijnen. Veel britse vliegtuigen werden uit 

de lucht geschoten. Konden loodrecht opstijgen door motoren te draaien --> je kunt niet zo snel 

vliegen → veel britten vielen in ijskoude zee, onderkoeld en bloedend uitgehaald 

R/ bloeding stoppen, gaten dicht maken, fracturen stabiliseren en die deden het goed! 

gaten toemaken zonder darm te herstellen --> mensen deden het goed 

➔ stop de bloeding, stop de contaminatie, stabiliseer ze (niet perfect opereren) 

Van het kan niet anders naar systematische benadering die chirurgie + hemostatische rescucitatie en 

permissieve hypotensie omhelst 

 
 

• Damage control surgery  

o Control the bleeding 

o Stop the contamination 

• Permissive hypotension 

o Allow BP te be slighty less than nl until haemorrhage is controlled 

o contra-indicated in severe head trauma 

o target: SBP 80-100 mmHg, MAP 60 mmHg 

Tot moment dat oorzaak bloeding onder controle geen hoge BD nodig want anders 

spuit er nog meer bloed uit --> BD houden op 80mmHg dat bloeding herstelt en dan 

normotensie 

Uitz: craniocerebraal trauma --> zwelling --> stijging ICP --> kleine Bvtjes worden 

dichtgeduwd en hersenen krijgen geen O2 

wnr druk groter dan cap perfusiedruk worden vaatjes dichtgeduwd, dus hier mag je 

Pa niet laten dalen. 
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• Hemostatic resuscitation 

o Rapid recognition of patients at risk for trauma-induced coagulopathy will 

allow early admission of RBC, plasma and platelets 

o Target: avoid hemodilution, avoid old RBC (>14dagen), fixed transfusion 

ratio’s of bloodcomponents 

Vroeger verschillende bolussen vocht wnr BD bleef zakken 

In Afghanistan trok Taliban terug id bergen. Meeste aanvallen van Taliban werden 

gedaan toen het slecht weer was (in de zomer drugs kweken). Slecht weer, je kan 

niet landen met helicopter. 

-> living bloodbank. Je weet van iedere soldaat welke bloedgroep -> aftappen en in 

gewonde steken. 

Whole blood transfusie --> P deden het beter dan vocht toediening in ZH 

(bloedproducten worden ontleed, BPtjes, pakketcells, plasma geven als stolling niet 

werkt, en helemaal op het einde RBC) 

Nu hebben we geleerd dat we onmiddelijk alles moeten geven in verhouding 1/1/1 

zodat overeenkomt met nl bloed  

Eig is het beter om toch whole blood te hebben (maar om praktische redenen 

moeilijk) 

 

o Component therapy-based approach: eenmaal dat we alle 

componenten kunnen analyseren en we zien welke componenten van 

de stollingscascade verstoord kunnen we specifiek corrigeren 

➔ starten met 1/1/1 en dan component-based toediening 

 

o Massive transfusion protocol 

▪ Centra met MTP hebben betere overleving 

▪ Belangrijke aspecten: 

• Multi-disciplinaire communicatie 

• Laboratoire ondersteuning 

• Verbetering van kwaliteit 

▪ Fixed ratio of blood components – ideal ratio? 

• Ratio “plasma:packed RBC”: 1:1 → betere overleving, overlevingsvoordeel in 

P die onmiddellijke massieve transfusie vereisen. 

• Ratio ‘plasma:packed RBC:plaatjes”: 1:1:1 

 

- Damage-control chirurgie: stop the bleeding, control the contamination 

o Abdomen 

▪ Splenectomie: wnr bloedende milt, niet essentieel → verwijderen 

▪ Clamp and ligaturate (indien nodig darmresectie adhv nietjes) (en pas later herstel van 

continuïteit) 

• Zoveel connecties tussen vaten (anostomosen) dat we een paar kunnen afbinden en 

de organen overleven 

▪ Geen grote anatomische resecties in acute trauma situatie 

• Tijdelijke bloeding controle door Pringle manoever: bloedvaten afbinden 

• nu geen halve levers meer wegnemen (duurt uren, enkel bij kanker, niet voor 

trauma) 

• /!\ Lever NIET mobiliseren!!! 

• Ligeer bloedende grote arteriële takken 



35 
Hannah Van Belle 

• Wnr laesies door en door: ballon compressie (gaten door en door --> ballon insteken 

om van binnenuit dicht te duwen) 

• Compressie tegen diafragma of abdominale wand 

• “Liver packing”: pakken, met compressen dicht duwen 

o Stollende gazen (Tachosil) aan oppervlakte van parenchym aanbrengen of 

o Angioembolisatie: van binnenuit lijmpartikels in te brengen om arteries die 

na compressie nog steeds bloeden dicht te lijmen 

o Retroperitoneum 

▪ dicht duwen en zo onder controle brengen 

▪ zoveel packs in de buik heeft consequenties! Cf abd comp syndroom 

▪ Grote vasculaire beschadiging → shunt 

o Pelvis (bekken) 

▪ Close the box: C-clamp of pelvic binders (beter) 

▪ Wnr box gesloten en blijft bloeden 

• Angioembolisatie: wnr arteriële bloeding: arteries van binnenuit dichtlijmen 

• Packing: wnr veneuze bloeding of uit bot 

Compressen in klein bekken: transperitoneaal via laparatomie (wnr we id buik 

moeten zijn) of extraperitoneaal/pre-peritoneaal wnr we niet id buik moeten zijn 

(wnr P geen laparotomie nodig heeft) 

“Pelvic packing, as a part of damage control protocol, could potentially aid in early 

intrapelvic bleeding control and provide curcial time for a more selective 

management of haemorrhage.” 

• Angioembolisatie en packing hebben vergelijkbare resultaten 

• Angio + packing 

o MAAR: abdominale packs + oedeem door ligatie en compressie + vochtshift naar 3de ruimte → 

verhoogde abdominale druk → kan leiden tot abdominaal compartiment syndroom ACS 

▪ Vol toename in afgesloten ruimte --> gestegen druk 

• Als hoger dan cap perfusie, druk in vena cava --> daling perfusie organen en deels 

dichtdrukken venen dus bloed kan niet terug naar hart 

• => orgaanfalen als gevolg van verhoogde druk = abdominaal compartiment 

syndroom 

▪ Definitie: langdurige Intra-abdominal druk IAP > 20mmHg (+- Abdominal Perfusie Pressure 

APP < 60mmHg = MAP - IAP) die geassocieerd is met nieuwe orgaan dysf°/falen. 

▪ De meest voorkomende orgaandysf°: 

• Metabole acidose ondanks resuscitatie 

• Oligurie ondanks volume repletie 

• Hoge piek LW drukken (diafragma naar boven door verhoogde druk → verhoogde 

druk op longen) 

• Hypercapnie refractair aan verhoogde ventilatie 

• Hypoxie refractair aan O2 en PEEP 

• Intracraniële hypertensie 

▪ Behandeling 

• Laat abdomen open 

• Tijdelijke sluiting 

o Towel clip closure 

o Abdominal zipper 

o Abdominal velcro 

• Bogota bag: plastieke zak over buikwand 

• Abdominale VAC dressing 
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o PU-film (geperforeerde polyethyleen film), adhesive drape, PU moussen 

1. Polyethyleen film wordt onder fasciale boorden gestoken 

2. Plaatsing van polyurethaan sponzen 

3. Connector en adhesive bekleding 

4. Continue zuigkracht van -125 mmHg 

o Voordelen: vocht wordt weggezogen, niet teveel verbanden nodig, bact 

groeien niet te snel, snel heling 

▪ controle van vochtlek naar 3de ruimte 

▪ minimalisatie van verversing van verband (om de 3-5 dagen) 

▪ behoud van lage bacteriële load 

▪ stimuleert wondheling en granulatie 

▪ vermindert spanning op abdominale wand 

▪ bevordert sluiten van abd wand (86-92% sluiting van fascia: VAC 

Assisted Fascial Closure VAFC) 

o Orthopedisch 

▪ Minimale breukbehandeling: 

• Debridement en lavage 

• Hemostase 

• Revascularisatie 

• Decompressie 

• Tijdelijke stabilisatie (externe fixator) 

▪ Vb: C3 open tibia fractuur + thoracaal letsel 

Als enkel tibia letsel been proberen redden (maar hier activatie stollingsfactoren…) --> P 

dood --> been amputeren 

▪ Damage control bij gecombineerde pijpbeenderenfracturen/thorax of hersentrauma 

Ingrijpen in omstandigheden waarbij fracturen bij minder zwaar gekwetsten 

bv open fractuur + longletsels --> merg aanbrengen 

inflammatie en ARDS 

Cf risico op vet-embolen in long en hersenen met ARDS en stijging ICP als gevolg. 

• Stabilisatie op ICU 

▪ Secundaire chirurgie: definitieve chirurgische behandeling 

Behandeling van letsels die je niet primair kon behandelen → slachtoffer op revalidatie 

▪ Revalidatiefase: nadat chirurgisch alles optimaal gestabiliseerd is dient de P te beginnen aan 

een vaak langdurige revalidatie. 

- Samengevat: 

Polytrauma = combinatie van meerdere letsels die levensbedreigend of orgaanbedreigend zijn 

Primary survey: ABCDE --> inschatten of P overleden, in extremis, niet stabiel (shock: lich probeert voor 

bloedverlies te comp door tachycardie, bleke huid, nauwe polsdruk, unrie productie daalt) of stabiel 

➢ in extremis --> 2 thoraxdrains --> als + thorax openen en probleem tijdelijk proberen oplossen 

thorax - --> kijken naar buik adhv EFAST 

massief bloed in buik --> buik openen in operatiezaal 

thorax -, abd - --> bekken --> sluiten met pelvic binder of C-clap --> bloeding onder controle 

ook perifere fracturen spalken want bloedverlies kan groot zijn --> stabiliseren 

➢ niet stabiele P -> vocht geven --> responder of non responder 

In extremis of non-responder --> damage control (want wnr shock niet onder controle zou opereren een 

2de hit zijn die opnieuw MOSF zou kunnen induceren) 

3 componenten:  

o permissieve hypertensie behalve bij craniocerebraal trauma 

o haemostase 

o damage control operatie: stop the bleeding - stop the contamination - fix the fracture 
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▪ compressen: wnr veel id buik kan tot abd comp syndroom leiden -> buik openlaten 

waarbij speciale verbanden gebruiken 

▪ fracturen: stabiliseren / weke delen behandeling wnr nodig (debrideren..) 

▪ intensieve zorgen: verdere stabilisatie en secundaire chirurgie (wat tijdelijk 

gedebrideerd, overbrugt geschunt herstellen) --> revalidatie 

➢ responder of stabiel --> early total trauma care --> minder kans op MOSF 

 

➔ damage control is a treatment concept. Lowers mortality in the unstable P.  

➔ Early total trauma care remains the gold std in the stable P. 

➔ Needs for intra-hospital trauma management 

> damage control protocol 

> massive transfusion protocol 

> 24uur urgentiearts en chirurg beschikbaar 

> 24uur bloedbank ondersteuning 

> CT-scan op urgentie 

➔ Leerdoelen 

> begrip polytrauma 

> 1aire opvang 

> shock 

> invloed van verzorging op gevolgen van shock 

> 2nd hit 

> Early total trauma care vs damage control 

Les 4. Thoracale en abdominale letsels 

 

Thoracale letsels 
- Mortaliteit : 

o Doodsoorzaak 25% 

o Mede doodsoorzaak voor 25-50% van overlijdens 

o Hospitaalmortaliteit: 

▪ Geïsoleerd: 4-10% 

▪ Ikv polytrauma: 35% 

➔ /!\ vroegtijdige herkenning en behandeling 

- Doelstellingen:  

o Mogelijks levensbedreigende letsels bij primaire en secundaire evaluatie herkennen en behandelen 

o Thoraxwand letsels: kunnen beschrijven en behandelen 

- Trauma thorax → verstoorde AH en hypovolemie (aorta, vena cava, longslagaders en longaders: BVen met 

groot debiet → indien gekwetst kan dit gepaard gaan met veel bloedverlies → hypovolemie en shock) → O2 

tekort (hypoxie), CO2 opstapeling (hypercapnie), acidose = 1/3 pijlers van de dodelijke triade (acidose, 

hypothermie, stollingstoornissen) 

- Primary survey: ABC(DE) 

A. Airway 
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o Luister (auscultatie) en voel naar aanwezigheid van AH: neus, mond, longvelden 

o Kijk (inspectie) naar 

▪ Obstruerende losse voorwerpen/structuren 

Zo ja, verwijderen 

▪ IC/supraclaviculaire spierretracties 

= Tekens van obstructie: veel meer AH arbeid, kost meer moeite om lucht id longen te 

krijgen → inzetting van hulpAHspieren, retractie van IC en supraclaviculaire spieren 

o Voel (palpatie) 

▪ Palpeerbare defecten → afwijkingen in morfologie/anatomie? 

Bv posterieure luxatie sternoclaviculaire gewricht (CAVE obstructie trachea) 

▪ Larynx en trachea (indien gescheurd door stomp impact, geen luchtuitwisseling met long 

mogelijk) → voel naar onderbreking 

 

B. Breathing and ventilation 

o Inspecteer 

▪ Volledige borstkas : symmetrie ? 

▪ Halsvenen (maat voor intrathoracale druk) 

▪ Kwaliteit en kwantiteit van AH bewegingen 

▪ Opm: cyanose = zeer laattijdig teken van hypoxie in hypovolemische P. Blauw doordat bloed 

in cap gedesatureerd is. Maar als geen bloed in perifere vaatjes kan je niets blauw zien. 

 itt bij COPD en andere internistische pathologiën zien we bij trauma cyanose pas laattijdig. 

o Palpeer de ganse thoraxwand 

▪ Crepitaties van fracturen 

▪ Crepitaties van SC emfyseem (onderhuidse lucht, //bevroren sneeuw) 

▪ defecten 

o Ausculteer (luister) 

▪ Symmetrie van de AH 

CAVE: in de geïntubeerde P is de meest f reden van eenzijdige afwezigheid van AH (links 

meestal) intubatie van een hoofdstambronchus (meestal rechts door rechter verloop) ipv 

trachea → (linker) long niet meer geventileerd 

 

C. Circulation  

o Beoordeel polslag voor f, kracht en regelmaat (a carotis/femoralis) 

o Meet de BD 

o Beoordeel huidskleur (bleek-refill) 

o Beoordeel halsvenen 

o Monitor de hartslag 

o Pulseoxymetrie 

 

- Levensbedreigende B-letsels bij primary survey 

o Spanningspneumothorax 

▪ Nota’s: Mech van AH nl: longen omgeven door pleurabladen waartussen vacuum. Inademen 

-> creatie negatieve druk in borstkas door vol vergroting dat via vacuum omgezet wordt in 

negatieve druk in de long waardoor lucht aangezogen wordt tot id alveolen. 

Uitademen -> positieve druk door kleiner vol borstkas -> lucht wordt naar buitenwereld 

gebracht 

➔ We zijn afh van het vacuum in de pleura voor ademhaling 

Als lucht in de pleura komt, verliezen we ons vacuum en gaat de functionaliteit van 

transmissie van neg druk belemmerd worden = pneumothorax. AH efficiëntie verminderd. 

Lucht kan tussen pleurabladen komen via communicatie met buitenwereld (gat door 

thoraxwand tot in de pleura) maar vaker uit de long: door overdruk scheur in longweefsel 
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die doorloopt tot id viscerale pleura die mee scheurt -> bij iedere inademing komt er lucht id 

pleura 

Als flap van de scheur dichtklapt telkens als je + druk creëert, zuig je bij iedere inademing 

meer lucht id pleura en als je uitademt kan lucht niet weg -> meer en meer opstapeling van 

lucht id pleura -> compressie long -> niet enkel ↓ functionaliteit maar ook weefsel dat 

deelneemt aan AH wordt belemmerd.  

Druk op mediastinum -> bepaalde structuren knikken af (aorta = dikwandig maar v cava sup 

en inf = dunwandig -> knikken af en bloed kan niet terug naar hart => perifere stuwing, 

halsvenen zetten op en geen bloed nr hart -> geen bloed naar weefsels -> O2 tekort in 

spieren, hart stopt met kloppen 

▪ Ontstaat wnr lucht door een ‘one-way’ klep lekt naar de pleura vanuit de long of vanuit de 

buitenwereld 

▪ Inademen: negatieve druk in de pleurale ruimte + lek naar long of buitenwereld -> lucht 

wort tussen pleurabladen gezogen 

▪ Lek is ‘one-way’: bij iedere inademing wordt lucht tussen de pleurabladen gezogen 

• Blijvend: toenemende opstapeling van lucht 

o Volledige collaps ipsilaterale long (zwart op Rx, verdwijnen vasculaire 

tekening) 

o Compressie contralaterale long 

o Shift mediastinum naar contralateraal → afknikken aanvoerende venen, 

afvoerende arteries (in mindere maten), shift van trachea naar 

contralateraal. 

• Tijdelijk: beperkte hoeveelheid lucht opgestapeld 

▪ Lek is ‘two-way’: bij uitademen wordt lucht (gedeeltelijk) uit de pleuraruimte gepompt 

▪ Klinische diagnose! 

• Thoracale pijn 

• Kortademigheid → respiratory distress 

• Tachycardie 

• Hypotensie (want hart kan onvoldoende pompen) 

• Unilaterale afwezigheid van AH geruis 

• Distensie halsvenen 

• Cyanose (laattijdig) 

▪ D.d. met harttamponade 

• Afwezige AH geruisen aan 1 zijde 

• Hypertympane (hol) percussie aan 1 zijde 

• Evt SC emfyseem aan getroffen zijde 

▪ Behandeling 

• Naald-thoracostomie mid-claviculair 2de-3de IC ruimte 

o CAVE er blijft een gewone pneumothorax (heeft invloed op efficiëntie AH 

maar niet levensbedreigend) 

o CAVE secundaire dislocatie (naald kan zich verplaatsen bij reanimatie en 

verplaatsing -> opnieuw risico op spanningspneumothorax 

o Midclaviculair want daar vetlaag het dunst 

• Definitieve drain in 5de IC ruimte midaxillair  

o met klep zodat geen lucht naar binnen gezogen kan worden 

o negatieve druk 

o zodra pleura aan elkaar kleven (gat dicht na 3-4 dagen), drain verwijderen. 

o Open pneumothorax 

▪ Open verbinding tussen pleurale ruimte en buitenwereld 

• Onmiddellijk wordt de druk in de pleurale holte = buitenwereld 
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• Diameter holte > 2/3 trachea diameter → luchtstroom gaat via gat in thoraxwand 

(want geen weerstand, itt LWen) → geen gasuitwisseling in de alveolen → hypoxie 

en hypercapnie, levensbedreigend 

▪ Zeldzaam, veel misverstanden over 

Bv messteek is geen open pneumothorax: spieren trekken samen en sluiten het gat. Voor 

een open pneumothorax moet er een groot defect in weefsel ontstaan, een open gat dat 

achterblijft. 

▪ Initiële behandeling 

• Afsluiten wonde met steriel verband 

• Verband tapen aan 3 zijden, 1 zijde vrij tlaten → klep-effect, lucht kan eruit 

ontsnappen bij uitademen maar niet extra ingezogen bij inademen 

• Thoraxdrain zo snel mogelijk 

o Fladderthorax en longcontusie 

▪ Segment van de thoraxwand dat de continuïteit met de rest van de thorax verloren heeft => 

paradoxaal bewegend 

▪ Losliggend segment: meerdere ribben op 2 of meer plaatsen gebroken → segment wordt 

naar binnen getrokken bij inademen en naar buiten geblazen bij uitademen 

• Luik dat los komt te liggen van aansluitende thoraxwand 

• 3de beweging die AH belemmert, beweegt tegengesteld aan rest van thoraxwand. 

Breuken bewegen elke keer over elkaar → Pijn! 

• Pijn vermijden door oppervlakkig en zo weinig mogelijk te ademen => hypoxie + 

vocht en slijmopstapeling => pluggen die longdelen afsluiten = ideale omgeving voor 

ontw bact => pneumonie => hoesten nog meer pijn => nog minder ademen 

➔ Ernstige verstoring van de AH beweging + PIJN 

➔ Respiratoir falen 

▪ Initiële behandeling 

• Adequate ventilatie 

o NIV: lucht aanbieden onder positieve druk, die makkelijk naar binnen gaat: 

cpap 

• Vocht resuscitatie ter compensatie van bloedverlies 

• Intubatie bij tekens van respiratoir falen 

▪ Definitieve behandeling 

• CPAP bij P die niet in respiratoir falen gaat 

• Positieve druk beademen? 

• Osteosynthese ribben 

o Betere resultaten want minder pijn doordat breuken gestabiliseerd, wrijven 

niet telkens over elkaar → minder kans op pneumonie en mortaliteit daalt; 

minder tijd aan ventilator, kunnen sneller spontaan ademen, korter verblijf 

op ICU 

o Massieve hemothorax (B maar ook C probleem (hypovolemische shock)) 

▪ Opstapeling bloed in pleura (door bloeding thoraxwand nr binnen toe of long naar buiten 

toe) 

▪ Massief wnr >1,5l bloed opgestapeld (>1/3 circulerend volume) → klasse III shock. In 

extremis wnr breuken bij of wnr bloedverlies >2l. 

▪ Compressie van de long → inadequate ventilatie (maar hemodynamisch effect meestal 

belangrijker) 

▪ Oorzaken 

• Penetrerend trauma 

• Stomp trauma 

▪ Klinisch beeld 
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• Shock 

• hypoxie 

▪ Diagnose 

• Shock 

• Afwezige AH-geluiden 

• Dofheid bij percussie 

▪ Behandeling 

• Hoge index of suspicion voor thoracotomie wegens perforerend letsel van hart, long 

hilus of grote vaten bij 

o Perforerend letsel mediaal van de tepellijn 

o Posterieur letsel mediaal van de scapula (tussen C7 en D12) 

 

- Levensbedreigende C-letsels bij primaire survey 

o Massieve hemothorax 

o Hart-tamponade 

▪ Opstapeling van bloed/vocht in de pericardzak zodanig dat de vulling van het hart door 

compressie bemoeilijkt wordt (daarbij coronairen minder bevloeid) 

▪ Oorzaken 

• Perforatie hart → scheur in ventrikels → bloed van ventrikels naar hartzakje 

Spier trekt samen → er kan geen bloed door. Onstpant → bloed naar pericardzak 

➔ Bij iedere HS lekt er bloed naar pericardzak en stapelt zich daar op. Indien zoveel 

vocht dat hart niet kan uitzetten (en dus niet vullen) spreken we van een 

harttamponade. 

• Stomp trauma (uiterst zeldzaam) 

▪ Triade van Beck: 

• Verhoogde CVD (stuwing halsvenen, cave hypovolemie): want hart kan niet 

uitzetten en vullen → bloed van venen kan niet terug naar hart. 

• Verlaagde arteriële druk 

Verschil tussen systole en diastole druk daalt, nauwe pulsdruk want minder bloed 

wordt per HS id circulatie gepompt. 

• Gedempte harttonen 

• Evt teken van Kussmaul: stijging CVD tijdens inspiratie bij spontane AH 

▪ Diagnosemiddelen 

• Echocardiogram = beste (Doppler geeft kleurspecifiek de bloedflow weer) 

• FAST (gerichte echo bij trauma) 

• Pericardiaal venster: luik in pericard wegsnijden en klonters rond hart verwijderen 

(want gestold bloed kun je niet wegprikken door een buisje) 

• Pericardiocentese: aanprikken pericardzakje 

▪ Behandeling 

• Pericardvenster in OK (evt thoracoscopisch) 

Incisie onder proc xiphoideus. 

• Pericardiocentese met achterlaten drain 

o Resuscitatieve thoracotomie: 

▪ Indicaties 

• Penetrerend trauma met pulseless hart maar toch nog elektrische activiteit 

• Stomp trauma met “  “ “ “ “ “ “ 

Kans op succes maar beduidend lager 

• Stomp of penetrerend trauma zoned elektrische activiteit = DOOD (weinig/geen 

kans om hart nog op gang te brengen) 

▪ Voordelen 
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• Evacuatie pericardiaal bloed 

• Directe controle van massieve bloeding (bloeding op grote vaten klemmen of 

dichtduwen met vingers 

• Open hartmassage (= veel efficiënter dan gesloten hartmassage) 

• Cross clamping aorta descendens 

 

- Levensbedreigende letsels bij secundaire survey (vaststellen adhv verdere diagnostische middelen) 

o Pneumothorax 

▪ Definitie: opstapelen van lucht tussen viscerale en pariëtale pleura => collaps van de long 

door wegvallen van de cohesie tussen long en thoraxwand 

▪ Klinische tekens 

• Bemoeilijkte AH 

• Verminderde AH geruisen bij auscultatie 

• Hypertympanisme bij percussie 

• (Niet de uitgesproken tekens van spanningspneumothorax maar AH kost meer 

moeite en dat kan tot uitputting leiden) 

▪ Radiografische tekens 

• Collaps long (long wordt kleiner en denser) 

• Wegvallen longtekening (zone waar geen witte lijntjes) 

• CAVE beperkte anterieure pneumothorax alleen zichtbaar op CT 

▪ Behandeling 

• Plaatsen thoraxdrain (steeds in 4de-5de IC ruimte midaxillair bij trauma) 

Want je wilt niet dat P tijdens operatie spanningspneumothorax ontwikkelt. 

• Enkel bij beperkte pneumothorax zonder weerslag kan afgewacht worden 

• Indien positieve druk beademing nodig zelfs bij kleinste pneumothorax drain 

plaatsen 

o Hemothorax 

▪ Meest voorkomende oorzaken (<1500ml) 

• Longlaceratie 

• Laceratie van een IC BV 

• Letsel van de a mammaria 

• Fractuur thoracale wervelzuil 

▪ Meestal zelflimiterend 

▪ Behandeling 

• Indien op Rx zichtbaar (bloed = wit op Rx, stapelt op in longbasis) best drainage: 

o Voorkomt de vorming van een georganiseerd hematoom (voorkomen dat 

pleura verlittekent en nle expansie van de long tegengaat) 

o Beste manier van monitoring bloeding (weten hoeveel bloed opgestapeld of 

blijft bloeden) 

• Thoracotomie indien > 1500cc drainage of drainage van >200cc/uur gedurende 2-

4uur 

• Toenemende evidence dat ook bij lagere volumes een thoracoscopische evaluatie en 

lavage zinvol is (bloed wegwassen) 

▪ D.d. pneumothorax klinisch: allebei verminderd AH geruis, maar bij pneu hypertympanisme 

en hemothorax hypotympanisme (dof, //gevuld vat) 

o Long contusie 

▪ Ontstaat door rechtstreeks impact 

▪ Kan ook bestaan zonder ribfracturen (zeker bij kinderen) 

▪ Meest voorkomend potentieel lethaal traumatisch thoraxletsel 

▪ Evolueert progressief 
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• Fase I: bloeding in interstitieel weefsel bemoeilijkt de O2 uitwisseling (barriere 

tussen lucht- en bloedhoudende structuur) en geeft rechtstreeks compressie van 

alveoli 

• Fase II: secundair oedeem (door inflammatie) doet de betrokken zone uitbreiden 

met de = effecten (nog meer alveolen onder druk + verdikking wand → minder 

efficiënte gasuitwisseling) 

• Fase III: tertiair compressie van niet rechtstreeks betrokken alveoli leidt tot 

atelectase (alveolen omheen letsel worden dichtgedrukt door opzwelling) 

• Opm: ontwikkelt zich over enkele uren dus Rx kan nl lijken in het begin en na enkele 

uren kan heel de long stoppen met werken door oedeem en atelectase. Hoe groter 

het gebied dat niet werkt hoe groter de impact. 

•  
• Vb Rx: evolutie over 6uur van enkele vlekjes van longbloedingen naar hele long vol 

oedeem + aantasting andere long → longvolume zo gereduceerd dat mogelijks 

levensbedreigend. 

▪ Behandeling 

• Ademkine – expectorantia – AB 

• Intubatie – ventilatie (id meest extreme gevallen P op ECMO zetten om f° van long 

over te nemen tot hersteld van contusie) 

• /!\ groot risico op pneumoniën en longembolen 

o Tracheobronchiaal letsel 

▪ Scheuren in trachea en bronchi 

▪ Klinisch beeld 

• Hemoptoe (bloedbraken) 

• SC emfyseem (meestal uitgesproken) 

• (spannings-)pneumothorax 

• Persisterend groot luchtlek na drainage (er blijft maar lucht lekken en in waterslot 

borrelen) 

▪ Letsel meestal binnen een straal van 2,5cm rond de carina 

▪ Diagnose 

• Klinisch beeld → vermoeden 

• Bronchoscopie ter bevestiging (met camera in Lwen kijken, scheur herkennen) 

75% = longitudinale scheuren in pars membranacea. Dwarse scheuren zijn meestal 

dodelijk. 

▪ Behandeling 

• Vroegtijdige intubatie die letsel overbrugt 

• Conservatief: langdurige intubatie, maar geeft vaak vernauwingen (door 

verlittekening → enkel bij beperkte letsel) 

• Chirurgie bij grote scheuren anders versschrompeling van de trachea. 

o Stomp hart trauma 

▪ Mogelijke letsels 

• Myocardcontusie → beeld // MI 

• Ventrikelruptuur → harttamponade 

• Dissectie van coronaire arterie → beeld // MI (deel hart stopt met functioneren, 

risico dat hart gaat falen) 

• Klepscheur → acuut hartfalen 
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▪ Steeds bedacht op zijn bij sternumfracturen (want beschermt het hart: indien het breekt 

teken dat heel grote kracht op ingewerkt → een van de 4 letsels wsch aanwezig) 

▪ Diagnose 

• Labo testen (incl troponines) niet bruikbaar in trauma setting (want weinig specifiek) 

• ECG-afwijking (wisselende betrouwbaarheid want ook weinig specifiek) 

• Echocardiografie = HET middel van diagnose 

▪ Behandeling 

• Ondersteunend 

o Aortascheur 

▪ Oorzaak: deceleratie 

Scheur in intima en media waar aorta gefixeerd is, met name aan aftakking van arteria 

subclavia naar linker arm 

Heel /!\ want stille doder 

Een lichaam dat in beweging is wilt in beweging blijven. Als impact, gaan organen die verder 

post zitten in beweging blijven tot ze ook weerstand voelen 

Lichaam in beweging dat heel plots afgeremd wordt (deceleratie) -> aorta blijft naar voor 

bewegen -> scheurkracht want ao descendens los en wordt nr voor getrokken maar aorta 

boog zit aan aftakkingen vastzit -> net onder aftakking scheurkracht 

Als scheurkracht groot genoeg, voledige scheur => dood, niets aan te doen. 

Maar adventitia is veel elastischer als intima en media. Soms scheur van intima en media 

maar blijft adventitia intact => bloed lek => blaas met heel dunne wand =pseudo-aneurysma 

= opstapeling van bloed in adventitiazak 

Als druk te groot, scheur adventitia, volledige scheur, P op enkele min dood. 

Probleem: in aorta wand geen pijn sensoren. Niet in shock want bloed zit nog in blaas totdat 

scheurt. Maar belangrijk op tijd te herkennen anders bloed P ineens dood. 

▪ 85% volledige ruptuur: death on arrival. 15% partiële ruptuur: onwtikkeling van vals 

aneurysma (CAVE secundaire ruptuur) 

▪ Klinische tekens vaak afwezig (totdat partiële ruptuur scheurt) 

▪ Hoge index of suspicion bij deceleratie trauma → op bedacht zijn, uitsluiten want eenmaal 

volledige ruptuur is de P niet meer redbaar. 

▪ Rx tekens 

• Verbreed mediastinum 

• Verdwijnen van aorta knop 

• Deviatie van trachea naar rechts 

• Verdringen van linker hoofdbronchus (wordt naar beneden gedrukt) 

• Verwazen aorto-pulmonair venster 

• Linker hemothorax (beperkt) 

• Pleural/apical cap (vocht of bloed opstapeling aan linker longtop in de pleura) 

▪ Diagnose 

• Angiografie 

• CT met contrast 

• Transoesophagale echografie 

▪ Behandeling: 

• Chirurgisch: interpositie-prothese 

Kunstaorta = heel ingrijpende operatie met heel hoge mortaliteit 

• Minimaal invasief: endoprothese: van lies opschuiven en ter plaatse openblazen met 

stent, rekkertje dat van binnen openblazen om endoprothese te fixeren → bloed 

loopt niet meer in vals lumen. Beperkt de morbiditeit en mortaliteit. 

o Diafragmascheur 

▪ Stomp trauma → brede uitstralende scheur met herniatie (zeker links) 
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▪ Penetrerend trauma → kleine scheur, vaak laattijdige herniatie 

▪ Klinisch: weinig specifiek 

▪ Rx:  

• Hoogstaand diafragma 

• Maagdilatatie 

• Hemothorax 

• Shift van slokdarm naar rechts/contralateraal 

• Links: maagsonde in thorax 

• Herniatie van maag tot in long (luchthoudende structuur zonder vaattekening 

(indien pneumothorax zou lucht naar boven gaan) omgeven door hemothorax (wit)) 

▪ Contrast Rx of KST (kern spin tomografie) voor definitieve diagnose 

contraststof in maag → zichtbaar in thorax 

▪ Diagnose van een rechtszijdige diafragmaruptuur is moeilijk een meestal laat. 

▪ Behandeling = steeds operatief (diafragma spier hechten) 

o Slokdarmscheur 

▪ Stomp uitermate zelden 

• Meestal door impact op volle maag 

• Distale deel van de slokdarm 

▪ Scherp meer frequent 

▪ Tekens: 

• Linker pneumo- en hemothorax (lucht in mediastinum (pneumomediastinum) die 

evt doorbreekt naar pleura → pneumothorax) 

• Ernstig impact op laag sternum of maag 

• Shock zwaarder dan verwacht bij dit trauma 

• Pneumomedisatinum 

• Aanwezigheid van voedselpartikels in thoraxdrain 

▪ Definitieve diagnose 

• Oesophagoscopie 

• Slokdarmcontraststudie 

▪ Behandeling 

• Drainage van mediastinum en pleura (bevuilde substanties draineren) 

• Direct herstel indien mogelijk (als kleine scheur en vroegtijdig → hechten) 

• Laattijdige interpositie (van darmlis of maagstuk) en vroegtijdige oesophagostomie 

zo reeds infectie (laattijdig: deviëren en herstellen door darmlis of maagstuk tussen 

te zetten) 

- Andere thoraxletsels 

o Subcutaan emfyseem: opstapeling van lucht in onderhuids weefsel  

▪ P opgeblazen, je voelt crepitaties bij palpatie/ 

▪ Symptoom (teken van onderliggend letsel), geen diagnose → zoeken naar oorzaak, behoeft 

geen behandeling 

▪ Indien ontwikkelend tijdens ingreep, steeds thoraxdrain plaatsen 

o Sternumfractuur: 

▪ Steeds het resultaat van hoog energetische impact 

▪ CAVE onderliggende hartletsels moeten steeds uitgesloten worden! 

▪ Behandeling 

• Symptomatisch 

o Analgetica 

o Ademhalingskine 

• Zelden operatief 

o Ribfracturen 
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▪ Steeds functioneel/conservatief behandelen (nooit ondersteunende verbanden want 

hinderen AH door fixatie) tenzij ikv flale chest (dan osteosynthese, zelden bij ribfracturen) 

• CAVE onderliggende atelectase 

• AH kine en analgetica 

▪ Hospitalisatie zo >3 ribben gebroken 

• Oxygenatie 

• Evt epidurale anesthesie of IV pijnstilling 

▪ Operatieve behandeling 

• Flail chest 

• Ribseriefractuur (?) 

• Niet controleerbare pijn 

• Andere reden voor thoracotomie/scopie 

Abdominale letsels 
- Damage control vs Early Total Trauma Care (ETTC) 

  
o Damage control bij P in extremis of non-responder (unstable) 

o hemostatische interventie bij P in extremis, non-responders of transient responders 

o stabiel → geen interventie tenzij darmbeschadiging en soiling (lek van orgaaninhoud naar 

abdominale caviteit) 

- Diagnosemiddelen 

o Herhaald KO 

▪ Penetrerende letsels 

▪ Shock 

▪ Abdominale prikkeling (peritonitis) → P wilt niet bewegen, plankharde buik, percussie- en 

loslaatpijn, slingerpijn (bewegen in natuurlijke lichamelijke openingen bij palpatie (PPA of 

PPVagina) 

▪ Veruitwendigd bloedverlies 

▪ Specifieke tekens 

• Seatbelt sign: echymosen over verloop veiligheidsgordel 

o Teken van hoogenergetische impact (hoog deceleratie impact, lichaam 

gedecelereerd op gordel) → enorme energieoverdracht 

o Steeds abdominaal letsel tot tegendeel bewezen 

• Teken van Kehr: posterieure schouderpijn links door diafragmaprikkeling bij 

bloedende milt (miltscheur) 

• Flank echymose = laattijdig teken van belangrijke intra-abdominale bloeding 

▪ PPA (altijd!) 

• Bloedverlies (checken of bloed op vinger wnr je hem terugtrekt) 

• Tonus 

• High riding prostaat: indien prostaat naar boven opgeschoven wijst op urethra 

ruptuur (als helemaal vanboven op vinger, niet op nle plaats) 

• Intakt zijn van rectum en sfincter 
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▪ Bloedverlies aan meatus wijst op urethraletsel → geen blaassonde plaatsen (anders verdere 

scheur en heel moeilijk nle urethra te herstellen) → suprapubische sonde plaatsen voor 

monitoring urinedebiet in polytrauma P. 

▪ Vlinderhaematoom: inbloeden van de labiae maiores bij de vrouw = teken van urogenitaal 

letsel 

o Technische onderzoeken 

▪ Echografie 

• FAST: focussed abdominal sonography for trauma (bij instabiele P) 

Kijken naar bloed in thorax en abdomen (gericht, Focussed) 

• Meer volledige evaluatie bij stabiele P (kijken naar uitgebreidheid van letsels, of 

scheurtjes in parenchymateuze weefsels) 

• Onderzoek is sterk onderzoeker dependent 

▪ Peritoneale lavage (=obsoleet) 

• Grotendeels overbodig geworden 

• Steeds snel en eenvoudig uitvoerbaar 

• Interventie 

• Hoog sensitief, weinig specifiek 

• Veel vals positieven 

▪ CT scan (heeft contrastondz vervangen want wordt met contraststof uitgevoerd) 

• Hoge specificiteit 

• Hoge sensitiviteit 

• Tijdrovend indien niet aanwezig op spoedgevallen 

• CAVE afkoelen P → bedekken met warm deken om hypothermie te vermijden 

▪ Contrast-studies 

Rx 

• Rx-thorax 

o Thoracale letsels 

o Diafragma ruptuur 

o Vrije lucht 

• Rx bekken 

o Bv lateraal compressie letsel waarbij femurkop voorbij middellijn → rectum, 

blaas, uterus wsch beschadigd 

o Zeker bij impactfractuur bekken → letsel van geslachtsorganen?  

• Rx abdomen = zinloos 

• Rx IV Pyelografie 

o Opsporen van nier letsels 

o Kan ook op CT na IV contrast 

• Rx slokdarm-maag-duodenum contrast ondz 

o Opsporen van duodenum letsels (oedeem, scheuren) 

o Kan ook op CT na oraal contrast 

• Cystografie/urethrografie: visualisatie blaas en urethrarupturen 

o Contrast inspuiten net voorbij meatus adhv sonde en Rx beelden maken 

terwijl inspuiting 

o Wordt wel nog gebruikt bij vermoeden van urethra letsel door bloed aan 

meatus urethrae of aanwezigheid van verplaatste bekkenfractuur. 

• ERCP: endoscopische retrograde cholangio-pancreaticografie 

o Camera (endoscoop) tot in duodenum en daar selectief galweg en 

pancreasweg catheteriseren → wegen volgen en kijken of letsel 

o Visualisatie gal- en pancreaswegen 

- Indicaties voor laparatomie: bloeding, soiling, necrose. 
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o Bloeding 

▪ Hemodynamisch instabiel: damage control (pack, shunt, tamponeer) 

▪ Hemodynamisch gestabiliseerd doch ongoing bleeding (transient responder): 

interventionele radiologie 

• Katheter opschuiven tot in bloedend BV, lijmpartikels inbrengen en zo Bv van 

binnenuit dichten (angioplastie) 

• Tijdrovend maar beter dan laparotomie (hoge mortaliteit, 10% doet complicaties) 

• State of the art angio-suit 

• 24uur getrainde en beschikbare interventioneel radiologen/chirurgen 

• Enkel op gestabiliseerde patiënten 

▪ Hemodynamisch stabiel: conservatief (niet ingrijpen, lichaam houdt bloeding onder 

controle) 

• Zelfs bij uitgebreide letsels indien P hemodynamisch stabiel 

• ICU monitoring 

• CAVE letsels van parenchymateuze organen (lever, milt) niet zelden gepaard met hol 

orgaan letsels 

• Vb belangrijk lever letsel maar zonder hemodynamische weerslag want kapsel intact 

gebleven → conservatief blijven 

o Soiling = lekkage van maag/darm inhoud in de peritoneale holte 

▪ Intra-peritoneaal verlies van: 

• Maag-darm inhoud 

• Gal 

• Exocriene pancreassappen 

▪ Damage control: Stop the soiling! (in extremis, unstable (non-responder)) 

• Secundair herstel 

▪ ETTC principes (transient responder, stabilized, stable) 

• Stop the soiling 

• Hecht primair indien 

o Klein 

o Vroegtijdig, niet geïnfecteerd milieu 

o Bescherm je hecthing via drain/sonde 

• Reseceer en deriveer (slechte stuk tussenuit halen + evt secundair herstel) indien 

o Massieve beschadiging 

o Geïnfecteerd milieu (laattijdig): peritonitis kan ervoor zorgen dat sutuur 

loskomt 

➔ Tijdelijk derivatie, darm naar buiten brengen, ontsteking laten genezen (2-3 

maanden) en dan stukken weer aan elkaar zetten. 

• Thv pancreas- en galwegen 

o Beperkte letsels kunnen gestend worden via ERCP 

• Pancreas en duodenum 

o Letsels thv pancreas en duodenum zijn vaak het resultaat van een direct 

blow waarbij deze organen tussen het geweldsvoorwerp en de wervelzuil 

geplet geraken (liggen retroperitoneaal) 

▪ Vuistslag 

▪ Battered child 

▪ Fietstuur in buik 

o Door impact van kracht knelt pancreas post tegen wervelzuil → transectie 

o Preferentieel draineren naar buitenwereld 

o Letsel ductus overhechten +- stent 

o Resectie en derivatie bij laattijdige diagnose: 
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▪ Whipple 

▪ Hepato-jejenustomie 

• Pancreaspseudocysten 

o Cysten op pancreas door beperkt letsel 

o Drainage zo volume-effect 

▪ Extern 

▪ Naar maag 

➔ Vallen droog en stoppen met productie 

▪ Soiling maag darm 

• Tijdelijke derivatie bij infectie: stoma (met zakje darminhoud opvangen, darminhoud 

naar buitenwereld afvoeren) 

o Necrose van intra-abdominale organen 

▪ Afsterven van organen door letsel aan hun bevloeiing 

• Toxische stoffen 

• Soiling bij gevorderde necrose (P vergiftigt zichzelf) 

▪ 2air soiling → reseceren en herstel transit 

• In 1 tijd zo stabiele P 

• In 2 tijden zo instabiele P (bv peritonitis → tijdelijke derivatie en na 3tal maanden 

continuiïteit herstellen) 

- Leverletsel 

o Hemostatische technieken 

▪ Klemmen: hilus (aorta, (cava)) 

▪ Exploratie wonde (vingerdissectie) 

▪ Ligatuur, overhechting vaat- en galwegen 

▪ (gedeeltelijke resectie) 

▪ Packing (levernet) 

▪ Bypass, volledige resectie (“ramp”): in het meest traumatische geval, dan binnen de 48uur 

leverdonor vinden en transplanteren. 

- Miltletsels 

o Miltsparende chirurgie 

▪ Netjes 

▪ Omentumflap 

▪ Weinig indicaties overgebleven 

o Splenectomie 

▪ CAVE 

• OPSI: overwelgende pneumokokken splenectomie infecties. Infectie door 

pneumokokken → vaccin tegen pneumokokken geven bij iedereen waar 

miltwegname 

• Trombocytose (milt ruimt klonters en oude RBC op) 

- Nierletsel (bloeding of laceratie) 

o Diagnose 

▪ Flankpijn 

▪ Hematurie 

▪ Echografie 

▪ CT-scan met IV contrast 

▪ Rx IV pyelografie 

▪ Arteria renalis angiografie 

o Meestal zelf-limiterend aangezien omgeven door vet 

o Behandeling 

▪ Bijna steeds conservatief (obeservatie) 

▪ Vroege revascularisatie bij avasculaire nier 
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Helemaal afgescheurd van vascularisatie → nierwegnemen en implanteren op Bven id lies 

▪ Drainage bij urinoom 

Beperkte scheur waarlangs urine naar buiten lekt → katheter, stopt bijna altijd vanzelf 

▪ Nefrectomie = nier wegnemen = super zelden (bij niet-controleerbare bloedingen) 

- Perforerend trauma 

o Schotwonden: hoge energie overdracht 

▪ Steeds chirurgische exploratie 

▪ CAVE caviteitseffect: wnr high velocity munitie niet alleen letsels op traject maar ook op 

afstand door schokgolf (hoe meer buskruit hoe groter caviteitseffect) 

o Steekwonden: lokale exploratie 

▪ Fascia niet geperforeerd: observatie (wanner vetlaag voldoende dik) 

▪ Fascia geperforeerd: 

• Stabiel – niet geprikkeld: observatie 

• Geprikkeld: laparotomie (buik openmaken om te gaan kijken. Bv dundarm perforatie 

(duurt even eer voldoende inhoud gelekt om peritoneum te ontsteken) 

• Niet stabiel: laparotomie (bloeding stelpen) 

• Niet beoordeelbaar: laparoscopie 

Trauma scores 
- Doel  

o Inschatten ernst trauma 

o Vergelijken outcome bij gelijkwaardige ernst 

o Voorspellen overlevingskans 

- Shock classificatie 

 
Klasse I stabiel, II en III onstabiel IV in extremis. 

- Glassgow Coma Scale 

 

Les 5 en 6. Musculoskeletale letsels – traumata van het onderste en bovenste 

lidmaat 
- Basisprincipes fracturen: 
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 schaft metafyse gewricht 

Reductie Herstel lengte-as-rotatie +/- anatomisch Perfect anatomisch 
(minste afwijking leidt tot 
artrose) 

Stabiliteit Relatief Relatief (absoluut naar 
gewricht toe) want we 
willen snelle genezing 

absoluut 

Heling Indirect (callusvorming) Indirect (callusvorming) = 
snelste 

Direct (geen callus want 
dat zou functionaliteit 
verminderen en 2air 
artrose geven) 

voorkeursimplantaten IM-nagel +/- locking, 
brugplaten (relatief 
stabiele constructie, goed 
alignement) 

Hoekstabiele brugplaten 
(minimaal risico op 1aire 
en 2aire verplaatsing), 
hoekstabiele nagels voor 
bepaalde regio’s 

Lag-screw, 
neutralisatieplaat, 
compressieplaat, butress 
plaat en tension band 
(plaat) 

o Lengte = /!\ 

▪ OL: verkorting → scheeftstand → asymmetrische belasting → versneld verslijten (artrose) 

van de gewrichten → verlies van functionaliteit 

 + compensatie door scheefstand rug (functionele skoliose) 

▪ BL: geen scheefstand, maar indien verkorting spieren niet opgespannen →  verlies van 

efficiëntie van spiercontractie: als spier slap hangt moet deze al een stuk samentrekken eer 

beweging ((nl leidt 100% van contractiel vermogen tot beweging, zo verkorting kan 20-30% 

contractie gebeuren voordat beweging → krachtverlies) 

o Relatieve stabiliteit → indirecte heling met callusvorming = snelste en meest belastbare heling (maar 

nadeel = botlitteken (geen probleem wnr in schaft regio)) 

- Basisprincipes: vascularisatie van gewrichten 

o Kop-hals gewrichten= anatomische kop met KB bedekt, staat op schaft via hals 

▪ Heup (proximale femur) 

▪ Schouder (proximale humerus): hals = collum anatomicum 

▪ Elleboog (proximale radius) 

➢ Door cste tractie op lig → Bv verkalkt en verstopt. Wnr > 60jaar Bvtje meestal volledig 

geocludeerd. Bij prox humerus en radius geen Bvten die kopgedeelte binnen dringen → 

kopgedeelte volledig afh van retrograde doorbloeding via nutrient arterie 

➢ Verplaatste halsfractuur → retrograde Bven door → risico ischemie → vertraagde heling (20%) 

of avasculaire necrose (20%) waarbij onevenwicht tussen osteoclasten en osteoblasten 

Want heling = evenwicht tussen doorbloeding en stabiliteit 

➢ Wnr toch heling (vertraagd), heeft kop wekenlang geen O2 gekregen → necrose 

Bot is door calcificatie heel lang weerstandig aan dood zijn. Kalkstructuur blijft bestaan. Zolang 

dat dood bot daar zit gebeurt er niet veel mee. Als weer vastgroeit opnieuw bloedvaten → 

aanvoer cellen: osteoclasten die bot afbreken en osteoblasten die nieuw bot neerlegen. Als 

evenwicht geen probleem. Als dominantie osteoclasten → broos bot met cysten. Bij belasting 

collaps, soms zelfs fragmentatie (spat uit mekaar) 

➢ Vertraagde heling en avasculaire necrose elk bij ~20% van patiënten 

➢ Hoe meer roken, drinken, hoe groter kans dat problemen opduiken. 

▪ AVN: gevolgen 

• Verlies van sfericiteit, gefragmenteerde kop op Rx (// appel die rot wordt: zinkt bij 

mekaar of spat uit mekaar bij druk) → functieverlies + pijnlijk → functieverlies 

• Pijn 

• F° verlies 

• Secundaire artrose (door niet-homogene belasting tgv indeuking) 

▪ Gedecompenseerde AVN: behandeling = prothese 
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• Nadelen: 

o Infectie (vroegtijdig) 

➔ Botnecrose rond prothese, loskomen protheses, pijn (drama) 

➔ R/ protheses weghalen en laattijdig nieuwe zetten 

o Wear (verslijten): wnr prothese lang blijft zitten (laattijdig) 

Metaal op polymeer oppervlak (plastic, ultrahigh cross-linked plastic) 

Als lang meegaat gaan er partikels uit wegslijten -> kop niet meer mooi 

gecentreerd id pan + partikels induceren osteolyse waardoor prothese 

loskomt 

R/ prothese vervangen 

o Loosening (loskomen): door mechanische stress 

o Peri-prothetische fracturen 

Enorm verschil in elasticiteit tussen bot met en zonder prothese 

Op interface bot met/zonder prothese geweldige spanning -> daar fracturen 

Periost voedt bot maar minder doorbloedt want nutrient arterie door 

Fixeren niet gemakkelijk: rondom prothesesteel bot vinden voor 

verankering. Prothese vervangen leidt tot slechtere f° → #keer dat je 

prothese vervangt beperken 

• Dus indien jong/gezond (jong in biologische lft: activiteit, comorbiditeit…): risico 

heroperatie < risico prothese 

20% krijgt een gedecompenseerde AVN, bij 80% red je een gericht → kiezen voor 

osteosynthese 

vs (biologisch) oud/verzwakt: risico heroperatie > risico prothese 

Zo snel mogelijk mobilisatie, geen maanden pijn laten lijden en dan terug opereren 

en van scratch beginnen aan revalidatie. Kunnen die mensen niet aan, QoL weg → 

kiezen voor primair prothese 

Traumata van het OL 
❖ Gewrichtsfracturen 

- Heup 

o Etiologie 

▪ Jongere P: hoog energetisch trauma 

▪ Bejaarden: laag energetische val (vnl bij oudere P met osteoporose) 

o Kliniek:  

▪ Onmogelijkheid te steunen 

▪ Pijn lies + trochanter + knie 

▪ Been verkort 

▪ Exorotatie 

• Diagnose 90% zeker na KO 

• Bovenstaande symptomen → verplaatste heupfractuur tot het tegendeel bewezen 

is 

• Wnr niet verplaatst: geen exorotatie, geen verkorting en kan je soms nog steunen 
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o Diagnose: onderbreking in de lijn van Shenton 

 
o Anatomie-vascularisatie 

▪ Verplaatste fractuur thv hals → BVen thv kop door 

▪ Niet verplaatste fractuur → BVen wsch intact 

▪ Laterale fractuur: nutrient arterie onderbroken maar nog altijd kapsulaire bloedsvoorziening 

▪ Onderscheid tussen fracturen mediaal van kapselaanhechting (intracapsulaire fracturen) en 

lateraal van kaspelaanhechting (extracapsulair) 

▪ Halsfracturen zijn intracapsulair 

▪ kopfracturen zijn uiterst zeldz 

▪ hulpmiddel op Rx: linea intertrochanterica (van tip trochanter maior nr midden trochanter 

minor) 

▪ intracapsulair: ischemie wnr verplaatste fractuur 

▪ extracaspulair geen ischemie: hoofdvaten die naar elk van de Bven gaan 

o Heupfracturen: 

▪ Extra-capsulair 

• Mechanisch 

• Geen ischemie 

• Stabiliteit: 

Stabiele fracturen 

o Kleine trochanter intact 

o Geen metafysaire comminutie 

o SHS betere resultaten dan Y-nagels (???) 

Sliding hip screw bij 31-A1 fractuur (pertrochanter fractur in proximale 

femur).  

Wnr stabiele fractuur in metafysaire zone, 2 stevige delen waarop je SHS kan 

zetten. 

SHS = plaat op buis waarin dikke schroef die kan glijden in de buis (sliding) 

Omdat in de buis is de hoek dat schroef kan maken gegeven --> hoekstabiel 

als belasting compressie in deze regio. 

Naar lateraal gedrukt → compressie en daardoor heling. Je leidt de hoek 

waarop kop zich tov schaft verplaatst → noch varus noch valgus. 

Kan ook met gamma-type nagel maar meer complicaties dan bij gebruik SHS 

Niet-stabiele fracturen (31-A2: intertrochanterische fractuur) 

o Avulsie kleine trochanter 

o Metafysaire communitie 

o Y-type nagel (cephalo-medullair) 

Nagel in mergkanaal waar tweede schoeef door gaat 

Schroef kan in nagel glijden maar enkel in 

voorbestemde hoek (typisch 135°, hoek van femurhals) 

--> meeste kans op succesvolle heling 

enorme moment kracht die inwerkt -> risico dat schore 

In mergkanaal moment veel kleiner dus risico op cut-

out veel kleiner 
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 Subtrochantere fracturen (31-A3) 

o Onder kleine trochanter 

o Meta-diafysaire comminutie 

o Y-type nagel (beste owv momentkrachten, anders uitsnijding) 

Samengevat: extracapsulair altijd fixeren 

a. stabiel --> SHS 

b. niet-stabiel en subtrochanter --> gamma-type nagel 

▪ Intra-capsulair 

• biologisch 

• Vascularisatie (ischemie!) 

• stabiele fracturen (31-B1) 

o geïmpacteerd: stukken op elkaar vast, weinig/niet verplaatst -> weinig 

schade 

o weinig vasculaire schade 

o +/- anatomische reductie 

o Interfragmentaire compressie 

o Schroefosteosynthese 

Behandelen als niet ischemische bedreigde fractuur 

2 gevasculariseerde stukken --> aan mekaar zetten --> schroefosteosynthese 

met 3 lag-screws 

• Niet stabiele fracturen (31-B3) 

o Verplaatst 

o Uitgebreide vasculaire schade 

▪ 25% non-union 

▪ 25% AVN na union 

o Osteosynthese vs prothese 

▪ Jonge/Gezonde P (2aire chirurgie igv non-union of AVN is geen 

probleem) → osteosynthese, fixeren met SHS 

130° hoekplaat 

DHS-AR 

SHS 

AVN 

▪ Oude/verzwakte P → prothese (owv risico op AVN) 

3 types: 

a. Totale heupprothese: acetabulum en proximale femur 

vervangen → laten bewegen 

o Nadeel: veel bloedverlies, zwaar belastende ingreep bij 

verzwakte P 

b. Bipolaire heupprothese 

o Intermediair 

o 2 bewegende componenten: klein metalen bolletje dan 

in een metaal polyethyleen-interface beweegt (schelp) 

o Enkel wnr extreme beweging rond polyethyleen terug 

metalen laag -> beweegt met metaal 

=> 95% bew tussen kop en polyethylene; 5% tussen 

metaal en acetabulum KB 

=> minder belasting 

c. Hemiprothese: enkel heupkop vervangen 
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o Voordeel: eenvoudiger (acetabulum niet aanpakken → 

minder bloedverlies) 

o Nadeel: metaal rechtstreeks op KB (KB gaat hierdoor 

versneld verslijten want niet voor gemaakt) → snel 

secundaire artrose (na 5jaar) 

o Enkel bij P die op korte termijn gaan overlijden 

▪ Osteosynthese → kortere chirurgie, minder bloedverlies, minder 

nood aan bloedtransfusie, minder risico op diepe wonde infecties. 

Prothese → minder reopereren 

Geen verschillen in hospitalisatie duur, mortaliteit of herstel van 

zelfde residentiële toestand. 

▪ Prothese – lange termijn 

• Luxatie 

• Loosening 

• Peri-prothetische fracturen 

• Infectie 

 

- Knie 

o Vascularisatie 

o Distale femur: 

➢ Elke distale femurfractuur met osteosynthese behandelbaar 

➢  extra-articulaire fracturen (33-A) → herstel lengte-as-rotatie 

▪ IM nagel 

▪ Hoek-stabiel plaat 

➢ Articulaire fracturen (33-B wanneer partieel articulair, 33-C wanneer volledig articulair + 

metafysair) 

▪ Gewricht anatomisch en absoluut stabiel (vooral wnr met comminutie) 

▪ Fixeer gewrichtsblok aan de schaft met maximaal respect voor de weke delen 

▪ Lag screws, screws + platen (bridging van metafysaire of distale femurfractuur)  

▪ Voor metafyse evt combineren met hoekstabiele plaat 

o Proximale tibia: principes = distale femur 

▪ geen ischemie --> altijd osteosynthese 

▪ extra-articulair: overbruggende osteosynthese met hoekstabiele plaat of IM nagelling 

▪ intra-articulair: absoluut stabiele fixatie 

• intra-art met metafysaire comminutie: intra-articulair 

perfecte stabilisatie (lag screws met platen) en 

metafyse overbruggen met hoekstabiele plaat --> 

callusvorming en heling 

- Enkel 

o Vascularisatie: a tibialis post (med en lat tak), a tibialis ant → a 

dorsalis pedis,… 

o Distale tibia 

▪ Welke fractuur ook, uitgebreide vascularisatie, geen ischemie 

→ altijd osteosynthese, geen prothese zelfs niet bij bejaarden. 

▪ Gevolg van hoog-energetisch trauma 

▪ Weke delen at risk (weinig tussen huid en bot) 

Metafysair bot = rijkelijk doorbloed --> als breekt gaat gepaard met uitgebreid hematoom, 

spanning op huid --> kan helingstoornissen geven 

=> zelden onmiddellijk opereren 

Wel lengte-as-rotatie herstellen, stabiliseren adhv extern fixatie systeem, dan zwelling laten 

verdwijnen tot weer elastisch wordt (“wrinkeling sign”: als je terug rimpeltjes kan brengen, 
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dan incisie maken en perfecte anatomische reconstructie +- metafysaire communitie (indien 

+, hoekstabiele overbrugging) 

▪ Intra-articulaire fractuur 

• Anatomisch herstel 

• Absolute stabiliteit 

▪ Staged approach: 

• Tijdelijk externe fixator 

• Weke delen recuperatie 

• Definitief herstel: lag screws, bridging plates voor metafysaire communitieve 

fractuur. 

o Enkelfracturen 

▪ Zeer f 

▪ Intra-articulair 

• Absoluut stabiele fixatie 

• Anatomische reconstructie 

• Schroeven (lag screws) en platen 

▪ 1 mm verbreding van de enkelvork verhoogt het risico op post-traumatische (2aire) artrose 

significant (want talus kan shiften bij belasting) → opereren om 2aire artrose te vermijden 

▪ Etiologie 

• Inversietrauma 

• eversietrauma 

▪ Weber classificatie (cf AO classificatie - 44) 

• A = infrasyndesmotisch 

o Tip-avulsie = beenderige distortie 

o Behandeling zoals distortie (conservatief) 

• B = transsyndesmotisch 

o Partieel → opereren 

• C = suprasyndesmotisch 

o Complex, altijd operatief wnr syndesmose geraakt (Essex-Lopristi letsel) 

o Plaat en schroef en bijkomend stabilisatie tussen fibula en tibia plaatsen 

zodat membrana interossea kan genezen 

• als mediale malleolus intact, steunend element zodat talus niet naar mediaal kan 

=> geen verbreding van enkelvork => conservatief, niet opereren 

• als fractuur laterale malleolus en stuk verplaatst, geen laterale ondersteuning meer 

van talus, kan shiften => opereren: osteosynthese zodat stuk op plaats blijft en daar 

gehouden wordt 

• syndesmose gescheurd wnr inversie of eversie trauma -> geen lat steun meer -> 

fixeren 

• als fractuur door rechtstreeks trauma door impact op distale fibula kan syndesmose 

intact zijn en kan je conservatief behandelen 

- Voet 

o Fracturen basis MTV 

▪ Avulsie peroneuspezen 

M peroneus brevis en longus lopen achter de fibula, de brevis 

hecht aan thv distale MTV. 

▪ Hoge tendens tot vertraagde botheling (want cst tractie op) 

Avulsie → pees trekt botfragment weg → heel slechte heling 

conservatief 

▪ Schroefosteosynthese om botfragment op zijn plaats te houden 

o metatarsaal fracturen 
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▪ schaft fracturen → behoud lengte-as-rotatie 

▪ hoge tendens tot heling 

Metatarsalen zijn onderling verbonden → gaan ervoor zorgen dat metatarsaal op lengte 

blijft → conservatief behandelen 

▪ stevige schoen is voldoende 

▪ operatieve indicatie zo lengte niet bewaard (wnr multiepele fracturen, anders houden de 

andere MT fragmenten op hun plaats) 

Als meerdere metatarsalen gebroken bewegen die als blok → opereren (complexe letsels, 

platen en schroef) 

o tarsus fracturen (voetwortel) 

▪ talus, calcaneus, cuboid, cuneiformi (3), navicularis 

▪ zeer veel gewrichtsvlakken → hoge kans op secundaire artrose indien geen anatomische 

perfecte reconstructie (operatief) 

▪ moeilijk herstel owv complexe anatomie + continue belasting → artrose = behoorlijk 

invaliderend 

➔ tarsus fracturen hebben een ongunstige prognose voor P 

❖ Schaftfracturen 

- Femurschaft: 

o Altijd gevolg van hoog-energetisch trauma. Grote kracht overdracht nodig om femur te breken bij 

gezonde P (niet bij bejaarde osteoporotische P) 

o Belangrijk bloedverlies (1-2l) → shock, ernstige ziekte → opvolgen, grote kans op complicaties 

(vandaag kun je nog steeds sterven tgv femurfractuur) 

o Complicaties van pijpbeenfracturen 

▪ Vetembolie → ARDS, ↑ICP 

▪ Compartiment syndroom 

o Behandeling 

▪ Herstel lengte-as-rotatie 

▪ Vroegtijdige mobilisatie 

▪ Vroegtijdige belasting 

▪ IM nagel + schroeven 

- Tibiaschaft:  

o Frequenter dan femurschaftfractuur 

o Etiologie 

▪ Sportongevallen 

• Schuine 

• Spiraal: torsie beweging op voet bij vaststaand lichaam of torsie op lichaam bij 

vaststaande voet (cf voetbal). Spiraal fracturen hebben minder impact op P, snellere 

heling. 

▪ Verkeersongevallen (bumper injuries) 

• communitieve fracturen (verbrijzeling scheenbeen) + weke delen beschadiging +++ 

• hoge energieoverdracht, avasculaire fragmenten, groot hematoom, groot risico op 

allerlei wondstoornissen 

• geven meer problemen bij heling 

o Behandeling 

▪ herstel lengte-as-rotatie 

Callusvorming mag, losliggende fragmenten, zolang herstel van lengte as rotatie. 

▪ vroegtijdige mobilisatie 

▪ vroegtijdige belasting 

▪ IM nagel + schroeven 

o Open fracturen zeer frequent 

- Endomedullaire behandeling 
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- Complicaties 

o Compartiment syndroom 

▪ Drukverhoging in een begrensde ruimte, bv spiercompartiment omgeven door fascia en bot, 

met vermindering van de perfusiedruk en ischemie 

▪ Indien niet tijdig behandeld resulteert dit in weefselnecrose 

▪ Oorzaken 

1. Uitwendige druk: verband, gips, houding 

2. Inhoudverhoging: bloeding, oedeem, paravasale infusie… 

3. Volumereductie: sluiten fasciadefect, tractie… 

4. Trauma, ischemie-reperfusie, iatrogeen, perifere oedemen na shock… 

▪ Symptomen: PPPP(P) 

• Pijn  

• Pressure 

• Paresthesie 

• Paresis 

• Wel nog pulse! Blijven aanwezig 

• Evt paleness (geen noodzakelijk symptoom) 

▪ Monitoring 

• Pijn 

• Zwelling, spanning 

• Huid (kleur, blaren) 

• Sensibiliteit (hypo-, hyper-, para-) 

• Mobiliteit (parese) 

• Strekpijn 

• pulsaties 

▪ Compartimentsdrukmeting 

• onderbeen: meestal voorste spierloge 

• draagbare monitor (Striker, Kodiag) of vaste monitor met slit of wickcatheter 

• monitoring 24uur of langer indien marginale waarden 

• if you dought, cut it out (fout op, dus bij P met klacht, tintelingen, druk die 

toenemen bij opspannen van de spieren, altijd dermatofasciotomie) 

▪ Diastolische BD – compartimentsdruk = perfusiedruk (>30 mmHg) 

cf abdominaal compartiment syndroom: AAP = MAP – IAP) 

▪ Behandeling 

• Dermatofasciotomie 

Progressief sluiten fasciotomie met vessel loops, voorgelegde intracutane naad 

• Techniek 

o Curve incisie zodat zenuwen en Bven niet open komen te liggen 

o Vetersysteem om af te sluiten 

▪ Nota’s: 

• Aan de ledematen, ook logesyndroom genoemd. 

• Spieren omgeven door fasciae --> groepen spieren samen in een fascia = 

compartiment of loge. bv 4 loge's in onderbeen: ant, lat, post-opp, post-diep 

• letsel --> hematoom. Fascia heeft beperkte rekbaarheid. Als 2air oedeem op 

hematoom --> druk in loge stijgt 

• Id loge passeren de arteries, zenuwen, spieren zelf worden door capillairen die van 

art afgeleid worden doorbloed. Druk in arterie is hoog, maar cap perfusiedruk veel 

lager (want weerstand groter naarmate Bven kleiner). 

--> capillairen gaan als eerste dicht (staan in voor lokale doorbloeding spier en zenuw) -> 

ischemie. Als ischemie voldoende lang (>6uur) aanhoudt wordt de spier necrotisch, sterft 
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onherroepelijk af = problematisch naar recuperatie van functionaliteit (zelfs als bot en 

ligamenten helen) 

+ zenuwen krijgen lokaal geen O2 --> geleid impulsen niet goed --> paresthesiën, 

verlamming, tintelingen (arm die slaapt) en parese (verlamming) owv lokale ischemie => pijn 

Wel pulsaties! (want arteries worden moeilijker platgedrukt) 

evt bleekheid 

• R/ alle knellende verbanden wegdoen. Als niet helpt, hoogstand geven. Als niet 

helpt, zorgen dat druk weggaat door huid en fascia in te snijden = 

dermatofasciotomie 

• voor chronisch comp syndroom kan je kleine sneetjes maken, hier (in trauma 

situatie) grote insnede, hele fascia openmaken 

• technieken om te meten -> druk in comp meten. Als verschil tussen art en comp 

druk < 15mmHg --> openleggen 

= ehulpmiddel bij onbewuste P na polytrauma. Maar dikswijls fouten op: als P klaagt 

van pijn, druk, ... en als pijn toeneemt bij uitrekken spieren, altijd 

dermatofasciotomie 

• in bovenbeen, bilateraal vnl bij junkies die snuiven en dan 48uren op een zij liggen 

→ compartiment syndroom in boven- en onderbeen in de 4 compartimenten 

o Vetembolie: lekken van vetpartikels uit het mergkanaal naar de circulatie 

▪ Fractuur → weefsel wordt lokaal losgescheurd → veel vetpartikels komen vrij + IM venen 

opengescheurd. Naarmate dat daar meer vet rondhangt, kans groter dat vetdruppels in 

opengescheurde venen terechtkomen 

Hoe meer beweegt, hoe meer vet loskomt, hoe meer venen opengaan, hoe meer vet in 

veneuze circulatie terecht komt. Zolang fractuur niet gestabiliseerd blijft dit proces doorgaan 

(mobilisatie van vet dat in circulatie wordt opgenomen) 

▪ Impactie in de long → ARDS 

ARDS = acute respiratory distress syndrome = acuut longoedeem door systemische 

inflammatie 

IM venen -> opp en diepe veneuze circ --> vena cava --> re hart --> logncirc --> kleinere 

vaatjes --> kan kleine Bvtjes opstoppen doordat vetpartikels vast komen te zitten in 

longcapillairen 

=> blokkering doorstroming door capillairen 

=> deze cap nemen geen deel aan gasuitwisseling --> verminderde saturatie door blokkade 

Inflammatoire reactie om partikels op te ruimen --> oedeem rond cap -> dikte van 

membraan tussen alv en cap neemt toe --> grotere zone neemt geen deel aan O2-CO2 

uitwisseling --> zwelt nog meer op --> alveolen dichtdrukken (atelectase) --> nog meer delen 

van long die geen deel nemen aan gasuitwisseling. 

▪ Impactie in de hersenen → ↑ICP 

veel mensen hebben een hiaat tussen li en re hart --> een aantal vetpartikels gaan 

rechtsreeks in li hart --> alg circ --> risico op CVA, obstructie in huid organen --> inflamm 

reactie --> zwelling --> oedeem --> overdruk id hersenen -> Bvten dicht --> O2 id hersenen -> 

BWZ daalt, verward, uiteindelijk coma en evt dood 

▪ Impactie in andere eindcirculaties → verstoorde microcirculatie 

Impactie in orgaan → inflammatoire reactie → oedeem → indien orgaanletsel, verminderde 

f° 

vetpartikels in huid --> inflammatie --> roodheid (rode vlekjes = petechiën) 

▪ Vetembolie syndroom: voldoende mobilisatie van vetpartikels --> verminderde oxygenatie, 

verminderd BWZ en petechiën  = vetembolie syndroom 

R/ stabiliseren --> minder vet mobilisatie 

Hoe groter mergkanaal, hoe meer vetmobilisatie 

=> risico hoogst bij femurfractuur, minder bij tibia, kleiner bij kleinere botjes 
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• Triade 

o Longf° ↓ 

o BWZ ↓ 

o Petechiën 

▪ Diagnose: kliniek + vetdruppels en hersenoedeem bij fundoscopie  

▪ Oorzaken 

• niet gestabiliseerde fractuur 

• IM nageling en reaming 

Reamer (gebruikt voor het uitruimen van medullaire kanaal) werkt als een piston dat 

de druk in het kanaal verhoogt → duwt vet in de circulatie 

Behandeling tibiaschaft fractuur = mergnagel. Hiervoor eerst reamen: mergkanaal 

breder maken adhv frace => druk op vet ervoor => je perst nog meer partikels in 

openstaande Bven 

Iedere passage met reamer zorgt voor meer vetpartikels in bloedbaan 

=> behandeling (stabiliseren) niet zonder gevaar, zeker niet bij P die al verminderde 

capaciteit hebben (onvoldoende reserves om ermee om te gaan, bij hersencontusie 

en longcontusie) 

➔ IM fixatie bij polytrauma? Hersentrauma? Longletsels? 

Als al longcontusie -> resp cap al verminderd, als dan nog vetembool, groter 

risico op desastreus verloop 

Als al hersentrauma nog meer risico op doodgaan: cranio-cerebraal trauma -> 

gevoeliger --> vroegtijdig stabiliseren 

=> bij die P geen nagel primair plaatsen owv vetembolie syndroom, maar fixeren 

met externe fixator tot longen en hersenen voldoende hersteld, dan definitieve 

fixatie. 

➔ Secundaire nageling na initiële uitwendige fixatie om vetembolen en 

complicaties ervan te vermijden. 

- Open fracturen (f bij tibia-schaft fracturen) 

❖ Weke delen letsels 

- Letsels van het strekapparaat van de knie (quadriceps en patellapees) 

o Etiologie 

▪ Hyperflexie trauma 

▪ Rechstreekse impact op patella 

o Kliniek 

▪ Onmogelijk been gestrekt op te heffen (in rugligging getest), knikt door. Als P dat wel 

kunnen ongeveer intact in totaliteit, zo niet, defect in strekapparaat. 

▪ Defect palpabel 

▪ Verplaatsing van de patella? Klinisch of adhv Rx 

• Alta: patellapees (onderaanhechting) beschadigd 

• Baja: quadricepspees (bovenaanhechting) beschadigd 

• Gebroken (fractuur) wnr patella in stukken 

o Behandeling 

▪ Peesletsel 

• Pees wordt terug aan bot gehecht 

• Bescherming gedurende 6-8 weken 

▪ Fractuur: 

• Articulaire fractuur: absoluut stabiel, anatomisch herstel 

• Tension band: draadje rond dat delen bij elkaar houdt 

- Enkeldistortie 

o Ligamentair letsel 
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▪ Graad I: partiële ruptuur 

▪ Graad II: volledige ruptuur van een band 

▪ Graad III: volledige ruptuur van 

meerdere banden 

o 1 fractuur voor 9 distorties: 

▪ Dd:  

• Ottawa ankle rules 

• Rx 

o Behandeling: functioneel 

▪ Sneller weer sporten, naar werk gaan, 

minder zwelling, minder instabiliteit, 

meer tevredenheid. 

▪ Plaster is a disaster 

▪ Functionele brace 

Traumata van het bovenste lidmaat 
❖ Basisprincipes 

- Therapiedoel = functioneel herstel 

- Vroeg functionele behandeling 

o Voorkomt spieratrofie 

o Voorkomt verstijving 

- Schaftfracturen: 

o Behoud lengte – as – rotatie 

o Heling door relatieve stabiliteit 

- Gewrichtsfracturen 

o Perfect anatomisch herstel 

o Vroeg functionele nabehandeling 

▪ Cf supra 

▪ Heling KB 

❖ Clavicula 

- Functie = stabilisatie van de schoudergordel tov romp (verbindt arm met romp) 

- Anatomie 

 
o relatief beperkt mergkanaal (dun) 

o met 2 gewr verbonden met het axiaal skelet 

▪ lat verbinding met scapula (acromium) 

▪ med met sternum 

- Sterno-claviculaire luxatie 

o hoog energetisch trauma 

▪ anterieur 

• hyperextensie schoudergordel 

• klinisch 

▪ posterieur 

• val op uitgestrekte hand 

• CAVE geassocieerde letsels (trachea) 

• Klinisch 

• Std Rx: moeilijk visualiseerbaar → specifieke opnames? 

• CT 
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- Clavicula fractuur 

o Etiologie 

▪ Direct trauma (!) 

• Val op schouderhoek (87%) 

• Directe slag (7%) 

▪ Indirect trauma 

• Val op uitgestrekte hand (6%) 

▪ Stress 

▪ Pathologisch 

o Behandeling: traditioneel conservatief 

▪ Cijfer-8 verband 

▪ Draagdoek 

▪ Geen voordeel van enige vorm van immobilisatie bewezen 

▪ Aangewezen voor onverplaatste/weinig verplaatste fracturen 

▪ Verplaatste fracturen operatief 

• >2cm verkorting 

Heeft negatieve effecten: grote rompspieren gaan voorspanning verliezen en veel 

meer arbeid moeten leveren voor spanning --> krachtsverlies 

• Volledig verlies van contact tussen fragmenten 

Plexus brachialis, a en v brachialis worden samengedrukt --> uitval van zenuwen 

(niet volledige mot uitval maar verminderderde kracht); stuwing arm; relatief O2 

tekort. Vnl manifest in abductie houding: duwkracht en absolute kracht boven hoofd 

gaat snel verloren als je verplaatsing accepteert 

• Betere functionele resultaten 

• Betere cosmetische resultaten 

• Minder complicaties 

• Minder kans op niet-helen 

• ESIN voor eenvoudige fracturen (dunne IM nagel) 

• Plaat en schroef voor communitieve fracturen 

- Laterale clavicula fractuur: 

o wnr fractuur zich uitstrekt in de richting van het acromium 

laterale 1/4 of 1/5 van de clavicula 

o Etiologie: vooral val op schouderhoek 

o Classificatie (Neer) 

▪ mediaal vast: nauwelijks/geen verplaatsing --> conservatieve R/ 

▪ verplaatsing operatief aangaan 

▪ intra-articulaire fracturen --> gewr zo anatomisch mogelijk herstellen 

 

▪ Type I en III: conservatief (cave vertraagde botheling) 

▪ Type II: operatief 
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• Haakplaat (plaat die onder het acromium haakt → niet veel spanning op het 

acromium) 

• Laterale plaat 

- AC luxatie 

o Etiologie 

▪ Idem laterale clavicula: val op achterkant schouder 

o Anatomie: AC gewricht gestabiliseerd door ligamenten 

▪ AC-banden 

▪ CC-banden 

o Classificatie 

▪ Graad I en II: conservatiefs 

• Analgesie 

• Antalgisch draagdoek 

• Vroegtijdige mobilisatie 

▪ Graad III: 

• High demand: operatief 

• Low-demand: conservatief 

▪ Graad IV en V: operatief 

• Haakplaat 

• Tight rope/tight graft 

o Piano-toets teken 

▪ Hoogstand lat clavicula (eingelijk laag hangen van arm) 

▪ Reponeerbaar 

▪ Repositie blijft niet behouden 

 

❖ Scapulafractuur: scapula kan op verschillende plaatsen breken 

- Corpus 

o Gevolg van hoog energetisch trauma 

o Cave thoraxwand/intrathoracale letsels 

grote energie overdracht nodig om corpus te breken --> vaak geassocieerde ribletsels, flale chest, 

longcontusies  

als corpus gebroken verder bijkomend gericht op zoek gaan naar ribfracturen en longcontusies 

o Behandeling conservatief 

Wordt goed verdragen, spieren zorgen voor corset dat in evenwicht houdt 

- Glenoid 

o Intra-articulaire fractuur → anaotomische reconstructie, absolute stabiliteit, oefenstabiel 

- Glenoidhals 

o Instabiel zo 

▪ Verplaatst 

▪ Ophangsysteem onderbroken 

waardoor arm hierop trekt, door gewicht van arm kanteling glenoid tov corpus --> biomech 

minder goede positie voor bewegelijkheid 
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zowel ophang systeem (clavicula, CC banden, AC banden) en steun (laterale pijler) 

reconstrueren met osteosynthese 

o Glenoidhals + clavicula = floating shoulder 

▪ Operatieve indicatie 

- Uitsteeksels: spina – acromium – proc coracoideus 

o Aanhechting voor pezen en ligamenten 

▪ Onverplaatst: conservatief 

▪ Verplaatst: operatieve fixatie 

▪ /!\ dat spieren nle aanhechting behouden: als spieren nl aanhechting verliezen--> anders 

functioneren 

+ bij iedere contractie trekken de spieren --> instabiliteit --> vertraagde of afwezige 

botheling --> fixeren 

❖ Humerus fracturen 

- Proximale humerus: fracturen 

o Jong + intracapsulair = ORIF (open reduction and internal 

fixation) 

o Metafyseaal = ORIF (hoekstabiele plaat/nagel) 

Hoekstabiele nagel in verschillende vormen of hoekstabiele platen (fractuur thv colum chirurgicum 

met avulsie van tuberculum maius -> op plaats brengen anders geen spierkracht overdracht) 

o Behandelingsprincipes 

▪ Vascularisatie kop: probleem wnr 

• Calcar extension > 8mm 

• Medial hinge 

• Head split 

▪ Stabiliteit 

 
o Fractuur van proximale humerus = osteoporosis gerelateerd (hogere incidentie bij P met 

osteoporose en neiging tot vallen) 

o Klassieke 4 delen theorie: 

 

▪ Missende metafyseale regio kan beschouwd worden als het 5de deel 

▪ Verplaatsende krachten van de rotator cuff 

o 1ste vraag: is er een fractuurlijn? 

▪ Tussen kop en tub maius 

▪ Tussen kop en tub minus 

▪ Tussen tub maius en minus 
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▪ Tussen schaft en tub maius 

▪ Tussen schaft en tub minus 

➔ Oordeel op Rx bij twijfel CT 

o 2de vraag: is er verplaatsing van een fragment? Hoe veel verplaatsing kan aanvaard worden? 

▪ Neer: 1cm of 45° 

▪ Mc Laughlin 0,5cm 

▪ Park O,3cm 

▪ Elke verplaatsing is een verplaatsing! 

▪ Niet verplaatste fractuur → conservatieve behandeling + vroegtijdige mobilisatie 

Mobilisatie onder actieve begeleiding binnen de 2 weken na trauma. Indien onmogelijk denk 

aan stabiliteit! 

77% goede en uitstekende resultaten, 13% fair, 10% poor 

 

o Nota’s: 

▪ Groot risico op falen: ifv fractuurvorm en wat P aankan in de toekomst, kan je opteren om 

prothese te gebruiken 

Bv minder jong → hemiprothese → goede f° maar na 5-10 jaar versleten 

▪ Heel belangrijk dat rotator cuff functioneert → tub maius en minus moeten op 

oorspronkelijke plaats helen (intracapsulair, vs heup: trochanters extracapsulair) 

Lukt niet altijd → rotator cuff dysf° (want hechten aan op de tuberkels). 

Bij P waar helingskans relatief laag, opteren voor omgekeerde prothese (reversed 

arthroplasty): sfeer op gelenoid en van humerus kommetje maken 

▪ Contractie delta spier → wilt naar boven (kan niet want geblokkeerd) maar kan wel roteren 

rond sfeer → onafh van rotatorcuff mobilisatie van schouder terugbrengen 

o Fractuur arthroplastie (prothesen) 

▪ Zelfs met de beste technieken, geen anatomische heling van tuberositas in 25-40% van de 

gevallen.r 

▪ Reversed arthroplasty: van glenoid een bol maken en kom in humerus → meer stabiliteit 

  
• Gemakkelijke techniek 

• Gemakkelijke snelle rehabilitatie 

• Fixatie van tuberositas  

• Minder instabiliteit 

• Betere exorotatie 

• Vroege resultaten zijn veelbeloven 

▪ Indicaties 

• Voorbestaand rotatorcuff arthropathy 

• Ernstige communitieve fracturen van tuberkels 

• Gevorderde lft (75+) en vrouwelijk geslacht  

Hoog bejaard: weinig kans op heling en je wilt geen heringreep. 

• Slechte algemene toestand. P er zo slecht aan toe dat je de meest definitieve 

oplossing in 1 keer wilt aanbieden. 

▪ Parameters die falen van osteosynthese voorspellen (en dus waar prothese beter): 

• Lft 

• Geslacht (meer re-operatie nodigvrouw) 

• Type fractuur (AO): # re-operaties stijgt van A < B < C 
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• Vascularisatie kop (indien avasculair, hoog risico op re-op) 

• Kwaliteit van reductie (indien ‘poor’) 

• Score systeem: verhoogd risico op falen van osteosynthese indien > 3 punten 

 

- Diafysale/schaft humerus fracturen 

o Oorzaken 

▪ Direct trauma (bv val) 

▪ Rotationeel trauma (even f) 

• Pitching (sport) 

• Armworstelen 

o Meest benigne fracturen van alle diafysale fracturen (Böhler 1964). Geneest vrij goed conservatief, 

veel minder bloedverlies en inflammatoire reactie dan femur of tibia. 

o Std behandeling = conservatief: Sarmiento brace 

▪ Laat schouder en elleboog vrij zodat f° gewrichten maximaal bewaard wordt 

▪ High rate of union and seems to be a safe method for most closed fractures 

▪ Technically easy and elegant way to obtain good and excellent results dor 95% of the 

patients without any relevant treatment morbidity 

▪ Hoog helings%, veilig, 95% goede resultaten maar in meer recente studies wordt erover 

getwijfeld want veel deformiteit + mal-union (vooral bij bejaarden) 

o Operatieve indicaties 

▪ Absolute indicaties 

• Open fracturen 

• Polytrauma 

• Bilaterale fracturen 

• Pathologische fracturen 

• Floating elbow 

• Begeleidend vasculair letsel 

• Secundaire radiale palsy (= paralyse) 

Fractuur waarbij n radialis nog werkt maar na aanleggen brace komt nervus tussen 

fractuur stukken → eruit halen! 

• Non-union 

▪ Relatieve indicaties 

• Lange spiral fracturen 

• Dwarse fracturen 

• Letsel van de plexus brachialis 

• Primaire radiale paralyse 

• Onmogelijkheid reductie te behouden met brace 

• Obesitas → grote ruimte (vet) tussen huid en bot 

• Non-compliance 

• Neurologische stoornissen 

o Chirurgie: plaat osteosynthese of IM nageling? 

▪ Doel: herstel lengte-as-rotatie met stabiele fixatie die vroege mobilisatie en belasting toelaat 

▪ Plaat osteosynthese (plaat en schroef) 

• Owv toggling lang gezegd dat plaat osteosynthese de beste oplossing 
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• Voordelen 

o High union rate, snelle heling 

o Weinig complicaties 

o Snel herstel van f° 

o Kan gebruikt worden voor fracturen die proximaal of distaal verlengd zijn 

(distale uitbreiding die je niet kan nagelen owv uitsteeksel) 

o Veilig voor open fracturen 

o Geen elleboog/schouder morbiditeit 

o Laat belasting van BL toe 

o Je moet niet door gewricht 

o Stabiele constructie 

• Nadelen 

o Invasiever 

▪ Fractuur biologie: devascularisatie, deperiostering 

▪ Pijn 

▪ Cosmesis (groot litteken) 

o N radialis: 13% secundaire palsy (tijdelijke dysf° zenuw) 

▪ N radialis prepareren en beschermen 

o Technisch veeleisend 

• Ideale techniek 

o Gebruik posterieure benadering (tenzij fractuur met proximale component) 

o Gebruik een degelijk implantaat (4,5 mm LCP plaat of lange philos plaat) 

▪ Grote plaat, voldoende stevig zodat absoluut stabiele fixatie. 

o Insereer een lag screw tussen de grote fragmentstukken 

o Kijk de plaat na op n radialis insluiting 

o Bereik voldoende stabiliteit 

▪ Humerale nageling 

• Voordelen 

o Minder invasief 

▪ Minder weke delen beschadiging 

▪ Minder devascularisatie 

▪ Minder periostbeschadiging 

▪ Betere cosmesis 

o Geschikt voor meeste fracturen (diafysaire) 

o Goede fractuur heling 

o Gemakkelijke procedure (?)/technisch eenvoudiger 

o Fixatie 

o Heling en functionele terugkeer snel na ingreep 

▪ Vaak plaat en schroef osteosynthese. Daar waar stabiele fixatie nodig, opteren voor IM 

implantaat met fixatie. Maar als we alles willen fixeren, enorm risico op beschadiging Bvtjes. 

▪ Differentiële benadering ifv P (oud vs jong) en fractuur 
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- Distale humerus 

o Perfecte anatomie (want vormt deel van elleboog gewricht) en vroegtijdige mobilisatie 

o Plaat en schroef + lag screws voor perfecte anatomische reconstructie en absolute stabiliteit hoe 

meer naar gewricht toe 

o Indien te uitgesproken osteoporose: prothese (want als te uitgebreide osteoporose, te veel 

fragmenten krijg je de fractuur niet meer absoluut stabiel gefixeerd). 

o Olecranon 

Articulaire fractuur → perfecte anatomie en vroegtijdige mobilisatie 

▪ Compressie osteosynthese met pinnetjes en cerclage draad = tension band (niet indien 

fractuurlijn voorbij proc coronoideus)  

▪ Plaat en schroef osteosynthese (stabieler maar materiaalhinder) 

 

❖ Monteggia fracturen 

- Fractuur proximale ulna + luxatie radiuskop 

o Ulna anatomisch herstellen → radiuskop komt opnieuw op zijn plaats 

Maar perfect anatomisch herstellen anders persisterende (sub)luxatie van radiuskop -> functionele 

stoornissen en vroegtijdige artrose van radiuskop 

o Classificatie 

 
▪ Type I : fractuur proximale/middenste derde ulna + ant luxatie radius 

▪ Type II: fractuur proximale/middenste derde ulna + post luxatie radius 

▪ Type III: fractuur ulnaire metafyse + laterale luxatie radius 

▪ Type IV: fractuur ulna + radius + ant luxatie radius 

❖ Radiuskop fracturen 

o Diagnose = klinisch +  

▪ Rx AP, laterale en oblique view 

▪ Evt aangevuld met CT 

o Mason classificatie 

 
▪ Type I: rand van radiuskop, <2mm gedisloceerde fractuur 

▪ Type II: beitelfractuur, >2mm gedisloceerde fractuur, niet communitief, reconstrueerbaar 

▪ Type III: communitieve fractuur, niet reconstrueerbaar 

▪ Type IV: icm elleboogluxatie 

o Behandeling:  

▪ Mason I: Onverplaatst. Onmiddelijk functioneel, “plaster is a disaster” 
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▪ Mason II: Partieel articulair (deel radiuskop vast aan schaft, deel afgebroken). R/ 

conservatief of operatief (schroefjes) 

▪ Mason III: fractuur door hals of compleet articulair (meerdere gewrichtsfragmenten los van 

hals). Meestal bij jonge P. 

▪ Mason III en IV: indien mogelijk osteosynthese: plaat en schroef (stukjes bij mekaar, 

reconstructie) 

• Maar soms onmogelijk: als helemaal verbrijzeld, geen perfecte anatomische 

absolute stabilisatie mogelijk → resectie radiuskop 

➔ Arthritische veranderingen: enorme vernadering van krachtsdistributie: 100% ipv 

40% belasting op ulna kop, waarvan 80% door laterale facet → snel artrotisch

 
➔ Proximale radius migratie igv Essex-Lopresti 

letsel (syndesmose verbroken) 

Fractuur van radiuskop vaak gevolg van val op uitgestrekte hand. Wnr gepaard 

met scheur van mna interossea = Essex-Lopresti letsel: geneest heel slecht, 

blijvende longitudinale instabiliteit, radius migreert naar boven → impact van 

distale ulna tegen carpus met blijvende polspijn die zeer moeilijk te behandelen 

is.  

=> radiusprothesen gebruiken om lengte radius tov ulna verder te garanderen en 

symmetrische krachtverdeling in elleboog gewricht te behouden zodat niet snel 

ulna-artrose 

• Radiuskop prothesen : veel designs 

o Moet op de juiste hoogte zijn! 

o Geen enkele optimaal 

• Resectie vs prothese 

❖ Onderarm fracturen 

- Voorarm 
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o Elke wijziging van de relatie tussen de radius en de ulna zal leiden tot een gewijzigde biomechanisch 

gedrag (gewricht over volledige lengte owv pro-supinatie: beweging waarbij radius rond ulna 

roteert. Als vormafwijking draait radius niet meer rond ulna → pro-supinatie verlies) 

o Chirurgische doelen 

▪ Herstel lengte-as-rotatie zodat pro-supinatie volledig mogelijk blijft 

▪ Voldoende fixatie zodat beweging van aanliggende gewrichten mogelijk postoperatief 

▪ Behandelen als articulaire fractuur: absolute stabiliteit, perfecte anatomische reconstructie 

• Behalve wnr zo’n aantasting en verbrijzeling van de weke delen dat risico op 

wondinfectie en niet helen te groot als je het chirurgisch open legt 

In dat geval endomedullaire nageling en risico op pro-supinatie verlies maar dat is 

beter dan infectie en amputatie evt (maar dus in principe plaat en schroef). 

o f 

▪ Gecombineerde radius en ulna fracturen 

▪ Verplaatste fracturen van de radius of ulna 

▪ Open fracturen van radius of ulna 

▪ Galeazzi of Monteggia fractuur (fractur proximale humerus + luxatie radiuskop) 

▪ Gesloten niet-verplaatste fracturen van radius of ulna? 

o Compressie osteosynthese 

▪ Hoge rate van union (90-98%) 

▪ Lage rate van complicaties 

▪ Herstel van voorarm rotatie (>90%) 

▪ Gemiddelde Dash score 12 (+-10) 

▪ MAAR 

• Hogere incidentie van delayed union in communitieve fracturen en osteoporotisch 

bot 

• Infectie rate 2,5% 

• Refracture 4-25% 

o Communitieve fracturen 

▪ Zoektocht naar absolute stabiliteit leidt tot 

• Extensieve benaderingen 

• Periost verlies 

• Devascularisatie 

▪ Daarom endomedullaire nagel voor communitieve en segmentaire fracturen (C2) 

- Fracturen van distale radius (pols): malunion voorkomen, right implant for right indication 

o Volgens Abraham Colles (1814): conservatieve R/: gaat mobiel en pijnloos herstellen maar met 

deformiteit. 

Als je lang genoeg wahct blijft er wel misvorming over maar f° keert volledig terug en pijn verdwijnt 

→ lang gedacht dat polsfracturen beninge waren 

o Volgens Rikli en Regazzoni: moet behandeld worden zoals elk ander (peri-)articulaire fractuur 

(anders blijvende functionele beperkingen) 

o Articulair oppervlak 

▪ Articular step <2mm 

▪ Absolute stabiliteit 

▪ Onmiddellijke mobilisatie 

o Indien malalignment (uitlijning niet perfect, bv dorsale tilt terwijl 10° volair moet) 

▪ Verminderde graad van bewegelijkheid 

▪ Veranderde gewichtsdistributie/krachtsinwerking 

▪ Verhoogd risico op radio-carpale artritis en 2aire artrose 

o Indien radiale verkorting 

▪ Pijnlijk bewegingsverlies in het distaal radio-ulnair gewricht (DRUJ) 

▪ Knelling van het TFCC (en scheuren) 
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▪ Subluxatie van de ulnariskop 

▪ Overdruk op ulna (nl perfect (+-2mm) even lang, hier ulna een paar mm langer (ulna plus) → 

pijn en artrose 

▪ Belangrijkste prognostische factor 

o Discongruent DRUJ 

▪ Leidt tot persisterende pijn en bewegingsverlies 

▪ Hoge incidentie van secundaire DRUJ artrose 

o Radiografische evaluatie 

▪ Volaire tilt: nl 10-12° (tussen raaklijn van gewrichtsoppervlak en loodrechte op longitudinale 

as van radius op laterale Rx), extremen 0-28° 

▪ Radiale tilt nl 22-23° (hoek tussen raaklijn van gewr opp en lodrechte op longitudinale as 

radius op AP opname), extremen 13-30° 

▪ Radiale hoogte nl 11-12mm (afstand tussen tangenten aan verschillende zijden van 

radiusuiteinde), extremen 8-18mm 

▪ Ulnaire variantie: ulna plus – neutraal – ulna minus 

Fysiologische variatie van 2mm (ulna mag 2mm langer zijn dan radius). Zijde verschil max 1 

mm. 

▪ Radiale breedte: verschil tussen zijden max 1mm 

• Fossa lunata en scpahoidea moeten even breed zijn 

• Indien d verschillend → angulatie of rotatie 

 

o Welke behandeling? 

▪ Conservatief 

• Stabiele fracturen 

• Niet-verplaatste fracturen 

• Max 10° dorsale angulatie 

• <1mm laterale verplaatsing 

• <1mm intra-articular step 

• Geen verkorting 

➔ Bij jonge personen, follow up en correct in tijd 

➔ Bij oudere P: gesloten reductie heeft geen zin (heel vaak mal-union), dus gipsen 

of operatief ingrijpen. 

• Nooit gipsen wnr geen verplaatsing! 

Onverplaatste fractuur → geen secundaire verplaatsing tenzij nieuw adequaat 

trauma, maar kan wel pijn doen → brace, als echt teveel pijn doet gips 

▪ K-wires: 

• Voordelen 

o Minimaal invasief 

o Reconstructie van gewrichtsoppervlak 

o Gemakkelijk beschikbaar 

o goedkoop 



72 
Hannah Van Belle 

• nadelen 

o nood aan extra immobilisatie 

o wire (draad) infectie 

o 2aire verplaatsing 

• Geen functionele of anatomische verschillen na 1 jaar behandeling ivm gips 

• Chirurgisch proberen fixeren door 2mm dikke metalen pinnetjes, K-pinnen, weinig 

ingrijpend, laat gewr oppervlak toe te herstellen, maar je moet bijkomend gips 

aanleggen en kunnen verplaatsen zeker bij osteoporotisch bot. Als pinnen door huid 

steken risico op infectie. 

▪ Externe fixatie 

• Lengte correctie 

• Reductie door ligamentotaxis 

• Problemen 

o Geen reductie van de “die punch fragment” 

o Verlies van reductie: vroeg of laat 

▪ Laat (tot na 1 jaar): wnr dorsale communitite gaan dorsale defecten 

nooit helen binnen de 6 weken → 2air verlies van reductie na 

verwijdering van gips/pinnen door elasticiteit van de volaire callus 

➔ Gebruik implantaten die lange tijd ter plaatse kunnen blijven 

o Algoneurodystrofie = CRPS = Sudeck (distractie): als je te hard trekt, pijn en 

verstijving van het ganse lidmaat tgv reactie van het lichaam 

o Pin infectie 

o Immobilisatie (langdurig) 

• Reconstrueer de lunaire fossa 

• Voorkom distractie (te grote afstand tussen carpale botjes en ulna) 

Als ruimte tussen proximal en secundary row van de carpale botjes verbreed, risico 

op algoneurodystrofie vergroot. 

• Artroscopie? 

• Botgreffe en substituten? Soms defecten opvullen met botgreffe indien vermoeden 

dat heling lang zal duren. 

▪ Implantaten: ideaal 

• Kan lang ter plaatse blijven 

• Stabiele fixatie, zelfs in osteoporotisch bot 

o Hoekstabiliteit: zodat geen secundaire verplaatsing, anders zakken de 

schroeven toch nog door post-operatief tgv belasting. 

o Meerdere schroeven in de (distale) fragmenten 

• Minimale irritatie van weke weefsels 

o Respect voor weke delen: 

o Approach over flexor carpi radialis 

o Laat de n medianus met rust. Profylactische carpale tunnel decompressie is 

niet voordelig en posto-operatieve morbiditeit verhogen. 

o Beschermende rol van m pronator quadratus 

• Gemakkelijke techniek 

• ‘minder’ invasief 

• Aanpasbaar aan de fractuur 

• Vroege functionele na-behandeling 

o KB wordt enkel gevoed uit synoviaal vocht en beweging is nodig voor het 

verversen ervan → vroege mobilisatie is noodzakelijk voor KB heling 

o Preventie van adherenties 

▪ Chirurgische technieken:  
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• volaire kolom 

• articular dorsal 

 
• extensor pezen 

o chirurgische benadering (bewaar periost en palmaire deel van extensor 

retinaculum) 

o laat EPL uit het gereconstrueerde retinaculum 

o fste complicatie van volaire plating → gebruik kortere schroeven 

• endomedullaire behandeling 

o de toekomst voor extra-articulaire fracturen? 

• Flexor pezen 

o Flexor pollicis longus: 1,9mm +- 0,6 

o Rand contact 

o Distale platen enkel igv volaire articulaire fragmenten 

o Meer proximale platen (extra-articulair) zijn minder irriterend 

▪ Denk aan geassocieerde letsels 

▪ Redden is mogelijk 

▪ Ccls: 

• Hoekstabiele plating is een goede en betrouwbare techniek 

• Reconstrueer de 3 pijlers 

• Vroege functionele behandeling is een noodzaak 

• Palmair indien mogelijk 

• Dorsaal voor complexe fracturen 

• Combineer, wees flexibel 

• Endomedullair voor extra-articulaire fracturen 

• Conservatief wnr  

o niet-verplaatste fract 

o max 0° dorsale angulatie 

o <1mm laterale verplaatsing 

o <1mm intra-articulaire step 

o Geen verkorting 

+ bij low-demanding oudere P 

• Gesloten reductie 

o Verplaatste fracturen 

o 0-20° dorsale angulatie 

o Goede botkwaliteit 

o Immobilisatie aanvaarden 
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o Biomechanica: 3 pijler theorie: 

▪ Radiale pijler 

▪ Intermediaire pijler 

▪ Ulnaire pijler 

 
❖ Handletsels 

- Veel meer dan enkel botletsels 

- Doel = herstel hand als functionele eenheid (bv 2 vingers kwijt maar door goede flexie en extensie in duim 

kan meeste functies uitvoeren) 

- Inspecteer 

o Grondige reiniging 

o Garot (bloedleegte aanleggen) 

o Ken onderliggende anatomie: bot, ligamenten, pezen, spieren, zenuwen, Bven, huid 

- Evalueer (welke structuren gekwetst?) 

o de zenuwen 

▪ Gevoel is essentieel voor de handf°! 

Een vinger is zinloos als niet bezenuwd (cst kwetsing want geen warmte, pijn en sensorische 

gevoeligheid). Desnoods weefsels ergens anders halen om gevoel te recreëren, duim en 

wijsvinger belangrijkst, hiervoor offeren we middenvinger op. 

▪ Tweepuntsdiscriminatie om gevoel op te sporen. 

▪ Diep gevoel en proprioceptie vaak door botgeleiding schijnbaar bewaard 

o Vascularisatie/vitaliteit 

▪ Gebruik kleurloze antiseptica: om evualatie voor roosheid en capillaire refill niet in gevaar te 

brengen 

▪ Ischemische kleur → niet meer doorbloed → als je vinger wilt behouden Bvtjes herstellen 

o Ossaire en ligamentaire stabiliteit 

▪ Rx 

o Peesf°s 

▪ Diepe flexor 

▪ Oppervlakkige flexor 

▪ Extensor digitorum 

- Klinisch onderzoek = /!\! (cf door ruit geklopt → glasscherf die blijven zitten is: beschadigt zenuwen, risico 

op blijvend gevoelsuitval) 

- Reconstrueer (in deze volgorde) 
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o het bot 

Stabiele osteosynthese 

▪ Plaat en schroef 

▪ K-pinning (kleine pinnetjes) 

▪ Externe fixator 

o Ligamentaire stabiliteit 

o Herstel de pezen 

▪ Core prolène 3/0 Kesler 

▪ Running Epitenon PDS 4/0 

o Bven en zenuwen 

▪ Micrchirurgisch 

▪ Bven: 2 venen per arterie 

• End-to-end anastomosis (2 uiteinden tegen elkaar naaien) 

▪ Zenuwen:  

• Primair 

• Tube interposition 

• Zenuwen zijn herstelbaar! F° wordt nooit zo goed als initieel maar je kan wel 

sensitiviteit en motorisch reconstrueren 

o Huid managment: greffen 

▪ Goed gevasculariseerd wondbed 

▪ Glijdlaag aanwezig 

▪ Voorkeur full thickness 

▪ Niet voor topletsel: “voelende vingers” 

• Uitz: kinderen 

▪ Lokale flappen: rotatie of op vat gesteeld. Wnr 

• Vrijliggende pees 

• Vrijliggend gewricht 

• Beperkt in grootte 

▪ Gesteelde voorarmflappen 

• Grote defecten 

• A. ulnaris opofferen en huid die erdoor doorbloed wordt omklappen op defecten te 

bedekken om vingers los te maken en beweging toe te laten 

o Amputaties: 

▪ Voorgaande technieken in de volgorde: bot – pees – arteries/venen – zenuwen – huid 

▪ CAVE functioneel herstel is het doel, een stijve gevoelloze vinger is afunctioneel → 

zenuwherstel = super belangrijk! 

o Spare parts chirurgie bij complexe letsels (doel = functionele hand) 

▪ Gebruik van intacte delen om beschadigde delen te herstellen zodat functionele hand (bv 

pink opofferen om duim te herstellen) 

▪ Functionele adaptatie 

o Splinting en revalidatie: begint met adequate splinting, hand immobiliseren in juiste positie 

o Niet alles is reconstrueerbaar → niet alles willen herstellen , accepteren 

- Kijk, voel, beoordeel. 

 

❖ Schouderluxaties en gleno-humerale instabiliteit 

- Meest f geluxeerde gewr 

- Klinische tekens 

o Pijn en functio laesie 

o Kop palpabel in axilla 

o Prominent acromium 
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o Leeg glenoid 

- Behandeling 

o Steeds eerst RX (cave fractuur) 

o Reductie 

▪ Verschillende manoevres 

▪ Arm laten hangen van bed op buiklig (+- evt gewicht aan) = beste 

o Immobilisatie? Duur onbelangrijk. Manier (sling, adductie, gips, in exorotatie) onbelangrijk (geen 

statistisch significante verschillen). 

- Anterior shoulder dislocation 

o Eenvoudige antero-inf resectie van het labrum is onvoldoende om instabiliteit te creëren: ook het 

ant-inf kapsel (ligamenten) moeten insufficiënt worden. 

o Actieve stabilsatoren 

▪ Rotator cuff 

▪ Lange kop van de biceps 

o Passieve stabilisatoren 

▪ Gewr vorm 

▪ Kleine gewr volume 

▪ Adhesie/cohesie 

▪ Scapulaire inclinatie 

▪ Ligamenten en kapsel 

▪ Labrum op glenoid 

▪ Beenderige restricties 

o Schouder // golfbal op tie: grote bal in klein kommetje → kan er gemakkelijk uit 

bij beweging ook translatie → opgelost door labrum om kop op te vangen en terug te duwen 

verstevigen door ligamenten 

Ligamenten duwen kop als trampoline terug. Als ligamenten mee loskomen krijg je instabiele 

schouder. Dit gebeurt wnr schouder uit de kom gaat --> extreem veel pijn en instabiliteit 

- Complicaties van shouder dislocatie/luxatie 

o Vasculaire letsels = zelden 

o Neurologische letsels: 19-55% (want n axillaris die deltoideus spier innerveert. Als geraakt wordt 

verlies van gevoel over deltaspier en verlies van kracht id schouder) 

▪ Chirurgische indicaties: 

• N axillaris dysfunctie > 3M 

o Avulsie van tuberculus maius (20% in patiënten >50j) 

 
Operatie: delta-pectorale approach 

▪ Release the pectoralis minor pees en CA-ligament 

▪ Release the conjoined tendon of the coroacoid or osteotomize the proc coracoideus 

▪ Reflect the conjoint tendon en identificeer de n musculocutaneus 
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▪ Disseceer het laterale aspect van de a axillaris naar distaal toe (opgelet voor aa circumflexae 

en overkruisende tak van n pectoralis richting rotator interval) 

▪ Identificee de n axillaris waar het vertakt van de truncus posterior en naar de quadrilaterale 

ruimte gaat 

▪ Check de integriteit van de n axillaris en evacueer evt compresserend hematoom. 

Electrostimuleer de zenuw voor functionele evaluatie. 

▪ Herstel het tuberculum: 

• Goed bot: schroeven en suturen 

• Osteoporose/kleine fragmenten: suturen 

▪ Herstel het conjoint tendon 

▪ Rehabilitatie:  

• Schroeven en suturen: onmiddelijke mobilisatie, geen gewicht heffen voor 6 weken 

• Suturen: cfr rotator cuff 

• EMG nl na 6 maanden 

 

o Rotator cuff letsels: > 60jaar: vaak afscheuring rotator cuff 

 
▪ Chirurgische indicaties 

• Verplaatsing > 5 mm 

• Verplaatsing > 3mm in P met professionele/sport activiteiten 

• Kleine botfragmenten (mannen) > 20-50% en secundaire dislocatie 

o Recidiveren: bij jonge mensen (< 20 jaar) meest f complicaties  

▪ 80-95% recidiveerd 

▪ Meeste recidieven binnen de 2 jaar na 1ste traumatische luxatie 

▪ Essentieel letsel 

• Bankart letsel: 80% 

 
• Insufficiëntie van het inf glenohumeraal ligament 

• Glenoid rand defect – Bankart fractur 

• Groot postero-centraal Hill-Sachs letsel 

▪ 66% heeft een disruptie van het anterieur capsulo-labraal complex 

▪ 21,5% hebben een ander capsulair letsel dat voor instabiliteit kan zorgen 

▪ Secundaire dislocatie 

• ↑ prevalentie van labro-capsulaire letsels 

• ↑ prevalentie capsulaire letsels 

• ↑ prevalentie beenderige letsels 

- Behandeling: reconstructie van het capsulo-labraal complex + zuid-noord shift van het kapsel om inferior en 

middenste ligament op te spannen (labrum en ligamenten hechten om de anatomie te herstellen) = Bankart 

herstel 

o Minder recurrente instabiliteit bij chirurgische dan conservatieve behandeling van jonge mannen. 

o Geen verschil in herval en complicaties tussen open en athroscopisch herstel. 



78 
Hannah Van Belle 

Maar arthroscopisch herstel laat eerder functionele na-behandeling toe + minder litteken → 

hiervoor opteren als kan 

o Geen verschil in herval en complicaties tussen 1ste luxatie en na recidiverende schouder instabiliteit 

Dus best meteen behandelen, geen voordeel om te wachten tot recidief. 

o Ccl:  

   
o (Arthroscopisch) Latarjet Procedure 

▪ Indicaties 

• Anterieur botverlies (>20%) 

• “kissing lesion” 

• Recidiverende instabiliteit na Bankart herstel 

▪ Complicaties 

• Non-union 

• Osteoartritis (bij laterale placement) in 50% van de gevallen 

• Recidief (bij mediale plaatsing) 

• Zenuw letsels (want veranderingen in anatomische relaties van n musculocutaneus 

en n axillaris waardoor ze kwetsbaar zijn voor letsels bij revisieoperatie. 76,5% had 

periodes van zenuw alertheid bij glenoid blootstelling en insertie van greffe. 20,6% 

hadden klinisch waarneembare zenuwdeficit postoperatief. 

- Posterieure luxatie 

o Gemist in 50% (niet goed te zien op AP Rx) 

o Arm in endorotatie en adductie 

o Bewegingsverlies 

- Luxatio erecta 

o Arm geabduceerd en ge-exoroteerd 

- Klinisch onderzoek instabiliteit 

- SLAP scheur waar bicepspees vasthecht op labrum 

 

❖ Schouder en elleboog instabiliteit 
- AC gewricht (acromio-claviculair) 

o Oorzaak: vallen op de achterzijde van de schouder 

o Type I 

▪ AC ligament verstuiking: uitgerokken, laxiteit maar niet gescheurd 

▪ AC gewricht intact 

▪ CC lig intact 

▪ Deltoideus en trapezius fascia intact (zorgen ook voor stabiliteit) 

o Type II 

▪ AC gewr verbroken, banden doorgescheurd → verbreding van de AC ruimte, die uitbreid wnr 

P gewicht vasthoudt. 

▪ <50% verticale verplaatsing 

▪ verstuiking van CC ligamenten maar nog intact 

▪ deltoideus en trapezius fascia intact 

o type III 

▪ AC en CC ligamenten verbroken 
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▪ AC gewricht geluxeerd en schoudercomplex naar inferieur verplaatst 

▪ CC interspace groter dan nl (25-100%). Verplaatsing naar inf van ongeveer 100% + 

verbreding AC ruimte. 

▪ Fascia werkt nog steeds stabiliseren en dat kan voldoende zijn, voor meeste P betere 

resultaten conservatief dan operatief. Tenzij blijvende hinder of hoog-vragende P die 

topsport doen of continu hun arm gebruiken. 

o Type IV 

▪ AC en CC ligamenten verbroken 

▪ AC gewr geluxeerd en clavicula verplaatst naar post in of door trapezius spier 

▪ Deltoideus en trapezius niet meer gebonden aan distale clavicula (scheur). Clavicula prikt 

post door fascia 

o Type V 

▪ AC en CC ligamenten verbroken 

▪ AC gewr geluxeerd en grote afstand tussen clavicula en scapula (100-300%). Scheurt langs 

boven door, >100% verplaatsing van clavicula tov acromium. 

▪ Deltoideus en trapezius los van distale helft van clavicula 

o Type VI 

▪ AC gewr geluxeerd en clavicula naar inferieur verplaatst, onder acromium of proc 

coracoideus 

▪ AC en CC banden verbroken 

▪ Deltoideus en trapezius los van distale clavicula 

 

 

Statische en dynamische stabilisatoren 

o Statische 

▪ Ligamenten 
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▪ Gewrichtskapsel 

▪ KB wrijving 

▪ Gewrichtsvocht 

▪ Botgeometrie 

o Dynamische 

▪ Spieren die over het gewricht lopen (feedforward en feedback controle) 

- Behandeling AC luxaties 

o Bij type III letsels 

▪ Geen statische stabilisatoren meer maar nog wel dynamisch 

▪ Goede outcome bij 88% operatieve behandelingen, 87% conservatieve behandeling 

▪ Complicaties (cf tabel) 

▪ Beter conservatieve behandeling want minder complicaties, kortere revalidatie, kortere tijd 

voor hervatten van werk en sport. 

o Type I, II, III: conservatief 

▪ Ijs en bescherming totdat pijn weg (7-10 dagen) 

▪ Sport hervatten als pijn het toelaat (1-2 weken) 

▪ Geen aangetoond voordeel van het gebruik van gespecialiseerde bracen. 

o Type IV, V, VI: chirurgisch want ook stabiliserende fascia weg 

▪ Noch statische noch dynamische stabilisatoren nog intact 

▪ Open vs arthroscopisch herstel 

• Arthroscopsiche tight ropes/graft (draden die clavicula veranderen aan proc 

coracoideus) → goede resultaten 

• Open: plaatjes en schroeven (haakplaat hangt clavicula op aan scapula) 

• Cerclage (A) en tight rope (B) hebben gelijkaardige biomechanische resultaten. 

Cerclage reconstructie (met draad) zou de beweging en stijfheid van het 

oorspronkelijke AC gewricht beter kunnen nadoen, leidende tot een meer 

fysiologische reconstructie. Tight rope gaf de hoogste stabiliteit maar faalde eerder 

dan cerclage reconstructie vanwege grotere stijfheid tov natuurlijke situatie. 

Platensysteem (C) geeft geen biomechanisch voordeel tov de 2 andere technieken 

voor de behandeling van AC luxaties. 

• Gemiddelde Costant score was 90 voor tight rope en 75 voor haakplaat groep. Op 

het einde waren meeste P terug naar pre-letsel niveau van activiteit. 

• Bij laattijdige reconstructies ook AC banden mee herstellen. 

 

▪ Wnr verbreking van de deltoideo-trapezoidale fascia moet die meticuleus hersteld worden! 

 

- Gleno-humerale instabiliteit 
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o Eenvoudige antero-inf resectie van het labrum is onvoldoende om instabiliteit te creëren: ook het 

ant-inf kapsel (ligamenten) moeten insufficiënt worden. 

o Cf schouder luxatie 

o Acute behandeling = schouder reponeren 

▪ Hippocrates techniek → klikt er ineens in. Nadeel: klikt erin → je beschadigt KB. 2de nadeel: 

als al barst kan gemakkelijk tot breuk aanleiding geven 

▪ Techniek van Stenson: arm laten hangen, P in buiklig, na 10 minuten, langzaam komt het 

erin, zachte reductie, je moet P niet verdoven. 

o Immobilisatie? Vorm van verband? Maakt niet uit 

o Complicaties (cf supra: vasculaire letsels, neurologische letsels (n axillaris), avulsie tub maius, rotator 

cuff letsels, recidief) 

- Elleboog instabiliteit 

o Elleboog = 2de meest f ontwrichte gewricht (incidentie = 5-6 volwassenen/100.000/jaar) 

o Wat stabiliseert de elleboog? 

 
o Ulno-humerale gewricht 

▪ In flexie gaat het coronoid van de ulna in de coronoid fossa van de humerus, 75% van de 

valgus stabiliteit 

▪ In extensie gaat het olecranon van de ulna in de fossa olecrani van de humerus, 55% overal 

restrictie 

▪ In de intermediaire positie is de tip van het coronoid in contact met de groeve van de 

trochlea 

▪ Max 7,5° valgus-varus translatie 

▪ Max 5,3° endo-exorotatie 

o aMCL = mediale collaterale ligament complex 

▪ anterieure en post banden in een reciproke manier opgespannen bij flexie en extensie van 

de elleboog. 

▪ Anterieure band van aMCL is opgespannen in extensie en ontspannen in flexie, voor de 

posterieure band is het omgekeerd. 

▪ Belangrijkste valgus stabilisator tussen 20° en 120° flexie. 

▪ Indien intact, is de elleboog valgusstabiel 

• In de afwezigheid van radiuskop 

• In de afwezigheid van PMCL en het kapsel 



82 
Hannah Van Belle 

   
o LUCL = laterale collaterale ligament complex 

▪ Bestaat uit 

• annulaire ligament 

o stabiliseert de radiuskop in PRUJ tijdens pro-supinatie 

• radiale collaterale ligament 

o vervlecht met annulaire ligamente en stabiliseert de radiuskop 

• laterale ulnaire collaterale ligament LUCL 

o = hangmat 

  

o Elleboog luxatie/dislocatie 

▪ Ring concept van O’Driscoll – PLRI 

▪ Challenges the PLRI as single mechanism of instability 

▪ Valgus! 

o Radio-humerale gewricht 

▪ Transfer van gewicht 

▪ Secundaire stabilisator tegen valgus stress (na 

aMCL) 

o Kapsel 

▪ Anterieur: gespannen in extensie 

▪ Posterieur: gespannen in extensie 

▪ Vervlecht met de ligamenten 

▪ Contribueert significant tot stabiliteit, maar enkel belangrijk igv beenderige of ligamentaire 

deficiënties. 

o Spiergroepen: gemeenschappelijke flexor/pronator en gemeenschappelijke extensor/anconeus 

▪ Actieve spiercontractie kan compenseren voor dificiënte ligamenten 

o Indien elleboog letsel → evalueer altijd de stabiliteit 

▪ Beenderige component? Zo ja, herstel (reconstructie ulno-humerale gewricht) 

▪ Ligamentaire component? (aMCL, LUCL) → reconstructie igv chirurgie voor beenderig letsel 

Igv solitaire ligamentaire letsels: 

• Stress tests onder anesthesie demonstreren altijd instabiliteit 

• Evalueer de niet-geanesthesieerde P 

o Stijfheid = instabiliteit 

o 12 dagen na ‘eenvoudige’ elleboog-luxatie 



83 
Hannah Van Belle 

o 5 dagen na gips verwijdering 

o Discrete tekens: PLRI bij MRI in extensie 

▪ Chronische letsels 

• Anamnese 

• Laterale pivot shift 

• Laterale dimple 

• Rx 

• MRI 

   

o Chirurgische technieken 

▪ Plicatie van het kapsel + reisertie van LUCL indien mogelijk 

   

▪ Alternatief: triceps strip 

  

▪ Alternatief: athrocopisch kaspulair herstel: enkel capsulaire plicatie? 

▪ Alternatief: arthrocopische thermale inkrimping? 

Les 6. Trauma in the elderly 
- Wat is a fragility fracture? 

o Low-energy injury that occurs from a fall from a standing hight 

o Osteoporotisch broos bot, val + in verzwakte P 
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➔ niet enkel naar behandeling fractuur kijken, ook ervoor zorgen dat P niet vallen 

en er rekening mee houden dat P verzwakt is wnr je die behandelt 

 

o f voorkomend probleem: 1/3 bejaarden valt. Eenmaal valt, blijft vallen. Gevolgen: 

▪ Osteoporotische breuken 

▪ 1/4 hospitaal opnames 

▪ 1/4 sterft na heupfractuur 

▪ Eenmaal beginnen te vallen sociaal isolement, grote impact op QoL  

▪ Kost +++ 

• In de VS verwachten ze tegen 2020 > 3.000.000 osteoporotische fracturen/jaar 

• Jaarlijkse medische kost = 25 miljard dollar 

➔ allemaal ervoor zorgen dat bejaarden oefenen, ze de juiste medicatie nemen, in 

een veilige omgeving leven. Mensen daarvan bewust maken en nodige 

ondersteuning geven. 

o Osteoporose is een systemische skeletale ziekte gekenmerkt door verlies van botmassa en micro-

architecturale degeneratie van botweefsel, leidend tot verhoogde botkwetsbaarheid en dus een 

verhoogd risico op fracturen. 

▪ Ontwikkeling: onevenwicht tussen activiteit van osteoblasten (botvorming) en osteoclasten 

(bot afbraak): meer afbraak dan aanmaak → verzwakking 

▪ Indien nauwelijks nog bot van goede kwaliteit aanwezig is breekt het gemakkelijker en kun je 

er ook moeilijker in fixeren (cf osteosynthese vs prothese) 

▪ Risicofactoren, factoren die leiden tot ontwikkeling van osteoporose: 

• Niet-beïnvloedbare (je kunt er niets aan doen) 

o Gevorderde lft 

▪ Vergrijzing van de populatie! Meer en meer bejaarden 

▪ # fracturen ↑ met de lft 

o Vrouwelijk geslacht 

o Oestrogeen/testosteron deficiëntie 

o Europese/Aziatische afkomst 

o Kleine lengte 

• Potentieel beïnvloedbaar/wijzigbaar: 

o Overmatig alcohol 

o Vit D deficiëntie 

o Roken 

o Malnutritie 

o Ondergewicht 

o Inactiviteit/immobilisatie 

o Uithoudingstraining 

o Zware maaltijden 

o Ziektes en medicatie 

- Slides 18-37 niet gezien id les 

Les 6. Het gekwetste kind 
- Andere constitutie 

o Lichaamsgewicht 

o Lichaamsoppervlakte 

▪ Groter → sneller warmteafgifte → onderkoeling → hartritmestoornissen + enzymecascade-

activering 

▪ CAVE hypothermie = deel van de dodelijke triade, geeft complicaties zoals ritmestoornissen 

o Lichaamst° 
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- Ander bloedvolume: kleiner → geringer bloedvolume (geringere reserve) 

o Wel grotere compensatie mogelijk 

o CAVE plotse decompensatie: kunnen veel langer compenseren, maar als dan lichamelijke stress blijft 

voortgaan ineens crash. 

o Betere compensatiemogelijkheid stollings-cascade 

o Geen CV co-morbiditeit 

- Andere immuunregulatie 

o Cellulair immuuncompetentie minder ontwikkeld 

▪ Nadeel: verhoogd infectierisico 

▪ Voordeel: minder hyperinflammatie, SIRS en MOF 

- Etiologie 

o 0-5 jaar 

▪ Val van hoogte 42,4% 

▪ Ongevallen als voetganger 33,3% 

o 6-12 jaar 

▪ Val van hoogte 33,3% 

▪ Ongevallen als voetganger 28,6% 

▪ Ongevallen als auto-inzittende 23,8% 

o 13-18 jarigen: 

▪ Val van hoogte 27,3% 

▪ Auto-ongevallen 33,7% 

▪ Brom/motorfiets-ongevallen 19,5% 

▪ Meer uitzonderlijk 

• Geweldpleging 

• Suicide 

- Letselverdeling 

o anders dan bij volw: 1/4 bekkenfracturen (bij kinderen uiterst zeldz) 

o volw 80% extremiteit letsel, minder bij kind want grotere flexibiliteit 

o meer verbrandingen en grote wondes 

- Pre-hospitaal 

o Ademweg sneller bedreigd → intubatie 

o Kritische controle perfusie (minder vochtreserve)  → volume substitutie 

o Aangepaste dosering medicatie → nut van “meetlat” (adhv lengte predictie doen van medicatie die 

we in de pre-hospitaal setting gebruiken) 

o “stay and play” vs “load and go” 

o Primary survey: ob daarvan onmiddelijke levensreddende acties ondernemen, dan potentieel 

levensbedreigende ziekten uitsluiten 

▪ Lifesaving surgery, damage control, ICU, revalidatie 

▪ Opm:  

• meestal gaan C-clamp in pediatrische maat, maar omdat bekkenfracturen bij 

kinderen weinig f zijn is een C-clamp zelden aangewezen. 

• Volumebeleid aangepast aan grote en gewicht 

• Nog meer orgaansparend werken 
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- Levens- en orgaanbehoudende chirurgie 

o Gecoördineerde benadering 

▪ Cerebraal 

▪ Thorax 

▪ Abdomen 

▪ Skelet 

o Geïntegreerde, holistische benadering 

o Individueel prioriteitenschema 

o Cerebraal: 

▪ Frequenter bij het kind (hoofd groter → vaak gekwetst) 

▪ Vnste oorzaak van mortaliteit 

▪ Sterkste invloed op functionele outcome 

▪ Therapie: 

• Idem volw, maar agressiever behandelen 

• CT bij ieder duidelijk SHT (binnen het halfuur) 

• Continue drukmeting bij ieder duidelijk SHT 

o Thorax 

▪ Vaak ernstig thoraxtrauma (longcontusie) zonder ribletsels (itt volw) 

▪ Meestal enkel thoraxdrainage (stomp) en evt beademing 

▪ Indien persisterende bloeding chirurgie (vaak uigebreide resectie noodzakelijk) 

▪ Traumatische aorta dissectie +- onbestaand 

▪ Pericardtamponade/bronchusruptuur uiterst zelden 

o Abdomen 

▪ Conservatieve houding (> volw) 

▪ Maximaal orgaanbehoudend (tamponade, partiële resecties) 

▪ Letsels van de holle organen zeldzamer dan bij volwassenen 
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o Skelet 

▪ Toenemend belang van “damage control orthopedics” 

▪ Bij polygetraumatiseerde kinderen weinig plaats voor tractie/conservatieve behandeling 

▪ Dringende operatieve indicaties: 

• Belangrijk weke delen trauma 

• Vaatletsels 

• Dreigende necrose 

• Instabiele bekken/femurletsels 

• Wervelzuilfracturen met neurologische uitval 

▪ Chirurgie skelet 

• Externe fixator 

o Definitief (uitbehandeling bv bij ernstige fracturen van femur of tibia, itt 

volw) 

o Tijdelijk 

• Definitieve verzorging vaak in tweede tijd 

• Meer inwendige “splinting” dan rigiede fixatie 

o Snellere heling 

o Spontane correctie asafwijkingen 

• We kunnen wel in lengte en as corrigeren, niet in rotatie --> minder behouden aan 

perfecte reductie behalve voor rotatie 

• Platen en schroeven, zowel voor femurschaft als voor periarticulair efracturen 

• Vroeger langdurige tracties, maar achterwege gelaten want nadien immobilisatie in 

gips nodig (dermatitis na gipsbroek tgv urine) 

➔ Tractie en gips meer verlaten, meer inwendige splinting 

 

 


