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inleiding

Een fractuur van de distale radius is een van de meest voor-
komende letsels van de bovenste extremiteit. Op negentig-
jarige leeftijd is de kans voor vrouwen 1 op 10 dat ze deze 
fractuur hebben opgelopen. [1] De meeste distale radius-
fracturen worden veroorzaakt door een ‘fall on outstrechted 
hand’ - afgekort als de onomatopee foosh. 
Distale radiusfracturen genezen vrijwel altijd, maar soms 
met een standsafwijking. Het merendeel van de patiënten 
wordt behandeld zonder operatie. Dit omdat er of geen 
standsafwijking is, of omdat de patiënt een standsafwijking 
prefereert boven een operatie. Stabiele, minimaal- of niet-
verplaatste distale radiusfracturen kunnen met een afneem-
bare spalk en optionele follow-up worden behandeld. [2] 
Als de fractuur substantieel verplaatst is, wordt deze meestal 
gereponeerd en in gips geplaatst. Als de reductie niet ade-
quaat is, of niet behouden blijft, kan een standsafwijking 
alleen voorkomen worden met een operatie. Het laatste de-
cennium worden patiënten steeds vaker geopereerd aan hun 
distale radiusfractuur. [3] 
In dit proefschrift onderzochten we welke factoren geassoci-
eerd zijn met complicaties, stijfheid, functiebeperkingen en 
opiaatgebruik na een operatie. Het proefschrift is onderver-
deeld in drie delen: (1) het traumamechanisme, (2) de behan-
deling en (3) het herstel.

traumameChanisme

De helft van alle distale radiusfracturen zijn intra-articulair, 
waarvan 80% zogenoemd compleet articulair (AO type C). 
[4] Melone verdeelt complete intra-articulaire fracturen con-
ceptueel in het styloideus-radiifragment, het volaire fossa-
lunatumfragment en het dorsale fossa-lunatumfragment 
(figuur 1). [5] 
Middels kwantitatieve 3D-CT (Q3DCT) hebben wij deze 
conceptuele verdeling onderzocht. Eveneens hebben we 
nauwkeurig kunnen meten hoe groot de fragmenten zijn 
en hoe groot de driedimensionale verplaatsing is van ieder 

fragmenten (intraclasscorrelatie groter dan 0,90; zie www.
traumaplatform.org/currentprojects voor een video van onze 
methode). [6] 
De meeste type C-fracturen voldoen aan Melones conceptu-
ele verdeling. Opvallend was dat, gemiddeld genomen, het 
volaire fossa-lunatumfragment veel groter is dan het dorsale 
fragment. Het styloideus-radiifragment was het meest ver-
plaatst. 
Mogelijk is het herstel van de verhouding tussen het grote 
fossa-lunatumfragment en het verplaatste styloideus-radii-
fragment het belangrijkste onderdeel van de operatie; en dat 
een aparte dorsale benadering om het dorsale fragment te 
herpositioneren weinig extra voordeel oplevert.

Behandeling

Sommige type breuken worden geopereerd, onafhankelijk 
van de uitkomst van gesloten repositie. Voorbeelden hiervan 
zijn AO type B-fracturen of zeer communitieve en verplaats-
te fracturen. Toch raadt de Nederlandse richtlijn Distale ra-
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helpen kiezen tussen een operatie of gips, hebben we een 
keuzehulp ontwikkeld (een instrument dat patiënten van 
neutrale informatie voorziet en helpt bij het kiezen van een 
behandeling [www.keuzehulp.info/pp/gebrokenpols]).

herstel

Mensen die na een distale radiusfractuur meer last hebben 
van stijfheid en pijn dan verwacht, krijgen soms het label 
sympathische reflexdystrofie of complex regionaal pijnsyn-
droom. In een prospectieve studie met 96 patiënten vonden 
we dat catastrofaal denken – de verkeerde of overdreven in-
terpretatie van nociceptie – leidt tot meer vingerstijfheid. [11] 
Met andere woorden, angst om te bewegen leidt tot stijfheid 
en huidveranderingen die passen bij immobilisatie (veran-
derde haargroei, kleur en zwelling). En dus waarschijnlijk 
niet een onbekend pathofysiologisch proces, soms aange-
duid met complex regionaal pijnsyndroom. Het is dus ook 
niet zinvol om patiënten met een variatie van normaal men-
selijk gedrag (catastrofaal denken) te labelen als ziek.
In de Verenigde Staten en Canada heerst een opiatenepi-
demie. In een retrospectieve studie onder een Amerikaans 
cohort van 206 patiënten vonden we dat meer dorsale an-
gulatie de kans op een tweede opiaatrecept vergroot. Echter, 
dorsale angulatie verklaart slechts 3,3% van de variatie. Of-
wel, pathofysiologie – de ernst van de fractuur – heeft maar 
weinig invloed op de vraag om opiaten. Andere factoren, zo-
als het bewustzijn dat men na een operatie pijn zal hebben, 
zijn mogelijk belangrijker. Deze kennis kan andere landen 
weerhouden van een stijging in opiaatgebruik na chirurgie 
vanwege een distale radiusfractuur.

ConClusies

In tegenstelling tot wat wordt aangeraden in de Nederlandse 
richtlijn, is het veilig om verplaatste distale radiusfracturen, 
met intacte huid en sensibiliteit, niet te reponeren als de chi-
rurg en patiënt besluiten te opereren, ongeacht het resultaat 
van de repositie. 
Mogelijk zullen we nooit in staat zijn om evidencebased 
criteria te formuleren om te bepalen welke breuken we wel 
en niet moeten opereren. Als we bijvoorbeeld de ‘2 millime-
ter step-off’ nemen zoals aangeraden in de Nederlandse en 
Amerikaanse richtlijnen [12]: het verschil tussen 1,8 en 2,2 
millimeter ligt binnen de verwachte meetfoutmarge. De be-
perkte associatie tussen verplaatste fractuurfragmenten en 
functionele beperkingen moet besproken worden met pati-
enten die een operatie overwegen. Dit kan ondersteund wor-
den door een keuzehulp.
De grootste potentiële verbetering in functioneel herstel na 
een distale radiusfractuur lijkt te liggen in de copingstrategie 
van de patiënt. Cognitieve gedragstherapie blijkt effectief bij 
patiënten met lage rugpijn. [13] Maar ook simpele coaching 
in de spreekkamer door de chirurg zelf verbetert direct de 
range of motion na radiuskopfracturen. [14] Het zou artsen 
kunnen helpen om tekenen van catastrofaal denken te leren 
herkennen, bijvoorbeeld woorden zoals ‘ondragelijk’, of als 
patiënten hun hand binnen dragen alsof het geen onderdeel 
van hun lichaam meer is. Het ontwikkelen van coaching en 
trainingsstrategieën om catastrofaal denken te verminde-

diusfracturen aan om alle verplaatste fracturen te reponeren. 
[7] We gaan ervan uit dat repositie de druk op de weke delen 
en de nervus medianus vermindert. Of repositie ook daad-
werkelijk wekedelenproblemen en neuropathie voorkomt, is 
onduidelijk. 
In een cohort van 1511 geopereerde patiënten, van wie 102 
met een niet-gereponeerde distale radiusfractuur, vonden 
we geen verschil in complicaties en re-operaties. Als patiën-
ten kiezen voor een operatie voordat hun breuk is rechtgezet, 
en ze hebben geen problemen met hun huid of zenuw, dan 
is het veilig om gesloten repositie achterwege te laten. [8] 
In een prospectief cohort van 66 patiënten vonden we een 
jaar na fixatie met een volaire plaat een klein maar significant 
verschil in fractuurpositie (gemiddeld minder dan 2 mm of 
graden verplaatsing). Als we de variatie in deze metingen in 
acht nemen, ligt de verplaatsing waarschijnlijk binnen de 
meetfoutmarge. Bij slechts één patiënt was het verlies aan 
volaire angulatie meer dan drie graden en was de gap meer 
dan 3 mm toegenomen. Na fixatie met een volaire plaat is 
dus slechte minimale verdere verplaatsing te verwachten.
In dezelfde studie vonden we dat er geen verschil is in ver-
plaatsing of functionele uitkomsten tussen één en twee 
distale schroefrijen. Het plaatsen van twee rijen schroeven 
brengt onnodige kosten met zich mee en verhoogt de kans 
op het verkeerd plaatsen van een schroef. [9] 
In een andere prospectieve studie onder 59 patiënten heb-
ben we de overgebleven fractuurverplaatsing gemeten na 
een operatie met een volaire plaat. Dit hebben we gedaan 
met röntgen-, CT- en de eerdergenoemde Q3DCT-metingen. 
We vonden dat na een jaar geen enkele mate van restver-
plaatsing geassocieerd is met stijfheid of functiebeperkin-
gen. [10] 
Het betreft een geopereerd cohort, dus de restverplaatsing is 
beperkt. Het feit dat echter geen enkele mate van verplaat-
sing geassocieerd is met stijfheid of functie is opvallend. Dit 
gegeven moeten chirurgen meenemen in de counseling van 
hun patiënten. 
Om patiënten met een verplaatste distale radiusfractuur te 
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Figuur 1. Conceptuele verdeling van compleet intra-articulaire distale radi-
usfracturen volgens Melone. In 1814 werd de dinner-fork deformiteit van de 
pols voor het eerst beschreven door de Ierse chirurg Abraham Colles. Wilhelm 
Röntgen werd pas in 1845 geboren, dus een officiële radiologische beschrijving 
van de collesfractuur is lastig te geven.
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ren zou onderdeel moeten zijn van toekomstig onderzoek. 
Hierin ligt waarschijnlijk de meeste winst om de uitkomst 
na distale radiusfractuurchirurgie te verbeteren. 
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