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Een symptomatische malunion is een complicatie die 
soms kan optreden na een distaleradiusfractuur. [1-3] De 
chirurgische behandeloptie voor deze malunions is een 
correctie osteotomie van de distale radius. Het doel van een 
correctieosteotomie is om de verkeerde stand van het dis-
taleradiussegment weer naar de originele positie te bren-
gen. [4-6] Als het resultaat van een correctieosteotomie niet 
bevredigend is, bijvoorbeeld door een ondercorrectie van de 
malunion van de radius, is een heroperatie soms nodig om 
de originele anatomische verhoudingen tussen de ossale 
structuren in het polsgewricht te herstellen. 
De conventionele procedure gebruikt tweedimensionale 
röntgenfoto’s voor het plannen en evalueren van de ingreep. 
Er zijn veel studies naar de klinische resultaten van een 
conventionele correctieosteotomie. [7-9] Helaas is het me-
rendeel van deze studies gedaan in een singlecenter opzet, 
op een kleine patiëntengroep en met een korte follow-up-
periode. Het doel van onze studie was om de langetermijn-
resultaten vast te stellen in een multicenter retrospectieve 
studie en om de patiënten met postoperatieve complicaties 
te karakteriseren. Deze studie geeft een overzicht van ope-
ratiedata van alle correctieosteotomieprocedures in de regio 
van Amsterdam. Complicaties en het percentage heropera-
ties van de conventionele techniek kunnen als referentiedata 
dienen om toekomstige verbeterde technieken te toetsen en 
te vergelijken met de conventionele methode, en kunnen 
helpen bij het vaststellen van mogelijke verbeteringen. We 
onderzochten het aantal operaties dat nodig was voor het 
verwijderen van osteosynthesemateriaal (VOSM) en het to-
tale aantal heroperaties van een correctieosteotomie van de 
distale radius. Onze hypothese is dat deze aantallen hoger 

zijn in onze langetermijnfollow-up dan in eerdere korteter-
mijnfollow-upstudies. Verder hebben we ook verschillen in 
chirurgische technieken tussen diverse behandelaars geana-
lyseerd, zoals verschillende benaderingen en type grafts die 
worden gebruikt tijdens de ingreep.

patiënten en methoden

Er zijn medische dossiers verzameld uit de operatiedata bases 
van zeven ziekenhuizen in de regio Amsterdam. Vier van 
de zeven ziekenhuizen voeren correctieosteotomieën van de 
distale radius uit. Dit zijn twee academische ziekenhuizen 
(A1 en A2) en twee perifere ziekenhuizen (B1 en B2). Infor-
matie over de deelnemende ziekenhuizen is op te vragen 
bij de corresponderend auteur. In deze ziekenhuizen werd 
de ingreep gedaan door vijftien verschillende chirurgen die 
werkzaam waren op een van de drie volgende afdelingen: de 
Plastische Chirurgie, Orthopedische Chirurgie of de Alge-
mene Chirurgie (traumatologie). Een inventarisatie werd 
gemaakt van alle operatieverslagen en patiëntendossiers van 
de correctieosteotomieprocedures die uitgevoerd zijn in de 
jaren 2006-2010. De volgende parameters zijn geïncludeerd 
in de analyse: geslacht en leeftijd, academisch of peri feer zie-
kenhuis, afdeling waar de behandeling plaatsvond, initiële 
behandeling van de fractuur, wijze van chirurgische bena-
dering, type graft gebruikt voor de geplaatste ‘bone wedge’. 
Nagegaan werd of patiënten een heroperatie hebben onder-
gaan, en postoperatieve verwijdering van synthese materiaal 
werd geregistreerd. Verder werd in patiënten dossiers ge-
zocht naar mogelijke andere complicaties. De medisch- 
ethische toetsingscommissie heeft toestemming gegeven 
voor deze multicenter retrospectieve studie.

resuLtaten

Er waren 75 patiënten (14 mannen, 61 vrouwen) die een 
correctieosteotomie van de distale radius hebben onder-
gaan in de jaren 2006-2010. Alle procedures zijn uitge-
voerd met behulp van conventionele röntgenfoto’s voor 
de planning en evaluatie van de correctieosteotomie. De 
gemiddelde  follow-up was 37 maanden (range 6 - 66). De 
gemiddelde tijd tussen de distaleradiusfractuur en de eer-
ste correctieosteo tomie was 41 maanden (range 2 - 276). 
In 48% van de patiën ten is de initiële behandeling van de 
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compenseren voor de ondercorrectie van de radius correc-
tieosteotomie. De gemiddelde tijd tussen de eerste en tweede 
correctieosteotomie was 11 maanden (range 3 - 24). Eén pa-
tiënt onderging een derde correctieosteotomie. In 22 patiën-
ten (29%) vond er VOSM plaats. 15 volaire platen (68%) 
en 4 dorsale platen (18%) werden verwijderd. In 3 gevallen 
(14%) was het type van de verwijderde plaat onbekend. De 
gemiddelde tijd tussen de correctieosteotomie en VOSM was 
15 maanden (range 4 - 48). Er werden nog 2 andere complica-
ties (3%) geregistreerd. Bij één patiënt was postoperatief een 
tenotomie van de flexor carpi ulnaris nodig en een andere 
patiënt onderging debridement ter plaatse van de crista.

disCussie

Deze studie geeft een overzicht van operatiedata van alle 
procedures van de radiuscorrectieosteotomie in de regio van 
Amsterdam met daarbij gegevens over aantallen heropera-
ties en hoe vaak VOSM plaatsvindt. In Nederland worden 
reconstructieve procedures van de onderarm uitgevoerd 
door zowel plastische, orthopedische als algemeen (trauma) 
chirurgen. Hierdoor wordt de ingreep door veel verschil-
lende specialisten verricht. Dit wordt soms als een nadeel 
beschouwd voor de expertise van de chirurg en de opleiding 
van assistenten omdat aangenomen wordt dat patiënten baat 
hebben bij zorg van gespecialiseerde teams, toegewijd aan 

fractuur conservatief met gips geweest, 20% was operatief 
behandeld en in 32% van de gevallen is het type van de ini-
tiële behandeling onbekend. De gemiddelde leeftijd van de 
patiënten ten tijde van de eerste correctieosteotomie was 
49 jaar (range 11 - 78). 
58 patiënten (78%) zijn geopereerd in een academisch zieken-
huis, 17 patiënten (22%) in een perifeer ziekenhuis ( tabel 1). 
Het grootste deel van de correctieosteotomieën in de regio 
Amsterdam werd uitgevoerd door de afdeling  Plastische Chi-
rurgie (74%). De afdeling Orthopedie verrichtte 12% en de af-
deling Traumatologie 14% van de correctie osteotomieën.
De operatieve benadering was volair (76%), dorsaal (16%), 
of beide (2%). In 6% van de ingrepen is de chirurgische be-
nadering onbekend (tabel 2). Verschillende soorten ‘bone 
 wedges’ werden gebruikt voor support na de correctieosteo-
tomie van de radius: een ‘wedge’ van de crista iliaca (63%), 
een donorgraft (7%) of een stukje van de ulna of femur (3%). 
In 22% van de ingrepen werd er geen ‘bone wedge’ geplaatst 
en in 5% van de gevallen was het type ‘bone wedge’ onbe-
kend (tabel 3). 
Gezien de recorrecties en VOSM-operaties was het totaal 
aantal heroperaties 38%. 7 patiënten (9%) ondergingen een 
recorrectie. 5 van deze 7 patiënten (7%) kregen een recor-
rectieosteotomie van de radius, en 2 patiënten (2%) onder-
gingen een additionele ulna verkortingsosteotomie, om te 

Ziekenhuis Eerste operatie Recorrectie VOSM

A1 45 (60%) 5 (11%) 15 (33%)

A2 13 (17%) - 4 (30%)

B1 12 (16%) 2 (17%) 3 (25%)

B2 5 (7%) - -

Totaal 75 7 (9%) 22 (29%)

Benadering Aantal Recorrectie VOSM

Volair 57 (76 %) 5 (9%) 15 (26%)

Dorsaal 12 (16 %) 2 (17%) 4 (33%)

Beide 1 (2 %) - -

Onbekend 5 (6 %) - 3 (60%)

Totaal 75 7 (9%) 22 (29%)

Bone wedge Aantal Recorrecties VOSM

Crista iliaca 47 (63 %) 4 (9%) 14 (30%)

Donorbot 5 (7 %) - -

Geen wedge 17 (22 %) 2 (12%) 6 (35%)

Anders 2 (3 %) - -

Onbekend 4 (5 %) 1 (25%) 2 (50%)

Totaal 75 7 (9%) 22 (29%)

Tabel 1. Aantal correctieosteotomieën van de distale radius, aantal recorrecties en aantal VOSM-procedures uitgevoerd in de 
academische (A1, A2) en perifere (B1, B2) ziekenhuizen in de regio Amsterdam in de jaren 2006-2010.

Tabel 2. Verschillende benaderingen gebruikt voor de correctie osteotomie van de distale radius, met de bijbehorende aantallen 
recorrecties en VOSM-procedures.

Tabel 3. Types bone wedges gebruikt in de correctieosteotomie procedures.
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nieuwe en verbeterde operatietechnieken de kwaliteit van de 
zorg verbeteren, en hiermee ook de kwaliteit van leven voor 
de patiënt.

ConCLusie

Een correctieosteotomie is een goede en vaak enige optie in 
het geval van een malunion van de distale radius, maar de 
procedure is nog niet ideaal en kan problemen geven op lan-
ge termijn, die soms een heroperatie noodzakelijk maken. 
Toekomstig onderzoek moet zich focussen op de verbetering 
van de correctieosteotomieprocedure in het algemeen en op 
het vermijden van heroperaties te wijten aan VOSM in het 
bijzonder.
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een bepaalde procedure zoals een correctieosteotomie van 
de distale radius. [10] 
Andere langetermijnstudies rapporteren dezelfde hoge aan-
tallen heroperaties en VOSM-procedures als wij vonden in 
onze patiëntenpopulatie. Onze studie bevestigt de resultaten 
van eerdere onderzoeken: in een studie van Lozano- Calderon 
et al. is het aantal VOSM- procedures 45% (10 van de 22 pa-
tiënten), met ook een gemiddelde van 15 maanden tussen de 
correctieosteotomie en het verwijderen van de plaat. [11] Ook 
Prommersberger et al. melden VOSM in 16 patiënten (55%) 
van de totaal 29 patiënten. [12]
Onze langetermijnaantallen heroperaties en VOSM-proce-
dures zijn hoger dan eerder beschreven in andere korte-
termijnstudies. [7-9] In tegenstelling tot onze ondervindin-
gen beschrijven Ladd et al. maar 2 gevallen van VOSM (14%), 
maar wel 4 andere grote heroperaties (28%) in een studie 
met 14 patiënten en een gemiddelde follow-up van 29 maan-
den. [7] In een studie met een gemiddelde follow-up van 30 
maanden rapporteren Oskam et al. geen VOSM en twee 
heroperaties (9%) van in totaal 22 correctieosteo tomieën. [8] 
Ten slotte beschrijven Wada et al. een onderzoek waar hele-
maal geen VOSM en geen heroperaties uitgevoerd worden 
(gemiddelde follow-up 17 maanden). [9] Een verklaring voor 
onze hogere aantallen kan de langetermijnfollow-up van 37 
maanden (range 6-66) zijn en het feit dat de gemiddelde 
tijd tussen een correctieosteotomie en VOSM 15  maanden 
is (range 4 - 48).
Een interessante bevinding is dat in ziekenhuis A2 9 van 
de 13 procedures (69%) uitgevoerd zijn zonder de toepas-
sing van een ondersteunende ‘bone wedge’. Naar ons beste 
weten is er maar één studie bekend die de mogelijkheid be-
schrijft van het weglaten van een ‘bone wedge’ na een cor-
rectieosteotomie van de radius. Wieland et al. concludeerden 
dat een ‘bone wedge’ niet noodzakelijk is. [13]
De complicaties van een conventionele correctieosteotomie-
procedure die optreden naast heroperaties en VOSM zijn 
gering (3% in onze retrospectieve studie) dus de procedure 
is relatief veilig. Net als Fernandez et al. beschouwen we 
VOSM niet als complicatie. [4] Het aantal heroperaties is 
echter vrij hoog (38%), voor een groot gedeelte te wijten aan 
VOSM (29%). 
Deze studie kent een aantal beperkingen. Dit retrospectieve 
onderzoek geeft een beeld van het aantal heroperaties en 
complicaties, maar beschrijft geen klinische resultaten zo-
als subjectieve uitkomstmaten in patiënten. Ook betreft het 
enkel een lokale oriëntatie van de resultaten van de correc-
tieosteotomie in de regio Amsterdam. Daarbij is er slechts 
gekeken naar het aantal complicaties dat een heroperatie 
behoefden. Complicaties als wonddehiscentie, wondinfec-
tie, dystrofie en non-union zijn niet teruggevonden in onze 
gegevens, maar dat betekent niet dat deze niet zijn voorge-
komen, aangezien het een retrospectieve studie betreft. 
Er is tot op heden geen verklaring voor het hoge aantal her-
operaties en daarom is er meer onderzoek nodig naar mo-
gelijke oorzaken voor deze aantallen, andere oorzaken dan 
voor VOSM. Een ander onderwerp dat ook verder onderzoek 
vereist, is de mogelijkheid voor alternatieve fixatiemetho-
den, gezien de frequente VOSM-procedures. Hopelijk zullen 
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samenvatting

Een correctieosteotomie van de distale radius is een relatief zeldzame 

en technisch uitdagende ingreep. De conventionele chirurgische 

 procedure gebruikt tweedimensionale röntgenfoto’s voor planning 

en evaluatie. Als mogelijke complicaties en het aantal heroperaties 

van de conventionele techniek bekend zijn, kan dit als referentie 

dienen voor het vergelijken van toekomstige studies met verbeterde 

technieken. Om de langetermijnresultaten van de conventionele 

procedure vast te stellen, hebben wij operatiedatabases van 7 zieken-

huizen in de regio van Amsterdam onderzocht in een retrospec-

tieve studie. In totaal ondergingen 75 patiënten een conventionele 

correctie osteotomie van de distale radius in de jaren 2006-2010. De 

gemiddelde follow-upduur was 37 maanden (range 6 - 66). De ope-

ratie werd uitgevoerd door drie verschillende specialisaties, te  weten 

de plastische chirurgie, de orthopedische chirurgie en de afdeling 

Traumatologie van de Algemene Chirurgie. Operaties vonden plaats 

in zowel academische als perifere ziekenhuizen. Het totale percen-

tage heroperaties was 38%. 9% van de patiënten onderging ofwel 

een recorrectieosteotomie van de radius, ofwel een additionele ulna 

verkortingsosteotomie. Bij de andere 29% was een extra operatie 

voor het verwijderen van osteosynthesemateriaal noodzakelijk. Van 

de verwijderde fixatieplaten was 68% een volaire plaat en 18% een 

dorsale plaat. In 14% van de gevallen was het type verwijderde plaat 

onbekend. Maar 3% van de patiënten had andere complicaties die 

niet gerelateerd waren met osteosynthesemateriaal. Concluderend 

is het aantal heroperaties en het aantal operaties om osteosynthese-

materiaal te verwijderen hoger in deze multicenter langetermijn-

follow-upstudie dan in eerdere kortetermijnfollow-upstudies.

trefwoorden

correctie osteotomie, distale radius, complicaties, verwijderen osteo-

synthese materiaal
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