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Samenvatting 
 
 
Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de 
multidisciplinaire evidence-based klinische richtlijn fracturen bij kinderen. Deze richtlijn 
richt zich tot diagnostiek, behandeling en revalidatie van kinderen met fracturen. In deze 
samenvatting ontbreken het wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die tot de 
aanbevelingen geleid hebben. Lezers van deze samenvatting worden voor deze informatie 
verwezen naar de volledige richtlijn. Deze samenvatting van aanbevelingen staat niet op 
zichzelf. Bij medische besluitvorming dient rekening te worden gehouden met de 
omstandigheden en voorkeuren van de patiënt en de ouders/verzorgers. Behandeling en 
procedures met betrekking tot de individuele patiënt berusten op wederzijdse 
communicatie tussen patiënt, ouders/wettelijke vertegenwoordigers, arts en andere 
zorgverleners. 
 
 
Diagnostiek 
Bij een kind met verdenking op traumatisch letsel is de anamnese en hetero-anamnese 
(traumamechanisme) belangrijk. Bij het lichamelijk onderzoek is de visuele inspectie van 
essentieel belang. Na uitleg volgt rustige en voorzichtige palpatie en 
bewegingsonderzoek, indien mogelijk. Aandacht voor eventueel neurovasculair letsel is 
belangrijk, want dit is niet altijd opvallend. Met het oog op de stralingshygiëne dient 
zorgvuldig gekozen te worden of, en zo ja, welke beeldvormende diagnostiek geïndiceerd 
is. 
 
 
Classificatie 
Waar van toepassing wordt gebruik gemaakt van een classificatie, zoals de AO-classificatie 
(AO Pediatric comprehensive classification of long-bone fractures (Slongo, 2007), de 
Gartland-Wilkins classificatie (Alton, 2015), Judet-classificatie (Eilert, 2006), Salter-Harris-
classificatie (Salter, 1963) of de Weber/ Lauge Hanssen-classificatie (Tartaglione, 2015; 
Smithuis, 2012). Dit wordt per richtlijnmodule nader omschreven. 
 
 
Behandeling 

• Veel fracturen bij kinderen kunnen goed conservatief behandeld worden. Door de 
aanwezigheid van een actieve groeischijf bestaat er een natuurlijke neiging tot 
spontane correctie, maar dit is niet altijd het geval! 

• Op jongere leeftijd bestaat er nog een langere periode van restgroei zodat er in 
principe meer correctiepotentie aanwezig is. Letsels waarbij de groeischijf echter 
beschadigd is, met name de groeischijfletsels, Salter Harris 3 , 4 en 5, kunnen 
aanleiding geven tot groeistoornissen. 

• De behandeling van open fracturen wordt met name bepaald door het weke delen 
letsel, dit bepaalt (overigens net als bij volwassenen) veelal de uitkomst. 

• Kinderen met meervoudige letsels, met name de multitrauma patiënten worden bij 
voorkeur behandeld in een level 1 traumacentrum. 

• In het algemeen is er in de nabehandeling van kinderen met fracturen geen 
bewezen voordeel van (kinder)fysiotherapie. Uitzonderingen hierop zijn per 
hoofdstuk/locatie beschreven. 
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• Het verdient sterke aanbeveling per ziekenhuis of regio een systeem van 
achterwachtdienst af te spreken voor de behandeling van fracturen bij kinderen in 
de avond, nacht en het weekend; hierbij kunnen traumachirurgen, chirurgen bij 
kinderen, kinderchirurgen en orthopedisch chirurgen participeren. 

• Naast een röntgenfoto waarmee de fractuurdiagnose primair wordt gesteld, is het 
raadzaam om controle röntgenfoto’s te vervaardigen na repositie en eventuele 
fixatie, alsmede op gezette tijden in de follow-up. Dit wordt per module/locatie 
nader omschreven. 

 
 
Module 1 Proximale Humerus fracturen 
1.2 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel kinderen met een proximale humerusfractuur in principe conservatief. 

 

Behandel bij voorkeur met een sling gedurende 2 tot 4 weken. 

 

Er is geen plaats voor gipsbehandeling bij een proximale humerusfractuur. 

 

Behandel conservatief tot de leeftijd van 10 jaar en een angulatie tot 45 graden, evenals 
dislocatie tot en met een schachtbreedte. 

 

Vanaf 10 jaar, afhankelijk van leeftijd, geslacht en dus de resterende groei, is minder 
angulatie en of dislocatie acceptabel. 

 

Behandel meisjes tot circa 13 jaar en jongens tot circa 15 jaar met angulatie tot 20 graden 
en dislocatie tot een halve schachtbreedte conservatief. 

 

Kies bij voorkeur eerst voor gesloten repositie onder algehele anesthesie, als repositie 
geïndiceerd is. Indien de repositie zeker stabiel is, is verdere fixatie niet noodzakelijk. Bij 
instabiliteit van de fractuur na repositie, of bij twijfel, kies dan voor fixatie. 

 

Reponeer de proximale humerusfractuur open, na falen van gesloten repositie. Hierbij 
bestaat dan relatief vaak interpositie van de lange bicepspees. 

 

Behandel bij een gesloten groeischijf, de proximale humerusfractuur zoals bij 
volwassenen. 

 

Kies bij fixatie bij voorkeur voor een Elastic Nail (ESIN), eventueel K-draden of 
osteosynthese met plaat en schroeven. 

 

Osteosynthese materiaal verwijderen: 

• Verwijder transcutane K-draden na circa 4 tot 6 weken. 

• Verwijder Elastic Nail of begraven K-draden na consolidatie. 

• Verwijder begraven K-draden bij lokale klachten. 
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Overweeg (kinder)fysiotherapie bij kinderen met een proximale humerusfractuur alleen 
als er sprake is van een afwijkend beloop, bewegingsangst of beperkingen in 
activiteiten/participatie van het kind. 

 
 
Module 2 
2.2 
Supracondylaire humerusfracturen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel de niet-gedisloceerde supracondylaire humerusfractuur (Gartland-Wilkins type-
1) met bovenarmgips gedurende 3 à 4 weken. 

 

Behandel de licht naar dorsaal geanguleerde supracondylaire humerusfractuur (Gartland-
Wilkins type-2A) met eenvoudige en eenmalige repositie door hyperflexie en geef 
vervolgens bovenarmgips gedurende 3 à 4 weken. 

 

Reponeer de gedisloceerde en geroteerde supracondylaire humerusfractuur van het 
Gartland-Wilkins type 2B en type 3 op de operatiekamer (open of gesloten). 

 

Fixeer de Gartland-Wilkins type 2b en 3-fractuur met twee percutaan ingebrachte K-
draden. Fixatiemethode is bij voorkeur gekruiste K-draden met als alternatief twee vanaf 
lateraal ingebrachte K-draden. Geef vervolgens 3 à 4 weken bovenarmgips. 

 

Doe een open repositie na falen van maximaal 2 pogingen tot gesloten repositie op de 
operatiekamer. 

 

Gebruik een dwarse incisie in de elleboogsplooi als open repositie van de fractuur 
noodzakelijk is. 

 

Controleer de neurovasculaire toestand van de arm op zorgvuldige wijze preoperatief en 
postoperatief bij gedisloceerde supracondylaire humerusfracturen. 

 

Overweeg schade aan de n. ulnaris met name bij een mediaal geplaatste K-draad als er 
postoperatief uitval van de n. ulnaris is en overleg direct met een specialist met ervaring 
met het behandelen van zenuwletsels. Die zal met u moeten beslissen of, en zo ja door 
wie, exploratie van de n. ulnaris zal volgen. 

 

Vervolg kinderen met traumatische neuropraxie van (één van) de drie lange armzenuwen 
goed, waarbij herstel binnen 3 maanden verwacht mag worden. Geef 
(kinder)fysiotherapie en overweeg een consult door de (kinder)neuroloog. 

 

Ga over tot vaatchirurgische analyse en eventuele exploratie van de arteria brachialis als 
postoperatief de hand polsloos en wit is. Wacht af als de hand polsloos is, maar wel roze 
met intacte capillary refill. Controleer dan gedurende 24 uur regelmatig. 

 
  



9 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

Controleer 7 à 10 dagen na de fixatie met K-draden de stand van de fractuur met K-draden 
in gips met een röntgenfoto, zodat eventuele revisie van de osteosynthese nog kan 
plaatsvinden. 

 

Verwijder de percutane K-draden en gips 3 tot 4 weken na de operatie, dit kan poliklinisch. 

 

Overweeg fysiotherapie als 2 weken na het verwijderen van het gips de flexie en extensie 
van de elleboog niet op gang komen. 

 

Reken niet op remodellering bij standsafwijkingen van de elleboog na de primaire 
behandeling. Overweeg bij ernstige standsafwijkingen (bijvoorbeeld van >30 graden) een 
correctie-osteotomie. 

 
Mediale epicondyl fracturen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel fracturen van de mediale epicondyl operatief als er een mediale collaterale 
instabiliteit is, het fragment intra-articulair is ingeklemd en bij meer dan 5 mm dislocatie. 

 

Fixeer in dat geval het botfragment met een compressie schroef die buiten de groeischijf 
geplaatst wordt of, met een K-draad of twee gekruiste K-draden. 

 
Laterale condyl fracturen 

Behandel conservatief met 4 weken gips bij minder dan 2 mm dislocatie. 

 

Controleer 7 tot 10 dagen na het trauma omdat secundaire dislocatie kan optreden. 

 

Behandel operatief bij 2 mm of meer dislocatie met open repositie en stabilisatie bij 
voorkeur met 1 of 2 compressieschroeven, buiten de groeischijf geplaatst. Gebruik twee 
K-draden als fixatie met schroeven technisch niet goed lukt. Doe een osteosynthese in 
anatomische stand. Vermijdt excessieve exploratie en weke delen schade (in verband met 
vascularisatie van de laterale condyl) 

 

Controleer of consolidatie echt optreedt na circa 4 tot 6 weken. Delayed union en 
pseudoartrose komen relatief vaak voor bij dit letsel. 

 

Controleer tot 2 jaar na de fractuur op een groeistoornis, omdat deze fractuur meestal 
een Salter-Harris type-4 letsel is. 

 
 
Module 3 
3.2 
Onderarm Radiushals 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 
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Behandel radiushalsfracturen met angulatie tot 30 graden conservatief met gips 
gedurende 3 weken, waarna actief geoefend moet worden, zo nodig met fysiotherapie 
(met name pronatie en supinatie). 

 

Overweeg repositie met of zonder fixatie van de radiushals bij angulatie groter dan 30 
graden. 

 

Tracht bij angulatie van >30 graden allereerst de radiuskop gesloten te reponeren door 
van lateraal af druk uit te oefenen; hierbij kan eventueel een dikke K-draad gebruikt 
worden (of vergelijkbaar instrument) om percutaan druk uit te oefenen op de radius kop. 

 

Overweeg daadwerkelijke osteosynthese bij sterke angulatie (>30 graden) van de 
radiushals waarbij repositie met vinger of K-draad niet lukt. In dat geval kan repositie en 
fixatie met een K draad worden verricht of met een Elastic Nail (ESIN) in de radius vanaf 
distaal. Beperk open repositie voor gevallen met volledige dislocatie. Open repositie en/ 
of ernstige dislocatie geven een verhoogde kans op avasculaire necrose van radiuskop. 

 

Controleer de patiënt met een radiushalsfractuur na 6 tot 8 weken op functie en 
overweeg (kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (bij beperkte pro-
/supinatie), bij bewegingsangst of bij beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 
3.3 
Onderarm Midschacht 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel kinderen met een midschacht onderarmfractuur zonder dislocatie conservatief 
met gips waarbij drie weken bovenarmgips gevolgd door twee tot drie weken 
onderarmgips de voorkeur heeft. 

 

Reponeer bij een angulatie vanaf 15 graden onder de 10 jaar en vanaf 10 graden boven 
de 10 jaar. Ook dislocatie leidend tot volledig verlies van botcontact is een indicatie tot 
repositie. 

 

Behandel kinderen met een gedisloceerde of geanguleerde midschacht onderarmfractuur 
die stabiel is na repositie conservatief met gips waarbij drie weken bovenarmgips gevolgd 
door drie weken onderarmgips de voorkeur heeft. 

 

Behandel kinderen met een gedisloceerde of geanguleerde midschacht onderarmfractuur 
die niet stabiel te reponeren is met osteosynthese. De voorkeur heeft intramedullaire 
fixatie van radius en ulna met behulp van Elastic Nails (ESIN). 

 

Test de stabiliteit van de repositie door passief de arm te proneren en te supineren; als 
de stand goed blijft, is de repositie stabiel. 

 

Geef zo nodig aanvullend gips gedurende twee weken als pijnstilling na osteosynthese 
middels ESIN. 
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Fixeren van slechts de radius of de ulna met één enkele Elastic Nail is een mogelijk 
alternatief, indien het andere bot daarbij een goede stand heeft en aanvullend 3 weken 
gips gegeven wordt. 

 

Gebruik bij voorkeur voor de entree van de pennen bij de ESIN methode de proximale 
laterale locatie voor de ulna en de distale dorsoradiaire locatie voor de radius. Begraaf de 
pennen zodanig dat ze net nog subcutaan te voelen zijn. 

 

Controleer de conservatief behandelde midschacht fracturen van de onderarm altijd 
röntgenologisch na 7 tot 10 dagen; bij verslechtering van de stand kan dan nog worden 
overgegaan tot osteosynthese. 

 

Controleer het kind met een midschachtfractuur na 6 tot 8 weken op functie en overweeg 
(kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (onder andere bij beperkte pro-
/supinatie), bij bewegingsangst of bij beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 

Adviseer bij kinderen een sportverbod tot 3 maanden na het ongeval na de behandeling 
van een midschacht onderarmfractuur in verband met de grote kans op een re-fractuur 
(met name bij kinderen >10 jaar). 

 

Verwijder de Elastic Nails na circa 6 maanden bij consolidatie. 

 
3.4 
Onderarm Galeazzi/Monteggiafractuur 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Reponeer de Monteggiafractuur bij het kind bij voorkeur op de OK onder narcose en met 
hulp van doorlichting. De radiuskop moet anatomisch en stabiel gereponeerd zijn in 
congruentie met het capitellum. Hiervoor zal de stand van de ulna weer anatomisch  
moeten zijn. 

 

Overweeg bij jonge kinderen met een Monteggiafractuur met een perfecte stand van de 
radiuskop en goede stand van de ulna na repositie om conservatief te behandelen met 
een bovenarmgips in 90 tot 100 graden flexie gedurende circa 4 weken. 

 

Besluit laagdrempelig bij de Monteggiafractuur van het kind (en zeker bij het kind >6 jaar) 
om osteosynthese te doen van de ulna en zo de repositie van de radiuskop te zekeren. 
Voor de osteosynthese van de ulna kan gebruik gemaakt worden van een K-draad vanaf 
proximaal, van een Elastic Nail vanaf proximaal of van een plaat. Vervolgens dient ook 
bovenarmgips gegeven te worden met de radiuskop in goede stand gedurende 4 weken. 

 

Controleer bij alle patiënten met een Monteggiafractuur 7 tot 10 dagen na de repositie 
(en eventuele fixatie) radiologisch of de radiuskop nog goed gereponeerd staat. 

 

Verwijder na 4 weken het gips en controleer of de stand van het gewricht radiologisch 
goed is. 
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Overweeg (kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (laagdrempelig 
(kinder)fysiotherapie opstarten bij beperkte pro-/supinatie van de pols), bij 
bewegingsangst of bij beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 

Reponeer de Galeazzifractuur bij het kind bij voorkeur op de OK onder narcose en met 
hulp van doorlichting. De radius moet weer een goede stand hebben en de ulna moet 
weer in lijn staan met de carpus, met een congruent DRU-gewricht. 

 

Overweeg sterk om na repositie van de Galeazzifractuur een fixatie te doen van de radius 
met een K-draad, Elastic Nail of met een plaat. Controleer op de OK na de procedure of 
passief proneren en supineren weer goed mogelijk is. Transfixatie van de ulna aan de 
radius met een dwarse K-draad om zo het DRU-gewricht te zekeren moet beschouwd 
worden als salvageprocedure. 

 

Geef aanvullende gipsbehandeling gedurende 4 tot 6 weken bij de operatief behandelde 
Galeazzifractuur en controleer de röntgenologische stand en de functie van de pols. 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (onder andere bij 
beperkte pro-/supinatie van de pols of zenuwletsel), bij bewegingsangst of bij 
beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 
 
Module 4 
4.2 
Pols fracturen 
Distale radiusfractuur 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel niet-gedisloceerde distale radiusfracturen bij kinderen met onderarmgips 
gedurende twee tot vier weken. 

 

Reponeer een te veel geanguleerde of gedisloceerde distale radiusfractuur of epifysair 
fractuur van de distale radius bij kinderen, gevolgd door behandeling met onderarmgips 
gedurende vier weken. 
 
Indicaties voor repositie zijn: 

• 0-5 jaar: > 25 graden angulatie 

• 5-10 jaar: > 15 graden angulatie 

• > 10 jaar: > 10-15 graden angulatie 

• Dislocatie met < 50% botcontact 
 

 

Laat het klinisch beeld (kromstand) meebeslissen bij de keus voor repositie. 
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Kies bij instabiliteit van de distale radiusfractuur na repositie laagdrempelig voor fixatie 
van de radius met percutaan ingebrachte K-draden. 

 

Controleer elke gereponeerde distale radiusfractuur door middel van een röntgenfoto na 
7 tot 10 dagen. Fixeer bij secundaire re-dislocatie van de radiusfractuur de radius alsnog 
met K-draden, na re-reposite. 

 

Reponeer een epifysiolyse/ epyfysairfractuur van de distale radius niet meer opnieuw na 
10 dagen, maar accepteer dan de eventuele nieuw ontstane dislocatie. 

 
Distale onderarmfractuur 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel niet-gedisloceerde distale onderarmfracturen bij kinderen met onderarmgips 
gedurende twee tot vier weken. 

 

Reponeer een te veel geanguleerde of gedisloceerde distale onderarmfractuur bij 
kinderen. 
 
Indicaties voor repositie zijn: 

• 0-5 jaar: > 25 graden angulatie van de radius 

• 5-10 jaar: > 15 graden angulatie van de radius 

• > 10 jaar: > 10-15 graden angulatie van de radius 

• Dislocatie met < 50% botcontact van de radius 

 

Laat het klinisch beeld (kromstand) meebeslissen bij de keus voor repositie. 

 

Fixeer na repositie van de distale onderarmfractuur bij kinderen op de OK bij voorkeur de 
distale radius met percutane K-draden en breng een onderarmgips aan, voor 4 weken. De 
fixatie zal secondaire dislocatie van de radius voorkomen, en zo een ongewenste tweede 
ingreep. 

 

Houdt rekening met een grote kans op re-dislocatie van de radius als de gedisloceerde of 
sterk geanguleerde distale onderarmfractuur bij het kind primair behandeld wordt met 
repositie en gips alleen. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor de fracturen die op de SEH 
gereponeerd zijn. 

 

Controleer elke gereponeerde distale onderarmfractuur door middel van een röntgenfoto 
na 7 tot 10 dagen. Fixeer bij secundaire dislocatie van de fractuur de distale radius alsnog 
met K-draden als dit bij de primaire behandeling niet gedaan was. 

 

Verwijder 4 weken na het trauma het gips en de K-draden. 
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Overweeg (kinder)fysiotherapie na een polsfractuur als 2 weken na het verwijderen van 
gips de functie van de pols niet op gang komt of als er sprake is van een afwijkend beloop, 
bewegingsangst of beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 

Controleer bij ernstige standsafwijking van de radius na de primaire behandeling 
langdurig na. Remodellering treedt vaak op maar persisterend functieverlies is mogelijk. 

 
 
Module 5 
5.2 
Femurschachtfracturen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Denk bij femurfracturen bij kinderen onder 1 jaar aan kindermishandeling. 

 

Behandel femurfracturen bij pasgeborenen (0 tot 3 maanden) met spatel of gipsbroekje, 
of Pavlik-bandage. 

 

Behandel bij kinderen van 3 maanden tot en met 4 jaar een femurschachtfractuur 
conservatief met hulp van tractie, eventueel gevolgd door een periode gipsbroek (totaal 
4 à 6 weken vanaf trauma, afhankelijk van de leeftijd). Bij uitzondering kan bij niet 
gedisloceerde fracturen direct een gipsbroek worden aangelegd. 

 

Kies de tractie methode volgens Bryant (met 2 verticale benen) bij kinderen tot en met 15 
kg (tot en met 2 jaar). Overweeg andere methodes van tractie bij kinderen van 2 tot en 
met 4 jaar (bijvoorbeeld volgens methode Russell of met de Weber-bok). 

 

Let met name op de preventie van rotatiefouten bij de behandeling van femurfracturen 
met tractie en gipsbroek. Valgus, varus en verkorting kunnen remodelleren, in 
tegenstelling tot rotatiefouten. 

 

Behandel kinderen van 4 tot 12 jaar met een femurschachtfractuur bij voorkeur met 
Elastic Nails (ESIN). 

 

Houd in de eerste twee weken na osteosynthese met Elastic Nails (ESIN), rekening met 
uitzakken van de pennen en laat niet initieel volledig belasten bij schuine fracturen. Bij 
dwarse schachtfracturen kan na ESIN direct op geleide van de pijn belast worden 
gemobiliseerd. 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij kinderen met femurfracturen (met name na 
osteosynthese van femurfracturen met Elastic Nails als er sprake is van een beperkte 
kniefunctie, bewegingsangst, een afwijkend looppatroon en/of beperkingen in 
activiteiten/participatie van het kind. 

 

Behandel kinderen van 12 tot en met 16 jaar met een femurschachtfractuur met een 
osteosynthese “op maat”. Bij kinderen tot 50 kg kunnen Elastic Nails nog gebruikt worden, 
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maar ook plaatosteosynthese en fixatie met een intramedullaire pen zijn mogelijk bij 
pubers. 

 

Gebruik geen fixateur extern bij gesloten monoletsels van de femurschacht. 

 
 
Module 6 Onderbeenfracturen 
6.2 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel onderbeenfracturen bij kinderen in principe conservatief aangezien 
consolidatie vrijwel altijd optreedt en het vermogen tot remodellering groot is. 

 

Reponeer de onderbeenfractuur (op de afdeling SEH of op de OK) bij forse angulatie (>10 
tot 15 graden bij kinderen jonger dan 10 jaar en >5 tot 10 graden bij kinderen vanaf 10 
jaar) of sterke dislocatie (meer dan 50% schachtbreedte) en behandel dan primair met 
bovenbeensgips en controleer radiologisch de stand. 

 

Behandel bij voorkeur een onderbeenfractuur met een periode van 3 weken 
bovenbeensgips, gevolgd door 3 weken onderbeenloopgips. 

 

Controleer de stand van de conservatief behandelde onderbeensfractuur altijd na 7 tot 
10 dagen met een röntgenfoto; overweeg bij de gipsbehandeling de mogelijkheid van 
poliklinisch “wiggen “van het gips bij toegenomen angulatie. 

 

Probeer bij de conservatieve behandeling van onderbeensfracturen bij kinderen vooral 
rotatiefouten van de tibia te voorkomen; deze zullen moeizamer door de natuur 
gecorrigeerd worden dan valgus, varus, antecurvatie en recurvatie. 

 

Overweeg osteosynthese van de onderbeenfractuur bij kinderen als de dislocatie van de 
tibia niet stabiel te reponeren is, waarbij niet minimaal 50% contact te behouden is. Dit 
geldt nog sterker voor kinderen boven 10 jaar. 

 

Kies bij instabiliteit van de onderbeensfractuur eventueel voor osteosynthese van de tibia, 
waarbij bij kinderen primair gekozen wordt voor het gebruik van Elastic Nails (ESIN); bij 
voorkeur worden twee gekruiste pennen vanaf proximaal ingebracht in de tibia, gevolgd 
door 2 tot 3 weken onderbeengips. 

 

Gebruik osteosynthese van de tibia met een intramedullaire mergpen (grendelpen) zeer 
terughoudend bij kinderen; alleen bij instabiele dwarse fracturen bij oudere tieners kan 
hiervoor gekozen worden. 

 

Gebruik osteosynthese van de tibia met plaat en schroeven zeer terughoudend bij 
kinderen. 

 

Gebruik osteosynthese van de tibia met een fixateur externe alleen in bijzonder gevallen 
bij een instabiele open onderbeensfractuur bij kinderen. 
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Overweeg (kinder)fysiotherapie bij fracturen van het onderbeen bij kinderen met 
bewegingsangst, een dreigende spitsvoet, een afwijkend looppatroon en/of beperkingen 
in activiteiten/participatie van het kind. 

 

Cozenfracturen dienen minimaal 2 jaar vervolgd te worden. 

 
 
Module 7 
7.2 
Enkelfracturen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Reponeer de gedisloceerde (>10 graden) distale fibulafractuur onbloedig en behandel 
met enkelbrace of gips. 

 

Reponeer de gedisloceerde (>10 graden) Salter Harris type I en II fracturen van de distale 
tibia (on)bloedig en behandel met onderbeensgips. Overweeg exploratie indien repositie 
niet slaagt in verband met periostinterpositie. 

 

Voer bij Salter Harris type III en IV fracturen laagdrempelig aanvullende diagnostiek uit  
door middel van CT, ter evaluatie van de dislocatie. 

 

Bij een vermoeden op een transitiefractuur (triplane of Tillaux) dient altijd aanvullende 
diagnostiek uitgevoerd te worden door middel van CT, dit voor correcte herkenning van 
de fractuur en eventuele dislocatie. 

 

Reponeer de gedisloceerde Salter Harris type III en IV fracturen (intra-articulaire dislocatie 
>2mm) van de distale tibia (on)bloedig en fixeer laagdrempelig met schroeffixatie of K-
draden. 

 

Behandel alle enkelfracturen bij kinderen bij voorkeur door middel van onderbeensgips 
gedurende 6 weken (circa 3 weken onbelast, 3 weken belast). 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij conservatief dan wel operatief behandelde 
enkelfracturen, bij kinderen met bewegingsangst, bij een dorsaalflexiebeperking van de 
enkel, een afwijkend looppatroon en/of beperkingen in activiteiten/participatie van het 
kind. 

 

Controleer groeischijffracturen van de distale tibia na minimaal 1 en 2 jaar om een 
groeischijf arrest te ontdekken. 

 
 
Module 9 

Wegnemen van angst/ onzekerheid door goede communicatie en geprotocolleerde 
pijnstilling/ anxiolyse moet in de routine van de SEH ingebed worden. 
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Indien een repositie op de spoedeisende hulp gepland wordt is de werkgroep van mening 
dat dit onder procedurele sedatie en analgesie (PSA) gedaan moet worden. Hiervoor moet 
laagdrempelig overlegd worden met een SEH-arts dan wel een anesthesioloog. 
 
Overigens dient de repositie alleen te gebeuren door een ervaren arts waarbij de 
verwachting is dat een eenmalige repositie succesvol is. 

 
Module 11 

Bij kinderen met specifieke aandoeningen dient laagdrempelig met een gespecialiseerde 
collega te worden overlegd. 

 
Module 12 

Zorg dat er altijd een specialist bereikbaar is als aanspreekpunt voor overleg betreffende 
bepaalde kinderfracturen. 

 

Denk bij fracturen bij niet mobiele kinderen aan toegebracht letsel. Volg hierbij de KNMG-
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG, 2015).  
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Algemene inleiding 
 
 
Aanleiding voor het maken van de richtlijn 
Bij kinderen komen fracturen zeer frequent voor. Circa 75% van de fracturen bij kinderen 
wordt door de traumachirurgie behandeld, circa 20% door de orthopedie en 5% door de 
kinderchirurgie. Er bestaat aanzienlijke praktijkvariatie, onder andere tussen 
conservatieve versus operatieve behandeling. Daarnaast bestaat er variatie tussen de 
verschillende vormen van operatieve behandeling. Protocollen verschillen per ziekenhuis, 
soms per vakgroep en de meest recente significante literatuur is niet overal bekend. De 
keuze voor een optimale behandeling moet snel worden gemaakt, gezien de vlotte 
genezing van de botbreuken bij kinderen. Door tijdig te kiezen voor de optimale 
behandeling, kan onnodige operatie dan wel latere uitgebreide operatieve correctie 
worden voorkomen. 
 
Er is momenteel nog geen landelijke richtlijn voor de behandeling van fracturen bij 
kinderen. Bestaande richtlijnen voor de behandeling van fracturen zijn veelal gebaseerd 
op volwassenen en niet toepasbaar op kinderen vanwege het groeiend skelet, de snelle 
genezing en de andere behandelmodaliteiten. Het is daarom van belang dat er een 
richtlijn wordt ontwikkeld voor de meest voorkomende fracturen bij kinderen dan wel de 
aandoeningen waarover discussie bestaat over de optimale behandeling. Door de 
multidisciplaire samenstelling van de werkgroep is er een breed gdragen richtlijn tot stand 
gekomen. 
 
 
Doel van de richtlijn 
Deze richtlijn is bedoeld om de zorg aan deze patiëntengroep te verbeteren en zo de  
praktijkvariatie terug te dringen. Een evidence-based richtlijn zal bijdragen aan meer 
uniformiteit in de behandeling en zal waardevol zijn om toegewijde chirurgen en andere 
gerelateerde zorgverleners te ondersteunen bij een effectieve en veilige behandeling. 
 
Voor deze richtlijn is er gezocht naar wetenschappelijke literatuur. Hiervan is slechts 
weinig beschikbaar. Voor de juiste behandeling van fracturen bij kinderen zijn 
eigenschappen van het kind en de fractuur van belang. Leeftijd en geslacht van het kind, 
en afstand van de fractuur tot de groeischijven zijn hierbij essentieel. Uit de literatuur 
kwamen er geen duidelijke afkappunten om een aangepaste behandeling voor elke 
situatie te kunnen adviseren. De werkgroep heeft wel handvatten gegeven in welke 
richting behandelaars kunnen denken. Daarnaast adviseert de werkgroep in elke situatie 
leeftijd, geslacht van het kind en de afstand van de fractuur tot de groeischijven in acht te 
nemen bij de behandelkeuze. 
 
 
Afbakening van de richtlijn 
De richtlijn heeft betrekking op de primaire diagnostiek en behandeling van fracturen bij 
kinderen. De volgende fracturen worden opgenomen in de richtlijn: proximale 
humerusfracturen, supracondylaire humerusfracturen, onderarmfracturen, 
polsfracturen, femurschachtfracturen, onderbeenfracturen en enkelfracturen. 
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De richtlijn gaat niet in op secundaire behandeling, zoals een eventuele latere operatieve 
correctie. Leeftijdscategorieën worden per fractuur overwogen. Bij de femurfractuur 
worden categorieën flexibel gedefinieerd: 0 tot 2, 2 tot 4, 4 tot 12 en 12 tot circa 18 jaar. 
Kinderen met fracturen vanwege zeldzame syndromen vallen buiten de scope van de 
richtlijn. Kindermishandeling wordt wel beschreven in de richtlijn. 
 
Remodelleringstabel  
De “remodelleringstabel van dr. M. Heeg” (Handboek Kindertraumatologie, 2007; 
hoofdstuk 55) is een veel gebruikt hulpmiddel geweest bij de behandeling van fracturen 
bij kinderen.  
 
De kaart geeft advies over de te verwachten spontane re-modellering van een afwijkende 
stand van een kinderarm of kinderbeen na een fractuur. 
 
De werkgroep van deze richtlijn heeft deze gegevens dankbaar meegenomen in de 
aanbevelingen. Hierbij moet gezegd worden dat na het publiceren van deze gegevens 
weer veel nieuwe literatuur is verschenen. Tevens moet gesteld worden dat “te 
verwachten remodellering” van een fractuur niet precies hetzelfde is als “kan conservatief 
zonder repositie behandeld worden”.. 
 
 
Beoogde gebruikers van de richtlijn 
De richtlijn is primair bedoeld voor de behandelend medisch specialisten en andere 
zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met fracturen: veelal 
verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Nederlands Orthopaedische Vereniging (NOV), de 
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging Anesthesiologie (NVA), de 
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de Vereniging van 
Revalidatieartsen (VRA), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
(KNGF) en de Vereniging Gipsverbandmeesters Nederland (VGN). 
 
 
Definities en begrippen 

Begrip Definitie 

Botbreuk Een fractuur of botbreuk is een letsel waarbij de normale continuïteit van het bot is 
onderbroken, dan wel dat de architectuur van het bot door inwerking van geweld is veranderd. 

DRU-
gewricht 

Distaal Radio Ulnair-gewricht 

ESIN 
 
“Elastic Nail” 

Elastic Stable Intramedullary Nailing 
Bij deze techniek worden elastische pennen gebruikt voor intramedullaire osteosynthese. Er 
zijn veel namen voor deze pennen die feitelijk als synoniem gebruikt kunnen worden: Prevot-
pen, Nancy-pen, TEN, Lascombes- of  Metaizeau- pen et cetera. Wij gebruiken als term: Elastic 
Nail 

Groeischijf De groeischijf bestaat uit bot, kraakbeen en bindweefsel. Het is de locatie nabij het uiteinde 
van het bot waar de daadwerkelijke lengtegroei plaatsvindt. 

Natuurlijke 
correctie 

Als een kind een botfractuur oploopt, die in abnormale stand consolideert, bestaat er door de 
lengtegroei en de hele specifieke functie van de groeischijf en periost (Wetten van Hueter en 
von Volkmann en Wolff) veelal een natuurlijke neiging tot correctie van de stand. 

 
Literatuur 
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Verantwoording 
 
 
Methodologie richtlijnontwikkeling 
Geldigheid 
Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep niet in stand 
gehouden. Uiterlijk in 2023 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde (NVvH) of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Bij het opstellen van 
de richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale 
termijn waarop herbeoordeling moet plaatsvinden en eventuele aandachtspunten 
geformuleerd die van belang zijn bij een toekomstige herziening (update). De geldigheid 
van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een 
herzieningstraject te starten. 
 
De NVvH is regiehouder van deze richtlijn en eerstverantwoordelijke op het gebied van 
de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende 
wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de 
verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen 
binnen hun vakgebied. 
 
Initiatief 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
 
Autorisatie 
Na de commentaarfase worden de volgende verenigingen gevraagd de richtlijn te 
autoriseren: de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse 
vereniging voor Radiologie (NVVR), Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), 
Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse vereniging voor 
plastische chirurgie (NVPC), Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Nederlandse 
vereniging voor spoedeisende hulpartsen (NVSHA), Koninklijk Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF). 
 
Algemene gegevens 
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie 
Medisch Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Stichting 
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 
 
 
Doel en doelgroep 
Doel 
Opstellen van een evidence-based richtlijn over de diagnostiek en behandeling van 
fracturen bij kinderen. 
 
Doelgroep 
De richtlijn is primair bedoeld voor de behandelend medisch specialisten en andere 
zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor fracturen bij kinderen: veelal 
verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Nederlands Orthopaedische Vereniging (NOV), de 
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), de Nederlandse Vereniging 
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voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp 
Artsen (NVSHA), de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), het Koninklijk Nederlands 
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor 
Kinderfysiotherapie (NVFK), Vereniging Gipsverbandmeesters Nederland (VGN). 
 
 
Samenstelling werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2016 een werkgroep ingesteld, bestaande uit 
vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de diagnostiek 
en behandeling van fracturen bij kinderen (zie hiervoor de samenstelling van de 
werkgroep). 
 
 
Belangenverklaringen 
De KNMG-Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door 
belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of 
ze in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel 
bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen 
(persoonlijke relaties, reputatie management, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een 
overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met 
eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende 
belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de 
Federatie Medisch Specialisten. 
 

Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde 
belangen  

Ondernomen 
actie 

Allema Chirurg Bestuur Stichting 
Spoedeisende Hulp bij 
Kinderen (SHK), onbetaald 

geen geen 

Van Enst Senior Adviseur Lid van GRADE working group 
en Dutch GRADE Network 

geen geen 

Ivanyi Revalidatiearts geen geen geen 

Kempink Orthopedisch chirurg geen geen geen 

Oostenbroek Orthopedisch chirurg, 0,9 
FTE 

- Raad van Toezicht 
Kennisinstituut Mondzorg 

Oostenbroek geen 

De Ridder Traumachirurg bij 
kinderen 

geen geen geen 

Van Rijn - Kinderradioloog Emma 
Kinderziekenhuis  
- Academisch Medisch 
Centrum Amsterdam, 
Detachering 0,2 FTE 

geen geen geen 

Rövekamp Kinderarts geen geen geen 

Schuuring (Kinder)fysiotherapeut geen geen geen 

Sintenie Voorzitter werkgroep - Faculty cursus AO 
international 
onkostenvergoeding 2 dgn/jr 
- Faculty Advanced Trauna 
Life Support, ATLS, 
onkostenvergoeding 2 dgn/jr 
- Faculty Osteosynthesis and 
Trauma Care cursus, 
onkostenvergoeding 2 dgn/jr 

geen geen 

Van de 
Kerkhof-van 
Bon 

AIOS spoedeisende hulp 
arts 

Lid van sectie 
kindermishandeling en 
huiselijk geweld bij de 

geen geen 
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Nederlandse Vereniging voor 
spoedeisende hulp artsen 

 
 
Methode ontwikkeling 
Evidence based. 
 
 
Implementatie 
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de 
implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de 
aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn 
in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden bij 
de aanverwante producten. 
 
 
Werkwijze 
AGREE 
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch 
Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. 
Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research 
& Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument 
is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt 
wordt verwezen naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische 
Richtlijnen van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. 
 
Knelpuntenanalyse 
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de 
adviseur de knelpunten. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door genodigden bij een 
Invitational Conference. Een verslag hiervan is opgenomen onder aanverwante 
producten. 
 
Uitgangsvragen en uitkomstmaten 
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de 
adviseur concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken 
waarna de werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens 
inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt 
relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De 
werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de 
besluitvorming rondom aanbevelingen, als kritiek, belangrijk (maar niet kritiek) en 
onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de kritieke uitkomstmaten 
welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden. 
 
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 
Er werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen 
gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische 
databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de 
literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar 
studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de 
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zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De 
geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De 
databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te 
vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag. 
 
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies 
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand 
opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende 
studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in 
de Risk of Bias (RoB) tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde 
instrumenten die worden aanbevolen door de Cochrane Collaboration: AMSTAR – voor 
systematische reviews; Cochrane – voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek; 
ACROBAT-NRS – voor observationeel onderzoek; QUADAS II – voor diagnostisch 
onderzoek. 
 
Samenvatten van de literatuur 
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk 
weergegeven in evidence-tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden 
beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en 
overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens ook 
kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5. 
 
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs 
A) Voor interventievragen (vragen over therapie of screening) 
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. 
GRADE staat voor Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
(zie http://www.gradeworkinggroup.org/). 
 
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: 
hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die 
er bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013). 
 

GRADE Definitie 

Hoog • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

• het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van 
nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Redelijk • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

• het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Laag • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

• er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig 
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Zeer 
laag 

• er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van 
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

• de literatuurconclusie is zeer onzeker. 
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B) Voor vragen over diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose 
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd eveneens bepaald volgens de GRADE-
methode: GRADE-diagnostiek voor diagnostische vragen en voor vragen over schade of 
bijwerkingen, etiologie en prognose (van Everdingen, 2004). 
 
Formuleren van de conclusies 
Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een 
of meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de 
GRADE-methodiek. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie 
(overall conclusie). Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige 
effecten voor de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de 
laagste bewijskracht gevonden bij een van de kritieke uitkomstmaten. Bij complexe 
besluitvorming waarin naast de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele 
aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen, werd afgezien van een overall 
conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten van de interventies 
samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje Overwegingen. 
 
Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling) 
Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke 
bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van 
de werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt en ouders/verzorgers 
(patient values and preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en 
organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de 
literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje 
Overwegingen. 
 
Formuleren van aanbevelingen 
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het 
beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging 
van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het 
wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de 
overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-
methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische 
literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht 
ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald 
door weging van alle relevante argumenten tezamen. 
 
Randvoorwaarden (Organisatie van zorg) 
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening 
gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het 
verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en 
infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een 
specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste 
uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de 
organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van Zorg. 
 
Indicatorontwikkeling 
Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn werden er interne 
kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen 
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en te versterken. Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is op te 
vragen bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
(secretariaat@kennisinstituut.nl). 
 
Kennislacunes 
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan 
de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is 
door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is 
om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen 
waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de 
bijlage Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten). 
 
Commentaar- en autorisatiefase 
De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) 
organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en 
besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de 
conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve 
richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) 
organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel 
geaccordeerd. 
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Module 1 Proximale Humerusfractuur 
1.1. Diagnostiek Proximale humerusfractuur 
 
 
Uitgangsvragen 
1. Welke beeldvormende diagnostiek is geïndiceerd bij proximale humerusfracturen 

bij kinderen? 
 Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
 a) Welke opnametechniek moet worden toegepast? 
 b) Wat zijn eventuele aanvullende opnames? 
 c) Wat zijn aandachtspunten bij de beoordeling? 
2. Wanneer is aanvullende beeldvorming geïndiceerd en hoe wordt deze uitgevoerd? 
3. Hoe worden proximale humerusfracturen bij kinderen geclassificeerd? 
 
 
Zoeken en selecteren 
Voor deze vraag is niet systematisch gezocht naar wetenschappelijke literatuur, omdat 
naar wetenschap van de werkgroep geen wetenschappelijk literatuur beschikbaar is die 
antwoord geeft op deze vraag. Aangezien deze uitgangsvragen voornamelijk zijn 
gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep worden er geen specifieke 
aanbevelingen geformuleerd. In de overwegingen worden suggesties gedaan voor de 
opname techniek, aanvullende beeldvorming alsmede aandachtspunten geboden voor de 
beoordeling. 
 
 
Overwegingen 
Proximale humerus 
Opname techniek 
Voor de beschrijving van de opname techniek is gebruik gemaakt van het Textbook of 
radiographic positioning and related anatomy (Bontrager, 2001). Bij het beschrijven van 
de opname techniek is uitgegaan van de ideale situatie. Hierbij moet rekening gehouden 
worden dat bij een traumapatiënt deze ideale situatie niet altijd bereikt kan worden. 
Idealiter worden er bij röntgenonderzoek van de proximale humerus endorotatie en 
exorotatie opnamen vervaardigd. 
 
Exorotatie 
Voor de exorotatie opname wordt de arm extern geroteerd zodat de handpalm naar 
ventraal wijst. De exorotatie opname levert een zuivere AP opname van de proximale 
humerus op. Hierbij projecteert het tuberculum majus ‘en profile’ en het tuberculum 
minus over de anterieure zijde van de proximale humerus. 
 
Endorotatie 
Voor de endorotatie opname wordt de arm intern geroteerd zodat de handpalm naar 
dorsaal wijst. De endorotatie opname levert een zuivere laterale opname van de 
proximale humerus op. Hierbij projecteert het tuberculum majus over de anterieure zijde 
van de proximale humerus en het tuberculum minus ‘en profile’. 
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Aanvullende opnamen 
Neutrale rotatie 
Bij fracturen van de proximale humerus is het vaak niet mogelijk om endorotatie en 
exorotatie opnamen te maken. In die gevallen zal een opname in neutrale stand gemaakt 
worden. Idealiter zal de handpalm in de richting van het lichaam gericht staan. Bij deze 
opname projecteren zowel het tuberculum majus en minus over de anterieure zijde van 
de proximale humerus. 
 
Scapula Y-opname 
Met behulp van de Y-opname kunnen fracturen en dislocaties van de proximale humerus 
en de scapula worden aangetoond. De patiënt dient in een hoek van 45 tot 60 graden ten 
opzichte van de röntgen plaat gepositioneerd te worden. De arm is in geringe abductie en 
wordt niet geroteerd (zeker niet wanneer een fractuur of dislocatie wordt vermoed). Bij 
een adequate Y-opname is het scapula blad vrij geprojecteerd van de thoraxwand en het 
acromion en coracoid vormen een nagenoeg symmetrisch beeld van de ‘armen’ van de 
‘Y’. 
 
Indien ouders bij het kind blijven tijdens het maken van de röntgenfoto dient een 
loodschort verstrekt te worden. Bij meisjes en vrouwen dient nagevraagd te worden of zij 
zwanger (kunnen) zijn. Indien dit het geval is wordt geadviseerd hen niet bij het onderzoek 
aanwezig te laten zijn. 
 
Aanvullende beeldvorming 
In geval van complexe fracturen kan een CT-scan worden vervaardigd, deze kan ook als 
preoperatieve planning dienen. In principe is er bij de behandeling van proximale 
humerusfracturen geen rol voor MRI. 
 
Aandachtspunten bij beoordeling 
Zoals bij alle kinderen dient ook bij de evaluatie van radiologisch onderzoek rekening 
worden gehouden met normale varianten (Zember, 2015). Met name bij het acromion 
komen accessoire groeikernen voor die als fracturen geïnterpreteerd kunnen worden. 
 
Classificatie fracturen 
De werkgroep is van mening dat radiologische classificatie van proximale 
humerusfracturen bij de beoordeling van het radiologisch onderzoek niet noodzakelijk is. 
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1.2 Behandeling Proximale Humerusfractuur 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de optimale behandeling van een fractuur van de proximale humerus gelet op 
leeftijd, type fractuur en mate van dislocatie? 
 Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
 a) Conservatief versus gesloten reponeren versus operatief reponeren en fixeren 
 b) Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten? 
 
 
Inleiding 
Een fractuur van de proximale humerus bij kinderen komt toch met enige regelmaat voor. 
Bij flinke dislocatie wordt regelmatig operatieve behandeling ingesteld. Hierin bestaat 
echter erg veel praktijkvariatie. Dit betreft zowel de indicatiestelling tot operatie als het 
type operatie. Blijkbaar is er vaak onvoldoende duidelijkheid over de juiste indicatie en 
operatieve mogelijkheden. Onnodige operaties en complicaties als infectie, 
functiebeperking en littekenvorming, maar andersom ook meer ingrijpende procedures 
later kunnen wellicht voorkomen worden. De subcapitale humerusfractuur wordt meestal 
conservatief behandeld tot een bepaalde leeftijd en tot een bepaalde mate van 
angulatie/dislocatie, afhankelijk van het geslacht en dus ook van het aantal jaren 
resterende groei. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van operatieve behandelopties ten opzichte van 
andersoortige behandelopties ter behandeling van een fractuur aan de proximale 
humerus gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een fractuur aan de proximale humerus; 
I:  operatief beleid: gesloten repositie en immobiliseren, gesloten repositie en 

percutaan fixeren, open repositie en fixatie (ORIF) (K-draden, Nancy-pennen, plaat 
en schroeven); 

C:  andersoortige behandelopties; 
O: range of Motion (ROM), pijn, Constant Murley-score, complicaties na operatie, 

litteken/cosmetiek, functie, beperkingen in sporten, DASH-scores, groeistoornis. 
 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van conservatieve behandelopties ten opzichte 
van andersoortige behandelopties ter behandeling van een fractuur aan de 
proximale humerus gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een fractuur aan de proximale humerus; 
I:  conservatief beleid: Dessault, Gilchrist, hanging cast; 
C:  andersoortige behandelopties; 
O: ROM, pijn, Constant Murley score, functie, beperkingen in sporten, DASH-scores, 

groeistoornis. 
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Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante 
zoektermen gezocht naar trials gericht op fracturen en kinderen. De zoekverantwoording 
is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 2472 
treffers op. Studies werden voorgeselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
vergelijkend onderzoek over fracturen bij kinderen. Op basis van titel en abstract werden 
in eerste instantie 253 studies voorgeselecteerd door een adviseur van het Kennisinstituut 
waarbij rekening werd gehouden met de volgende studieselectiecriteria; vergelijkend 
onderzoek gericht op alle type fracturen bij kinderen. Vervolgens werd 1 studie 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: vergelijkend onderzoek gericht op 
proximale humerus fracturen bij kinderen. Na raadpleging van de volledige tekst, werden 
vervolgens 0 studies definitief geselecteerd (zie exclusietabel onder het tabblad 
Verantwoording). 
 
De studie van Pahlavan (2011) heeft een systematische review uitgevoerd naar alle 
mogelijke behandelingen van de proximale humerus. Echter includeerde deze review bij 
beperkt bewijs niet-vergelijkend onderzoek. Om die reden is deze review niet opgenomen 
in de literatuuranalyse. We hebben de review van Pahlavan (2011) geüpdatet. Echter 
werden er ook na deze update geen studies geïncludeerd. 
 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
Resultaten 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
 
Conclusies 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
 
Overwegingen 
Een flowchart voor de behandeling van proximale humerus fracturen is weergegeven in 
figuur 1.1. 
 
Voor wat betreft de humerus wordt de grootste bijdrage aan de groei geleverd door de 
proximale groeischijf. Spontane correctie en remodellering van gedisloceerde fracturen 
van de proximale humerus bij kinderen is dan ook de regel. Dit is natuurlijk wel afhankelijk 
van het aantal jaren groei dat resteert. Voor zowel jongens als meisjes tot 10 jaar oud 
kunnen vrijwel alle proximale humerusfracturen conservatief worden behandeld. 
 
Overbehandeling is een reëel gevaar, mede gelet op het risico van complicaties, zoals 
infectie, zenuwletsel, keloidvorming en re-fracturen na operatieve ingrepen. 
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De standaardbehandeling van de proximale (subcapitale) humerusfractuur bij kinderen is 
dus conservatief, met een sling gedurende 2 tot 4 weken. Gipsbehandeling is niet zinvol 
en niet aangewezen bij deze fracturen. 
 
Tot de leeftijd van 10 jaar kan angulatie tot 45 graden en dislocatie van een 
schachtbreedte nog geaccepteerd worden, en conservatief behandeld worden. 
 
Vanaf 10 jaar, afhankelijk van leeftijd, geslacht en dus de resterende groei, is minder 
angulatie en of dislocatie acceptabel (<20 graden en een halve schachtbreedte). 
 
Kies bij voorkeur eerst voor gesloten repositie onder algehele anesthesie. Indien hierbij 
een zekere stabiele repositie verkregen wordt, dan kan worden afgezien van verdere 
fixatie. Kies bij instabiliteit van de repositie onder narcose, of bij twijfel, voor fixatie. 
 
Tot circa 13 jaar bij meisjes en tot circa 15 jaar bij jongens is angulatie tot 20 graden en 
dislocatie van een halve schachtbreedte nog goed conservatief te behandelen. 
 
Behandel bij een gesloten groeischijf, de proximale humerusfractuur zoals bij 
volwassenen. 
 
Als gesloten repositie van de subcapitale humerusfractuur niet lukt onder narcose, 
reponeer de fractuur dan open, omdat de kans op interpositie van de lange bicepspees 
dan groot is. 
 
Als er besloten wordt tot fixatie van de proximale humerusfractuur, kies dan voor fixatie 
met een Elastic Nail (ESIN), met K-draden of met plaat en schroeven. De literatuur geeft 
nog geen uitsluitsel over deze keuze. Er kan afhankelijk van de ervaring of van de voorkeur 
van de operateur voor een type fixatie worden gekozen. 
 
Elastic Stable Intramedullary Nailing (ESIN) kan goed gebruikt worden bij kinderen waarbij 
twee pennen vanaf distaal in de humerus worden ingebracht die de kop hierna reponeren 
en fixeren. 
 
K-draden kunnen vanaf de schouder proximaal of schuin vanaf distaal in de bovenarm 
worden ingebracht om de fractuur te fixeren na repositie. Dit kan eventueel zelfs 
percutaan gebeuren. Het laten uitsteken van de K-draden geeft dan relatief vaak 
wondproblemen. De K-draden ombuigen en onderhuids begraven verlaagt het 
infectierisico sterk. 
 
Plaatfixatie met schroeven heeft soms de voorkeur bij (vrijwel) uitgegroeide tieners met 
sterk gedisloceerde fracturen. 
 
Verwijder transcutaan uitstekende K-draden circa 4 tot 6 weken na het inbrengen. 
 
Verwijder verzonken/begraven K-draden en de ESIN als de fractuur goed geconsolideerd 
is. 
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Wondinfecties, zenuwletsels, keloidvorming en re-fracturen komen relatief vaak voor na 
operatie voor deze subcapitale humerusfracturen. 
 
Er is geen literatuur bekend over de indicatie voor/het effect van (kinder)fysiotherapie bij 
kinderen met een proximale humerusfractuur. Doorgaans komen elevatie en abductie 
weer goed op gang binnen 6 weken. Bij een afwijkend beloop, bewegingsangst of 
beperkingen in activiteiten/participatie ziet de werkgroep wel een indicatie voor het 
opstarten van (kinder)fysiotherapeutische begeleiding. In bijzondere gevallen met 
moeizaam beloop multitrauma kan er doorverwezen worden naar een revalidatiearts. 
 
Figuur 1.1 Flowchart Proximale humerusfractuur 
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Aanbevelingen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel kinderen met een proximale humerusfractuur in principe conservatief. 

 

Behandel bij voorkeur met een sling gedurende 2 tot 4 weken. 

 

Er is geen plaats voor gipsbehandeling bij een proximale humerusfractuur. 

 

Behandel conservatief tot de leeftijd van 10 jaar en een angulatie tot 45 graden, evenals 
dislocatie tot en met een schachtbreedte. 

 

Vanaf 10 jaar, afhankelijk van leeftijd, geslacht en dus de resterende groei, is minder 
angulatie en of dislocatie acceptabel. 

 

Behandel meisjes tot circa 13 jaar en jongens tot circa 15 jaar met angulatie tot 20 graden 
en dislocatie tot een halve schachtbreedte conservatief. 

 

Kies bij voorkeur eerst voor gesloten repositie onder algehele anesthesie, als repositie 
geïndiceerd is. Indien de repositie zeker stabiel is, is verdere fixatie niet noodzakelijk. Bij 
instabiliteit van de fractuur na repositie, of bij twijfel, kies dan voor fixatie. 

 

Reponeer de proximale humerusfractuur open, na falen van gesloten repositie. Hierbij 
bestaat dan relatief vaak interpositie van de lange bicepspees. 

 

Behandel bij een gesloten groeischijf, de proximale humerusfractuur zoals bij 
volwassenen. 

 

Kies bij fixatie bij voorkeur voor een Elastic Nail (ESIN), eventueel K-draden of 
osteosynthese met plaat en schroeven. 

 

Osteosynthese materiaal verwijderen: 

• Verwijder transcutane K-draden na circa 4 tot 6 weken. 

• Verwijder Elastic Nail of begraven K-draden na consolidatie. 

• Verwijder begraven K-draden bij lokale klachten. 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij kinderen met een proximale humerusfractuur alleen 
als er sprake is van een afwijkend beloop, bewegingsangst of beperkingen in 
activiteiten/participatie van het kind. 

 
 
Literatuur 
Geen. 
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Bijlagen bij module 1.2 
 
 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infant* or adolescent* or pediatric* or pediatric* 
or neonate* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or 
youths or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* 
or newborn* or postneonat* or postnatal* or puberty or preschool* or 
suckling* or picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to English (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
51 SR, 
187 RCT 
 
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 
NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 
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'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 

 

= 1553 (1510 uniek) 

 
 
Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Pahlavan, 2011 Review includeert niet-vergelijkend onderzoek 
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Module 2 Distale humerusfractuur 
2.1. Diagnostiek distale humerusfractuur 
 
 
Uitgangsvragen 
1. Welke beeldvormende diagnostiek is geïndiceerd bij distale humerusfracturen bij 

kinderen? 
 Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
 a) Welke opnametechniek moet worden toegepast? 
 b) Wat zijn eventuele aanvullende opnames? 
 c) Wat zijn aandachtspunten bij de beoordeling? 
2. Wanneer is aanvullende beeldvorming geïndiceerd en hoe wordt deze uitgevoerd? 
3. Hoe worden distale humerusfracturen bij kinderen geclassificeerd? 
 
 
Zoeken en selecteren 
Voor deze vraag is niet systematisch gezocht naar wetenschappelijke literatuur, omdat 
naar wetenschap van de werkgroep geen wetenschappelijk literatuur beschikbaar is die 
antwoord geeft op deze vraag. Aangezien deze uitgangsvragen voornamelijk zijn 
gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep worden er geen specifieke 
aanbevelingen geformuleerd. In de overwegingen worden suggesties gedaan voor de 
opname techniek, aanvullende beeldvorming alsmede aandachtspunten geboden voor de 
beoordeling. 
 
 
Overwegingen 
Elleboog 
Opname techniek 
Voor de beschrijving van de opname techniek is gebruik gemaakt van het Textbook of 
radiographic positioning and related anatomy (Bontrager, 2001). Bij het beschrijven van 
de opname techniek is uitgegaan van de ideale situatie. Hierbij moet rekening gehouden 
worden dat bij een trauma patiënt deze ideale situatie niet altijd bereikt kan worden. 
 
Idealiter worden er bij röntgenonderzoek van de elleboog ware AP en laterale opnamen 
vervaardigd. 
 
AP 
Voor de AP opname van de elleboog wordt de arm geheel gestrekt en de hand in supinatie 
gepositioneerd (Figuur 2.1). Tijdens de opname dient de patiënt iets naar lateraal te 
leunen zodat er een zuivere AP opname mogelijk is. Bij deze opname zijn de humerus 
condylen zuiver in profile op de opname en is er hooguit een gering over projectie van de 
ulna over het radiuskopje, de radius hals en het tuberculum van de radius (Figuur 2.2). 
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Figuur 2.1 Positie patiënt bij de AP opname van de elleboog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2 Goed gepositioneerde AP opname van de elleboog-röntgenopname 
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Lateraal 
Voor de laterale opname van de elleboog is het van belang dat het schoudergewricht op 
dezelfde hoogte is als de röntgendetector. Hierbij zijn de humerus en de onderarm op één 
niveau. De hand dient geroteerd te worden waarbij de duim omhoog wijst. Indien nodig 
kan de hand ondersteund worden op een zodanige wijze dat de onderarm parallel is ten 
opzichte van de röntgendetector (Figuur 2.3). Bij deze opname is ongeveer 50% van de 
radiuskop overdekt door de processus coronoideus. Daarnaast zijn bij een zuiver laterale 
opname drie concentrische bogen herkenbaar; die van de sulcus trochlearis, de dubbele 
rand van het capitellum en trochlea, en de ulna (Figuur 2.4). 
 
Figuur 2.3 Positie patiënt bij laterale opname van de elleboog 
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Figuur 2.4 Goed gepositioneerde laterale van röntgenopname de elleboog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullende opname 
Radiuskop 
Eén van de belangrijkste aanvullende opnamen bij trauma van de elleboog is de radiuskop 
projectie. Net als bij de laterale opname is het van belang dat het schoudergewricht op 
dezelfde hoogte is als de röntgendetector. Hierbij zijn de humerus en de onderarm op één 
niveau. De hand dient geroteerd te worden zodat deze in een pronatie stand ligt. De 
röntgenbuis staat onder een hoek van 45⁰ naar de schouder gericht op het elleboog 
gewricht. Bij een goede radiuskop opname is de gewrichtsruimte tussen de proximale 
radius en ulna geheel open geprojecteerd. De radiuskop, radiushals en capitellum zijn vrij 
in profile afgebeeld (Figuur 2.5). 
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Figuur 2.5 Goed gepositioneerde röntgenopname van de radiuskop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien ouders bij het kind blijven tijdens het maken van de röntgenfoto dient een 
loodschort verstrekt te worden. Bij vrouwen dient nagevraagd te worden of zij zwanger 
(kunnen) zijn. Indien dit het geval is wordt geadviseerd hen niet bij het onderzoek 
aanwezig te laten zijn. 
 
Aanvullende beeldvorming 
In geval van verdenking op een intra-articulaire fractuur van de distale humerus kan 
aanvullende beeldvorming met behulp van CT geïndiceerd zijn (Aparisi, 2013). Met een CT 
kan de dislocatie beter in beeld gebracht worden. Dit geldt ook bij de fracturen van de 
radiuskop met een posterieure dislocatie, omdat zelfs een bijkomende subtiele fractuur 
van de processus coronoideus gepaard kan gaan met significant ligamentair letsel en 
instabiliteit van het ellebooggewricht. Het vervaardigen van coronale en sagittale 
reconstructies is noodzakelijk om één en ander adequaat in beeld te brengen. 
 
Aanvullende MRI kan worden overwogen bij een onzekere diagnose op conventionele 
radiologie of CT, om de aanwezigheid van geringe hydrops en/of beenmerg oedeem aan 
te tonen dan wel uit te sluiten en in geval van posterolaterale rotatoire instabiliteit 
(Sheehan, 2013; Dewan, 2013) of dubieus collateraal bandletsel. 
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Aandachtspunten bij beoordeling 
Bij het groeiende kind vindt de ossificatie van de groeikernen van de elleboog in een vaste 
volgorde plaats. Deze is te onthouden met behulp van het ezelsbruggetje CRITOE (tabel 
2.6). 
 
Tabel 2.6 CRITOE 

  Leeftijd waarop groeikern ossificeert 

C Capitellum 1 

R Radius kop 3 

I Interne epicondyl 5 

T Trochlea 7 

O Olecranon 9 

E Externe epicondyl 11 

 
Het is van belang rekening te houden met deze ontwikkeling bij de beoordeling van de 
röntgenopname van de elleboog. Dit om zowel fout-positieve als fout-negatieve 
bevindingen te voorkomen. Bij de beoordeling van de elleboog zijn er een aantal 
tekens/lijnen die aandacht behoeven (Smithuis, 2008). Dit betreft: 
 
Positief fat pad teken 
De laterale opname van de elleboog toont een geringe hoeveelheid vet aan de anterieure 
zijde van distale humerus, aan de posterieure zijde is deze niet zichtbaar omdat deze in 
de fossa intercondylaris ligt (Iyers, 2012). Bij een fractuur zal de anterieure fat pad worden 
opgelicht en de dorsale fat pad zichtbaar worden (Figuur 2.7). 
 
Figuur 2.7 Positief anterieur en posterieur fat pad teken (pijlen) 
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Het positieve fat pad teken treedt alleen op in geval van een intra-articulaire fractuur. In 
een studie van Blumberg (2011). bleek de positief voorspellende waarde van het 
anterieure fat pad teken 96,4% en de negatief voorspellende waarde 78,7% (Blumberg, 
2011). Voor het posterieure fat pad teken was dit respectievelijk 87,5% en 90,8%. 
 
Radiocapitellaire lijn (Stoeren) 
Op elke opname van de elleboog moet een lijn getrokken door de radius hals altijd door 
het centrum van het capitellum lopen (Figuur 2.8). Indien deze lijn niet door het capitellum 
loopt is er een dislocatie of instabiliteit van de radius. 
 
Figuur 2.8 Radiocapitellaire (pijl) en anterieure humerus lijn (stippellijn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anterieure humerus lijn 
Op de zuiver laterale opname moet de lijn getrokken langs de anterieure zijde van de 
humerus door het middelste 1/3 deel van het capitellum gaan (Figuur 2.8). Bij een 
extensie type supracondylaire fractuur loopt deze lijn door het voorste 1/3 deel van het 
capitellum of zelfs hiervoor langs. 
 
Classificatie fracturen 
Supracondylaire fractuur 
Bij supracondylaire elleboog fracturen dient gebruik gemaakt te worden van de Gartland 
Wilkins classificatie (Tabel 2.9) (Alton, 2015). Type 1 is vaak moeilijk te diagnosticeren en 
is niet zelden alleen herkenbaar door hydrops in het elleboog gewricht.  
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Tabel 2.9 Distale humerus fractuur classificatie volgens Gartland-Wilkins 

Type  Beschrijving 

1 Niet verplaatste transverse fractuur 

2A Posterieur verplaatste fractuur waarbij de posterieure cortex van de humerus intact is. De 
fractuur toont geen rotatie 

2B Posterieur verplaatste fractuur waarbij de posterieure cortex van de humerus intact is. De 
fractuur toont naast angulatie ook rotatie 

3 Gedisloceerde fractuur waarbij alle cortices doorbroken zijn 

 
Radiusnek fractuur 
Fracturen van de nek van de radius kunnen worden geclassificeerd volgens de Judet-
classificatie (Tabel 2.10) (Eilert, 2006). 
 
Tabel 2.10 Judet classificatie radiushals fracturen 

Type  Beschrijving 

Type 1 Niet verplaatste fractuur van de radiusnek 

Type 2 Geanguleerde fractuur van de radiusnek met een hoek van minder dan 30 

Type 3 Geanguleerde fractuur van de radiusnek met een hoek tussen 30 en 60 

Type 4 Geanguleerde fractuur van de radiusnek met een hoek van meer dan 60 
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2.2. Behandeling distale humerusfractuur 
 
 
Uitgangsvragen 
Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de distale humerus gelet op leeftijd 
en dislocatie? 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
1. Supracondylaire fracturen 
 a) Conservatief versus reponeren versus operatief (gerelateerd aan classificatie 
 b) Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten (functie, vaatletsel, 

zenuwletsel en deformiteit)? 
 c) Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
2. Mediale epicondylus fracturen 
 a) Conservatief versus reponeren versus operatief (afhankelijk van wel of geen en 

hoeveel dislocatie)? 
 b) Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten? 
 c) Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
3. Laterale condylus fracturen 
 a) Conservatief versus reponeren versus operatief (afhankelijk van wel of geen en 

hoeveel dislocatie)? 
 b) Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten? 
 c) Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatie? 
 
 
Inleiding 
Er is onduidelijkheid over hoe criteria worden gedefinieerd om een juiste behandeloptie 
te kiezen bij supracondylaire humerusfracturen, laterale condylus fracturen en mediale 
epicondylusfracturen. De belangrijkste onbeantwoorde vragen zijn hoe een vaat-
zenuwletsel te beoordelen en te behandelen, wanneer een repositie moet worden 
ondernomen, wanneer een operatieve fractuur fixatie moet worden ondernomen en 
welke fixatie methode de beste uitkomsten heeft. Het gaat er dus niet om dat er iets 
anders moet, maar dat er duidelijke criteria en scheidslijnen komen voor type therapie en 
binnen het type welke vorm de beste is. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 
 
Supracondylaire humerusfractuur 
1) Wat zijn de (on)gunstige effecten van een conservatieve behandeling ten opzichte 

van andere behandelopties van een supracondylaire humerusractuur bij kinderen 
gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een supracondylaire humerusfractuur; 
I: conservatieve behandelingen; 
C: andersoortige behandelopties; 
O: range of motion, pijn, malunion, groeisschijfletsel, a. brachialis letsel, n. medianus 

letsel, n. ulnaris letsel, n. radialis letsel, complicaties. 
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2) Wat zijn de (on)gunstige effecten van repositie en conservatieve behandeling ten 
opzichte van andere behandelopties van een supracondylaire humerusfractuur bij 
kinderen gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een supracondylaire humerusfractuur; 
I: repositie en conservatieve behandeling; 
C: andersoortige behandelopties; 
O: range of motion, pijn, malunion, groeisschijfletsel, a. brachialis letsel, n. medianus 

letsel, n. ulnaris letsel, n. radialis letsel, complicaties. 
 
3) Wat zijn de (on)gunstige effecten van een repositie en operatieve behandeling ten 

opzichte van andere behandelopties van een supracondylaire humerusfractuur bij 
kinderen gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een supracondylaire humerusfractuur; 
I: repositie en operatieve behandeling; 
C: andersoortige behandelopties; 
O: range of motion, pijn, malunion, groeisschijfletsel, a. brachialis letsel, n. medianus 

letsel, n. ulnaris letsel, n. radialis letsel, complicaties. 
 
4) Wat zijn de (on)gunstige effecten van fysiotherapie bij kinderen met een 

supracondylaire humerusfractuur? 
 
P: kinderen met een supracondylaire humerusfractuur; 
I: fysiotherapie; 
C: geen fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Mediale epicondylus humerusfractuur 
1) Wat zijn de (on)gunstige effecten van een conservatieve behandeling ten opzichte 

van andere behandelopties van een mediale epicondylus humerusfractuur bij 
kinderen gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een mediale epicondylus humerusfractuur; 
I: conservatieve behandeling; 
C: andersoortige behandelopties; 
O: range of motion, pijn, malunion, groeisschijfletsel, a. brachialis letsel, n. medianus 

letsel, n. ulnaris letsel, n. radialis letsel, complicaties. 
 
2) Wat zijn de (on)gunstige effecten van repositie en conservatieve behandeling ten 

opzichte van andere behandelopties van een mediale epicondylus humerusfractuur 
bij kinderen gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een mediale epicondylus humerusfractuur; 
I: repositie en conservatieve behandeling; 
C: andersoortige behandelopties; 
O: range of motion, pijn, malunion, groeisschijfletsel, a. brachialis letsel, n. medianus 

letsel, n. ulnaris letsel, n. radialis letsel, complicaties. 
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3) Wat zijn de (on)gunstige effecten van een repositie en operatieve behandeling ten 
opzichte van andere behandelopties van een mediale epicondylus humerusfractuur 
bij kinderen gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een mediale epicondylus humerusfractuur; 
I: repositie en operatieve behandeling; 
C: andersoortige behandelopties; 
O: range of motion, pijn, malunion, groeisschijfletsel, a. brachialis letsel, n. medianus 

letsel, n. ulnaris letsel, n. radialis letsel, complicaties. 
 
4) Wat zijn de (on)gunstige effecten van fysiotherapie bij kinderen met een mediale 

epicondylus humerusfractuur? 
 
P: kinderen met een mediale epicondylus humerusfractuur; 
I: fysiotherapie; 
C: geen fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Laterale condylus humerusfractuur 
1) Wat zijn de (on)gunstige effecten van een conservatieve behandeling ten opzichte 

van andere behandelopties van een laterale condylus humerusfractuur bij kinderen 
gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een laterale condylus humerusfractuur; 
I: conservatieve behandeling; 
C: andersoortige behandelopties; 
O: range of motion, pijn, malunion, groeisschijfletsel, a. brachialis letsel, n. medianus 

letsel, n. ulnaris letsel, n. radialis letsel, complicaties. 
 
2) Wat zijn de (on)gunstige effecten van repositie en conservatief behandeling ten 

opzichte van andere behandelopties van een laterale condylus humerusfractuur bij 
kinderen gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een laterale condylus humerusfractuur; 
I: repositie en conservatieve behandeling; 
C: andersoortige behandelopties; 
O: range of motion, pijn, malunion, groeisschijfletsel, a. brachialis letsel, n. medianus 

letsel, n. ulnaris letsel, n. radialis letsel, complicaties. 
 
3) Wat zijn de (on)gunstige effecten van een repositie en operatieve behandeling ten 

opzichte van andere behandelopties van een laterale condylus humerusfractuur bij 
kinderen gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een laterale condylus humerusfractuur; 
I: repositie en operatieve behandeling; 
C: andersoortige behandelopties; 
O: range of motion, pijn, malunion, groeisschijfletsel, a. brachialis letsel, n. medianus 

letsel, n. ulnaris letsel, n. radialis letsel, complicaties. 
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4) Wat zijn de (on)gunstige effecten van fysiotherapie bij kinderen met een laterale 
condylus humerusfractuur? 

 
P: kinderen met een laterale condylus humerusfractuur; 
I: fysiotherapie; 
C: geen fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de 
in de studies gebruikte definities.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID) en Embase is met relevante zoektermen gezocht naar 
studies die de behandeling (zowel conservatief, repositie als operatief) van 
supracondylaire, mediale epicondylus of laterale condylus fracturen bij kinderen 
beschreven. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. 
De literatuurzoekactie leverde 2472 treffers op. Op basis van titel en abstract werden in 
eerste instantie 253 studies voorgeselecteerd door een adviseur van het Kennisinstituut 
waarbij rekening werd gehouden met de volgende studieselectiecriteria; vergelijkend 
onderzoek gericht op alle type fracturen bij kinderen. Vervolgens werden studies 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:  

• Studiedesign: SR, RCT of ander vergelijkend onderzoek. 

• Full-tekst artikel beschikbaar in het Nederlands of Engels. 

• Beschrijven van behandeling van supracondylaire, mediale epicondylus of laterale 
condylus fracturen bij kinderen. 

• Leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar. 

• Beschrijven van minimaal één van de bovengenoemde uitkomstmaten. 
 
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 44 studies voorgeselecteerd. Na 
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 35 studies geëxcludeerd (zie 
exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en 9 studies definitief geselecteerd. 
 
Daarnaast is er een additionele search verricht in de databases Medline (OVID) en Embase 
en is met relevante zoektermen gezocht naar aanvullend observationeel onderzoek 
gericht op elleboogfracturen bij kinderen en adolescenten. De zoekverantwoording is 
weergegeven onder het tabblad Verantwoording. Deze literatuurzoekactie leverde 1175 
treffers op voor alle typen elleboogfracturen. Studies werden geselecteerd op grond van 
de volgende selectiecriteria: observationeel vergelijkend onderzoek beschikbaar in 
Nederlands of Engels, beschrijving van een humerusfractuur bij kinderen, leeftijd 
patiëntenpopulatie ≤18 jaar en minimaal één van de bovengenoemde uitkomstmaten. Op 
basis van titel en abstract werden er 53 studies voorgeselecteerd door een adviseur van 
het Kennisinstituut. Op basis van titel en abstract werden vervolgens 3 studies 
geselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 2 studies 
definitief geselecteerd. 
 
Er zijn 2 systematische reviews (SR), 4 randomized controlled trials (RCT’s) en 5 
observationele studies opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De 
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beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias 
tabellen. 
 
 
Samenvatting literatuur 
Supracondylaire fracturen 
1) Repositie en conservatieve behandeling versus andersoortige behandeling  
1.1 Gesloten repositie en immobilisatie met bovenarmspalk versus percutane K-draden 
Beschrijving studies 
De studie van Pandey (2008) onderzocht het effect van gesloten reductie met 
bovenarmspalk versus gesloten reductie met pinfixatie middels gekruiste K-draden bij 
kinderen met een gedisloceerde extensie type supracondylaire humerusfractuur. In deze 
RCT zijn in totaal 60 kinderen <12 jaar met een Gartland type IIB en III fractuur 
geïncludeerd en de follow-up periode bedroeg 6 maanden waarvan 14 patiënten niet 
gemeten tijdens follow-up. De voornaamste uitkomstmaten waren het verlies van 
elleboog flexie, de mate van extensie postreductie, de carrying angle en complicaties. 
 
1.1.1 Range of motion 
Resultaten 
Deze uitkomstmaat is beschreven bij 46 patiënten in de studie van Pandey (2008). De 
uitkomstmaat werd gedefinieerd als het verlies in flexie en de mate van extensie 
postreductie van de aangedane elleboog alsmede het gemiddelde verschil tussen de 
extensie/flexie van de aangedane en niet-aangedane elleboog. Het verlies in flexie van de 
aangedane elleboog postreductie betrof 6,9 ± 5,4° in de patiënten met bovenarmspalk 
versus 5,5 ± 3,7° in de patiënten met gekruiste K-draden (P=0,32). De mate van extensie 
van de aangedane elleboog postreductie betrof -1,5 ± 3° in de patiënten met 
bovenarmspalk versus -1,7 ± 2,8° in de patiënten met gekruiste K-draden (P=0,74). Tevens 
was het gemiddelde verschil in extensie/flexie van de aangedane elleboog ten opzichte 
van de niet-aangedane elleboog niet significant verschillend tussen de twee 
behandeltechnieken (P>0,05). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor range of motion is met drie niveaus verlaagd gezien de beperkingen 
in de studieopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau 
van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
 
1.1.2 Malunion 
Resultaten 
Deze uitkomstmaat is beschreven bij 46 patiënten in de studie van Pandey (2008) als de 
carrying angle van de aangedane elleboog alsmede het gemiddelde verschil tussen de 
carrying angle van de aangedane en niet-aangedane elleboog. De carrying angle 
postreductie van de aangedane elleboog betrof 2,2 ± 5,8° in de patiënten met 
bovenarmspalk versus 5,3 ± 5° in de patiënten met gekruiste K-draden (P=0,06). Het 
gemiddelde verschil in carrying angle tussen de aangedane en niet-aangedane elleboog 
betrof 8,9 ± 5,5° in de patiënten met bovenarmspalk versus 5,7 ± 4,4° in de patiënten met 
gekruiste K-draden (P=0,04). 
  



49 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor carrying angle is met drie niveaus verlaagd gezien de beperkingen 
in de studieopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau 
van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
 
1.1.3 Complicaties – zenuwletsel 
Resultaten 
Deze uitkomstmaat is beschreven in de studie van Pandey (2008) en werd gedefinieerd 
als n. radialis letsel. Van de 46 patiënten werd bij 1 patiënt behandeld met bovenarmspalk 
(letsel aanwezig op moment van presentatie) en 1 patiënt behandeld met gekruiste K-
draden n. radialis letsel waargenomen. Beide patiënten herstelden na respectievelijk 3 tot 
6 weken. Gezien het geringe aantal events werden er geen analyses uitgevoerd. Als gevolg 
is het niet mogelijk een conclusie te trekken over het risico op zenuwletsel na een gesloten 
reductie met bovenarmspalk versus gesloten reductie met gekruiste K-draden. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Vanwege een gebrek aan bewijs (vrijwel geen events) is het niet mogelijk om de 
bewijskracht te graderen voor de uitkomstmaat n. ulnaris letsel na een gesloten reductie 
met bovenarmspalk versus gesloten reductie met gekruiste K-draden bij kinderen met een 
supracondylaire humerusfractuur. 
 
2) Repositie en operatieve behandeling versus andersoortige behandeling  
2.1 Fixatie middels lateraal versus gekruiste percutane K-draden 
Beschrijving studies 
De meta-analyse van Zhao (2013) includeerde 7 RCT’s/ quasi-RCT’s (Foead, 2004; Kocher, 
2007; Tripuraneni, 2009; Vaidya, 2009; Gaston, 2010; Anwar, 2011; Maity, 2012) en 
onderzocht gesloten reductie met laterale percutane pinfixatie versus gekruiste (zowel 
laterale als mediale) pinfixatie bij Gartland type II of III supracondylaire humerus 
fracturen. In totaal werden 521 kinderen geïncludeerd in de leeftijd tussen 1 en 12 jaar. 
De belangrijkste uitkomstmaten waren verlies van reductie, verlies van elleboog 
extensie/flexie, het risico op n. ulnarisletsel en pininfectie. De uitkomstmaten van deze 
review werden geüpdate en waar mogelijk gepooled met de resultaten van twee 
recentere RCT’s waarin tevens het verschil tussen lateraal geplaatste K-draden en 
gekruiste K-draden onderzocht werd (Shafi-Ur-Rehman, 2013 en Abdel-Karim, 2016). De 
RCT van Shafi-Ur-Rehman (2013) includeerde 200 kinderen (leeftijd range 3 tot 10 jaar) 
met Gartland type II en III supracondylaire humerusfracturen en rapporteerde de 
uitkomstmaat verlies van reductie als de Baumann angle. De RCT van Abdel-Karim (2016) 
includeerde 60 kinderen (leeftijd range 1,5 tot 9 jaar) met Gartland type II en III 
supracondylaire humerusfracturen en rapporteerde de uitkomstmaten n. ulnarisletsel, 
range of motion en pininfecties. 
 
2.1.1 Uitkomstmaat range of motion 
Resultaten 
Verlies in elleboog extensie/ flexie werd gerapporteerd in de meta-analyse van Zhao 
(2013) (2 studies, n=105 patiënten). Er was geen verschil in verlies van extensie of flexie 
van de elleboog tussen de patiënten behandeld middels enkel lateraal geplaatste K-
draden versus patiënten behandeld middels gekruiste K-draden. Het gepoolde 
gemiddelde verschil van extensie betrof 0,33 (95% BI: -1,38 tot 2.03) met een P-waarde 
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van 0,71. Het gepoolde gemiddelde verschil van flexie betrof 0,31 (-1,34 tot 1,95) met een 
P-waarde van 0,71. 
 
De studie van Abdel-Karim beschreef een volledig herstel in de range of motion bij 97% 
van de patiënten (58/60 patiënten). Twee patiënten, behandeld middels lateraal 
geplaatste K-draden, hielden een 10⁰ verlies in elleboog flexie tot het einde van follow-
up. Echter, het verschil in range of motion tussen de twee groepen was niet significant (P-
waarde=0,083). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat range of motion is met twee niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
 
2.1.2 Malunion 
Resultaten 
Verlies in carrying angle werd gerapporteerd in de meta-analyse van Zhao (2013) (4 
studies, n=295 patiënten). Er was geen verschil in verlies van de carrying angle tussen de 
patiënten behandeld middels enkel lateraal geplaatste K-draden versus patiënten 
behandeld middels gekruiste K-draden, met een gepooled gemiddeld verschil van 0,11 
(95% BI: -0,52 tot 0,74) en een P-waarden van 0,73. Tevens rapporteerde de review van 
Zhao (2013) verlies van reductie als uitkomstmaat. Verlies van reductie werd gedefinieerd 
als matige of grote dislocatie gebaseerd op de criteria van Skaggs (2004) (verandering in 
Baumann angle >6⁰). In totaal werden 4 studies beschreven met 346 patiënten. Er bleek 
geen verschil in verlies van reductie tussen de patiënten behandeld middels enkel lateraal 
geplaatste K-draden versus patiënten behandeld middels gekruiste K-draden, met een 
gepooled RR van 1,47 (95% BI: 0,87 tot 2,47) en P-waarde van 0,15. Shafi-Ur Rehman 
(2013) beschreef verlies van reductie als volgt: deviatie van normaalwaarden in Baumann 
angle of anterieure humerus lijn. Drie weken postoperatief werd verlies van reductie 
gemeten met een incidentie van 30% in patiënten behandeld middels gekruiste K-draden 
en 41% in patiënten behandeld met laterale geplaatste K-draden. Echter, dit verschil 
tussen de groepen was niet significant (P-waarde=0,10). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat verlies van reductie is met twee niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
 
2.1.3 Complicaties - zenuwletsel 
Resultaten 
Deze uitkomstmaat is beschreven in de meta-analyse van Zhao (2013) en aangevuld met 
de resultaten van een recentere RCT van Abdel Karim (2016). De uitkomstmaat werd 
gedefinieerd als iatrogene schade van de nervus ulnaris en werd beschreven bij 581 
patiënten. Van de patiënten behandeld middels de lateraal geplaatste K-draden hadden 
3 patiënten n. ulnarisletsel versus 12 patiënten wanneer behandeld middels gekruiste K-
draden. Het inbrengen van enkel laterale K-draden in vergelijk tot het inbrengen van 
gekruiste K-draden bracht geen significant verschil in risico op iatrogene schade van de 
nervus ulnaris, met een gepooled risico (RR) van 0,40 (95% BI: 0,14 tot 1,13) en P-waarde 
van 0,08 (figuur 2.11). Er was sprake van een lage mate van heterogeniteit I2 0%.  
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Figuur 2.11. n. ulnaris letsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M-H: Mantel-Haenszel; Fixed: random effect; Z: p-waarde van gepoolde effect; df: degrees of freedom 
(vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: betrouwbaarheidsinterval 

 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat n. ulnarisletsel is met twee niveaus verlaagd gezien 
de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias), en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
 
2.1.4 Complicaties - infecties 
Resultaten 
Pininfecties werden gerapporteerd in de meta-analyse van Zhao (2013) en de RCT van 
Abdel Karim (2016). Het aantal patiënten met infecties kon niet worden geverifieerd in de 
review. Om de data te poolen, werden de individuele studies van Foead (2004), Maity 
(2012) en Vaidya (2009) geraadpleegd om de gegevens met de RCT van Abdel Karim 
(2016) te updaten. Van de patiënten behandeld middels de lateraal geplaatste K-draden 
hadden 8 patiënten pininfectie versus 10 patiënten wanneer behandeld middels gekruiste 
K-draden. Het inbrengen van enkel laterale K-draden in vergelijk tot het inbrengen van 
gekruiste K-draden bracht geen significant verschil in risico op pininfectie, met een 
gepooled risico (RR) van 0,81 (95% BI: 0,32 tot 2,03) en P-waarde van 0,66 (figuur 2.12). 
Er was sprake van een lage mate van heterogeniteit I2 0%. 
 
Figuur 2.12 Complicaties – infecties 

 
 
 
 
 
 
 
 
M-H: Mantel-Haenszel; Random: random effect; Z: p-waarde van gepoolde effect; df: degrees of freedom 
(vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: betrouwbaarheidsinterval 

 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pininfectie is met twee niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
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2.2 Repositie en operatieve behandeling ‘early’ versus ‘delayed’ treatment 
Beschrijving studies 
De meta-analyse van Loizu (2009) includeerde 5 retrospectieve studies (inclusief: Iyengar, 
1999; Gupta, 2004; Carmichael, 2006; Sibinski, 2006; Walmsley, 2006) en onderzocht het 
risico op conversie naar open reductie bij vroege (≤12 uur) versus late (>12 uur) 
behandeling van Gartland type III supracondylaire humerusfracturen middels gesloten 
reductie en pinfixatie. In totaal werden 396 kinderen geïncludeerd. Falen van gesloten 
reductie en conversie naar open reductie was de enige uitkomstaat in deze studie. 
 
2.2.1 Uitkomstmaat conversie naar open reductie 
Resultaten 
Loizu (2009) beschrijft een significant verschil in conversie naar open reductie bij vroege 
(≤12 uur) versus late (>12 uur) behandeling met een RR van 0,46 (95% BI: 0,29 tot 0,71) 
en een P-waarde van 0,0006 (figuur 2.2.13). Er was sprake van een lage mate van 
heterogeniteit I2 0%. 
 
Figuur 2.13 Conversie naar open reductie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M-H: Mantel-Haenszel; Random: random effect; Z: p-waarde van gepoolde effect; df: degrees of freedom 
(vrijheidsgraden); I2: statistische heterogeniteit; CI: betrouwbaarheidsinterval 

 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor observationele studies start op niveau ‘laag’. De bewijskracht voor 
de uitkomstmaat conversie naar open reductie is met twee niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
 
2.3 Repositie en operatieve behandeling gesloten versus open reductie 
Beschrijving studies 
In totaal vergeleken 3 studies (1 RCT, 1 prospectieve cohort en 1 retrospectieve studie) de 
behandeling van supracondylaire fracturen met gesloten reductie versus open reductie. 
 
Een RCT van Kaewpornsawan (2001) includeerde 28 kinderen tussen de 1 en 12 jaar met 
een Gartland type III supracondylaire humerusfractuur. Patiënten werden 
gerandomiseerd tussen een behandeling middels gesloten reductie met percutane 
pinfixatie (n=14) of een open reductie met pinfixatie (n=14). Gesloten reductie faalde bij 
2 patiënten waardoor werd overgegaan op een open reductie. Resultaten werden 
geanalyseerd volgens het Intention to Treat principe. De belangrijkste uitkomstmaten 
waren de ROM, Baumann angle, het risico op n. ulnarisletsel en infectie. De gemiddelde 
duur van follow-up was 20 weken. 
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Een prospectieve cohort van Erçin (2016) includeerde 104 kinderen (gemiddelde leeftijd 
6 tot 7 jaar) met een Gartland type III supracondylaire humerus fractuur waarbij gesloten 
reductie met percutane pinfixatie (n=63) vergeleken werd met pinfixatie middels een 
‘mini-open’ techniek (n=41). In beide groepen werd gekruiste pinfixatie met 3 K-draden 
toegepast. Echter, bij de ‘mini-open’ techniek werd alvorens de plaatsing van de pennen 
een incisie van 1 tot 1,5 cm gemaakt over de mediale epicondyl. De belangrijkste 
uitkomstmaten waren de Baumann angle, carrying angle, het risico op n. ulnarisletsel en 
infectie. 
 
Een retrospectieve cohort van Keskin (2014) includeerde 100 kinderen tussen de 1 en 14 
jaar met een Gartland type III supracondylaire humerusfractuur. Patiënten behandeld 
middels gesloten reductie (n=50) en percutane pinfixatie (n=50) werden vergeleken met 
patiënten behandeld middels open reductie en percutane pinfixatie. De belangrijkste 
uitkomstmaten waren de elleboog extensie/ flexie, carrying angle, het risico op n. 
ulnarisletsel en infectie. 
 
2.3.1 Uitkomstmaat Range of Motion 
Resultaten 
In de studie van Kaewpornsawan (2001) werd bij 100% van de patiënten behandeld 
middels gesloten reductie een goede range of motion gerapporteerd (gedefinieerd als een 
verlies in ROM <10°) versus 93% van de patiënten behandeld middels open reductie, 
waarbij geen significant verschil tussen de groepen (P-waarde=1,0). In de studie van 
Keskin (2014) werd tevens geen significant verschil in verlies van elleboog flexie (P-
waarde=0,084) of extensie (P-waarde=0,147) gerapporteerd tussen patiënten behandeld 
middels gesloten of open reductie. In de studie van Erçin (2016) werden geen 
gemiddelden en spreidingsmaten gepresenteerd van de elleboog extensie/flexie. Echter, 
auteurs rapporteerden dat er geen significant verschil werd waargenomen tussen de 
groepen (gesloten reductie met percutane pinfixatie versus ‘mini-open’ techniek) in 
elleboog extensie/flexie (P-waarde >0,05). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat range of motion is met drie niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias), de verschillen in 
behandeltechniek van open reductie (heterogeniteit) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
 
2.3.2 Malunion 
Resultaten 
In de studie van Kaewpornsawan (2001) werd een gemiddeld verschil in Baumann angle 
tussen de aangedane en niet-aangedane elleboog van 2,3 ± 1,6° in de patiënten met 
gesloten reductie versus 2,45 ± 1,8° in de patiënten met open reductie gerapporteerd, 
waarbij geen significant verschil tussen de groepen (P-waarde=0,8). Tevens rapporteerde 
Kaewpornsawan (2001) union van fracturen in 100% van de patiënten. De studie van 
Keskin (2014) rapporteerde geen verschil in de carrying angle tussen de patiënten 
behandeld middels gesloten reductie versus open reductie (P=0,655). In de studie van 
Erçin (2016) werd geen significant verschil in carrying angle tussen de patiënten 
behandeld middels gesloten reductie met percutane pinfixatie versus ‘mini-open’ 
techniek waargenomen (P-waarde >0,05). In de studie van Erçin (2016) werden geen 
gemiddelden en spreidingsmaten gepresenteerd van de Baumann angle. Echter, auteurs 
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rapporteerden dat er geen significant verschil werd waargenomen tussen de groepen 
(gesloten reductie met percutane pinfixatie versus ‘mini-open’ techniek) in Baumann 
angle (P-waarde >0,05). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat malunion is met drie niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias), de verschillen in behandeltechniek van 
open reductie (heterogeniteit) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau 
van bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
 
2.3.3 Uitkomstmaat complicaties – zenuwletsel 
Resultaten 
In de RCT van Kaewpornsawan (2001) werd n. ulnarisletsel waargenomen bij 2 patiënten 
(14%) behandeld middels gesloten reductie versus geen patiënten behandeld middels 
open reductie. Dit verschil was niet significant (P-waarde=0,47). In de prospectieve cohort 
van Keskin (2014) werd bij 6% van de patiënten met open reductie postoperatief een 
letsel aan de n. ulnaris vastgesteld versus geen patiënten met gesloten reductie. Het 
verschil tussen de behandelgroepen werd niet getoetst. In alle patiënten herstelde dit 
letsel zonder aanvullende behandeling binnen 3 maanden. Erçin (2016) beschrijft de 
hypothese dat bij behandeling middels de ‘mini-open’ techniek het risico op n. 
ulnarisletsel kleiner is in vergelijking tot percutane pinfixatie door visualisatie van de 
nervus ulnaris alvorens plaatsing van K-draden. Zenuwfunctie werd gemeten middels de 
Semmes-Weinstein monofilamenttest en static 2-point discriminatietest. Alle patiënten 
vielen binnen de normaalwaarden op de Semmes-Weinstein monofilament test. Op de 2-
point discriminatietest scoorden 3 patiënten in de ‘mini-open’ groep en 2 patiënten ‘poor’ 
(10 tot 15 mm). Dit verschil was niet significant (P-waarde=0,593). Na 6 maanden follow-
up hadden alle patiënten compleet herstel van zenuwfunctie. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat zenuwletsel is met drie niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias), de verschillen in behandeltechniek van 
open reductie en bepaling van zenuwletsel (heterogeniteit), het geringe aantal patiënten 
en events (imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
 
2.3.4 Uitkomstmaat complicaties – infecties 
Resultaten 
In de studie van Kaewpornsawan (2001) werd geen infectie waargenomen. De studie van 
Keskin (2014) rapporteerde geen verschil in infectie tussen de groepen met 10% infectie 
bij patiënten in zowel de gesloten als open reductie behandelgroep. Erçin (2016) 
rapporteerde een pininfectie bij 4,9% van de patiënten die behandeld waren middels de 
‘mini-open’ techniek en bij 4,8% van de patiënten die behandeld waren middels de 
percutane pinfixatie. Dit verschil was niet significant. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat infecties is met drie niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias), de verschillen in behandeltechniek van 
open reductie (heterogeniteit) en het geringe aantal patiënten en events (imprecisie). Het 
niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
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3) Effect fysiotherapie 
Beschrijving studies 
De studie van Schmale (2014) onderzocht het effect van fysiotherapie bij kinderen met 
een supracondylaire humerusfractuur. In deze RCT zijn totaal 61 kinderen tussen de 5 en 
12 jaar geïncludeerd die behandeld waren met gips of met gesloten reductie met 
pinfixatie gevolgd door gips. De follow-up periode bedroeg 1, 9, 15 en 27 weken. De 
kinderen in de fysiotherapiegroep kregen 6 behandelingen. Uiteindelijk kregen 25 
kinderen minstens 1 behandeling, waarvan 3 kinderen daadwerkelijk 6 of meer 
behandelingen kregen. De primaire uitkomstmaat was de ASK-p score (Activities Scale for 
Kids-performance version). Daarnaast werd de flexie/extensie range en de pronatie-
supinatie range van de elleboog gemeten. 
 
3.1 Uitkomstmaat functie 
Resultaten 
De RCT van Schmale (2014) vond dat de groep zonder fysiotherapie hoger scoorde op ASK-
p na 9 weken (5,5 punten (95% BI 0,9 tot 10,1) en 15 weken 6,1 punten (95% BI 1,5 tot 
10,8) ten opzichte van de fysiotherapiegroep, maar na 27 weken was er geen significant 
verschil meer tussen de groepen. De fysiotherapiegroep had een lagere flexie/extensie 
range van de elleboog dan de groep zonder fysiotherapie, na 9 weken (gemiddeld 120,1 
graden (SD 17,8) versus 126,3 (SD 19,9)) en 15 weken (gemiddeld 135,6 graden (SD 10,5) 
versus 137,9 (10,7)), maar deze verschillen waren niet significant. De fysiotherapiegroep 
had een hogere pronatie-supinatie range van de elleboog na 9 weken (gemiddeld 172,8 
graden (SD 10,8) versus 168,4 (SD 16,3)) en 15 weken (gemiddeld graden 172,8 (SD 10,8) 
versus 168,4 (16,3)), maar ook deze verschillen waren niet significant. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat functie is met drie niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (hoge uitval van patiënten) en het zeer geringe aantal 
patiënten (imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
 
Mediale epicondylus fracturen 
Beschrijving studies 
Uit de literatuuranalyse kwamen geen studies naar voren die de behandeling van mediale 
epicondylus fracturen beschreven zoals gedefinieerd in de betreffende zoekvraag. 
 
Laterale condyl fracturen 
1) Operatieve behandeling middels schroef versus K-draden 
Beschrijving studies 
Uit de literatuuranalyse kwamen twee observationele studies die de behandeling van 
laterale condylus fracturen middels een ingreep met schroef of K-draden vergeleken 
(Wirmer, 2012; Gilbert, 2016). Gilbert (2016) includeerde 84 kinderen in de leeftijd tussen 
2 en 14 jaar met Jakob type 2 tot 3 fracturen en een gemiddelde follow-up van 6,8 
maanden. Wirmer (2012) includeerde 42 kinderen met een laterale condyl fractuur welke 
behandeld met schroef-fixatie of K-draad fixatie. 
 
1.1 Range of Motion 
In de studie van Gilbert (2016) bleek de flexie significant groter in de in de groep 
behandeld met schroef-fixatie (gemiddelde ± SD: 141,2 ± 11,87) versus K-draden 
(gemiddelde ± SD: 132,1 ± 14,28) (p=0,01). Echter, het aantal patiënten dat na 3 maanden 
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follow-up een klinisch significante afwijking in ROM behield (>10⁰ extensie; <120⁰ flexie) 
was in beide groepen gelijk. Wirmer (2012) rapporteerde dat één patiënt in de schroef-
fixatie groep een afwijking van >10⁰ had in flexie van de elleboog. Een afwijking van >10⁰ 
in de extensie kwam één keer voor in beide groepen. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor observationele studies start ‘laag’. De bewijskracht voor de 
uitkomstmaat ROM is met één niveau verlaagd gezien de beperkingen in de 
onderzoeksopzet (risk of bias) en het zeer geringe aantal patiënten (imprecisie). Het 
niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
 
1.2 Complicaties 
In de studie van Gilbert (2016) kwamen complicaties significant vaker voor in de groep 
behandeld met K-draden (31%) versus de groep behandeld met een schroef (8%) 
(p=0,007). Wirmer (2012) rapporteerde het aantal complicaties niet. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor observationele studies start ‘laag’. De bewijskracht voor de 
uitkomstmaat complicaties is met één niveau verlaagd gezien de beperkingen in de 
onderzoeksopzet (risk of bias) en het zeer geringe aantal patiënten (imprecisie). Het 
niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’. 
 
 
Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of de range of motion verschilt na een gesloten reductie met 
bovenarmspalk versus gesloten reposite met gekruiste K-draden bij 
kinderen met een Gartland Wilkins type IIB of III supracondylaire 
humerusfractuur. 
 
Bronnen (Pandey, 2008) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of de carrying angle verschilt na een gesloten reductie met 
bovenarmspalk versus gesloten reductie met gekruiste K-draden bij 
kinderen met een supracondylaire humerusfractuur type Gartland Wilkins  
IIB of III. 
 
Bronnen (Pandey, 2008) 

 

- 
GRADE 

Vanwege een gebrek aan bewijs is het niet mogelijk een conclusie te 
trekken over het verschil in risico op zenuwletsel na een gesloten reductie 
met bovenarmspalk versus gesloten reductie met gekruiste K-draden bij 
kinderen met een supracondylaire humerusfractuur type Gartland Wilkins  
IIB of III. 
 
Bronnen (Pandey, 2008) 
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Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in range of motion 
na een gesloten reductie met enkel lateraal geplaatste K-draden ten 
opzichte van een gesloten reductie met gekruiste K-draden bij kinderen 
met supracondylaire humerusfracturen type Gartland Wilkins IIB of III. 
 
Bronnen (Zhao, 2013; Abdel Karim, 2016; Shafi-Ur Rehman, 2013) 

 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in verlies van 
reductie na een gesloten reductie met enkel lateraal geplaatste K-draden 
ten opzichte van een gesloten reductie met gekruiste K-draden bij kinderen 
met supracondylaire humerusfracturen type Gartland Wilkins IIB of III. 
 
Bronnen (Zhao, 2013; Shafi-Ur Rehman, 2013) 

 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat het risico op n. ulnaris letsel niet 
verschilt na een gesloten reductie met enkel lateraal geplaatste K-draden 
ten opzichte van een gesloten reductie met gekruiste K-draden bij kinderen 
met supracondylaire humerusfracturen type Gartland Wilkins IIB of III. 
 
Bronnen (Zhao, 2013; Abdel Karim, 2016) 

 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in pininfecties na 
een gesloten reductie met enkel lateraal geplaatste K-draden ten opzichte 
van een gesloten reductie met gekruiste K-draden bij kinderen met 
supracondylaire humerusfracturen type Gartland Wilkins IIB of III. 
 
Bronnen (Zhao, 2013; Abdel Karim, 2016) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat het risico op conversie naar open 
reductie lager is bij vroege behandeling middels gesloten reductie (≤12 uur) 
in vergelijking tot late behandeling middels gesloten reductie (>12 uur) van 
Gartland type III supracondylaire humerusfracturen bij kinderen type 
Gartland Wilkins IIB of III. 
 
Bronnen (Loizu, 2009) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in range of 
motion na een open reductie ten opzichte van een gesloten reductie bij 
kinderen met supracondylaire humerusfracturen type Gartland Wilkins IIB 
of III. 
 
Dit staat los van de indicatie tot een gesloten of open reductie, en moet 
niet als behandeladvies worden geïnterpreteerd, maar als een gegeven met 
betrekking tot de prognose. 
 
Bronnen (Kaewpornsawan, 2001; Keskin, 2014; Erçin, 2016) 

 
  



58 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in de carrying 
angle na een open reductie ten opzichte van een gesloten reductie bij 
kinderen met supracondylaire humerusfracturen type Gartland Wilkins IIB 
of III. 
 
Dit staat los van de indicatie tot een gesloten of open reductie, en moet 
niet als behandeladvies worden geïnterpreteerd, maar als een gegeven met 
betrekking tot de prognose. 
 
Bronnen (Kaewpornsawan, 2001; Keskin, 2014; Erçin, 2016) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in zenuwletsel 
na een open reductie ten opzichte van een gesloten reductie bij kinderen 
met supracondylaire humerusfracturen type Gartland Wilkins IIB of III. 
 
Dit staat los van de indicatie tot een gesloten of open reductie, en moet 
niet als behandeladvies worden geïnterpreteerd, maar als een gegeven met 
betrekking tot de prognose. 
 
Bronnen (Kaewpornsawan, 2001; Keskin, 2014; Erçin, 2016) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in infecties na 
een open reductie ten opzichte van een gesloten reductie bij kinderen met 
supracondylaire humerusfracturen type Gartland Wilkins IIB of III. 
 
Dit staat los van de indicatie tot een gesloten of open reductie, en moet 
niet als behandeladvies worden geïnterpreteerd, maar als een gegeven met 
betrekking tot de prognose. 
 
Bronnen (Kaewpornsawan, 2001; Keskin, 2014; Erçin, 2016) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat fysiotherapie de ASK-p score 
(Activities Scale for Kids-performance version) niet lijkt te verbeteren bij 
kinderen met een supracondylaire humerusfractuur. 
 
Bronnen (Schmale, 2014) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat fysiotherapie de flexie/extensie 
range van de elleboog niet lijkt te verbeteren bij kinderen met een 
supracondylaire humerusfractuur. 
 
Bronnen (Schmale, 2014) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat fysiotherapie de pronatie-
supinatie range van de elleboog niet of nauwelijks lijkt te verbeteren bij 
kinderen met een supracondylaire humerusfractuur. 
 
Bronnen (Schmale, 2014) 
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Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in ROM na 
behandeling van laterale condylus fracturen middels een ingreep met 
schroef of K-draden. 
 
Bronnen (Wirmer, 2012; Gilbert, 2016) 

 

Zeer laag 
GRADE 

We zijn onzeker of er een verschil bestaat in het risico op complicaties na 
behandeling van laterale condylus fracturen middels een ingreep met 
schroef of K-draden. 
 
Bronnen (Gilbert, 2016) 

 
 
Overwegingen 
Een flowchart voor de behandeling van supracondylaire humerus fracturen is 
weergegeven in figuur 2.14.  
 
De drie belangrijkste distale humerus fracturen bij kinderen zijn de supracondylaire 
humerusfractuur, de fractuur van de mediale epicondylus en de fractuur van de laterale 
condylus. De behandelopties voor deze fracturen zijn door de jaren heen hetzelfde 
gebleven, maar de juiste criteria voor welke optie moet worden gekozen, zijn niet altijd 
duidelijk omschreven. 
 
De bekendste behandelopties voor de supracondylaire fracturen zijn: immobilisatie met 
gips tot consolidatie van de fractuur is opgetreden, gesloten repositie met gips-
immobilisatie, gesloten repositie en fixatie met percutane K-draden en gips, of open 
repositie met K-draad fixatie en gips-immobilisatie. Voor de fracturen van de mediale 
epicondylus en de laterale condylus wordt doorgaans gekozen voor immobilisatie met 
gips tot consolidatie van de fractuur is opgetreden, of open repositie met K-draad, 
Zuggurtung of schroef fixatie en gips-immobilisatie. 
 
Het doel is de fractuur te laten genezen in een goede stand waarbij de functie zich goed 
kan herstellen, en het vermijden van groeistoornissen en chirurgische complicaties. 
 
De keuze van de therapie en de duur van de gips-immobilisatie zijn mede afhankelijk van 
het fractuur-type, de mate van dislocatie, de stabiliteit van de fractuur en de leeftijd van 
de patiënt. 
 
1) Supracondylaire humerusfracturen 
Doorgaans wordt de behandeling bepaald op basis van de Gartland-classificatie (of de 
vergelijkbare variant van Gartland–Wilkins) waarna gekozen wordt voor eventuele 
repositie met eventuele fixatie van de fractuur. 
 
Er zijn andere, uitgebreidere classificaties, zoals de AO-classificatie, maar de Gartland-
Wilkins classificatie is in de praktijk veel gebruikt en is logisch en efficiënt voor de 
besluitvorming. 
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Er is in de werkgroep consensus dat Gartland-Wilkins type 1-fracturen (niet gedisloceerde 
of torus-fracturen) geen repositie behoeven en dat kan worden volstaan met 
gipsimmobilisatie van de elleboog gedurende 3 tot 4 weken; eventueel kan de periode 
beargumenteerd verkort worden als de klachten en het karakter van het kind het 
toelaten. (Er is geen literatuur beschikbaar om dit te onderbouwen). 
 
Bij Gartland-Wilkins type 2A-fracturen (fracturen met milde angulatie naar dorsaal, en 
zonder rotatieafwijking) is er evenmin discussie in de werkgroep over de behandeling van 
voorkeur: eenmalige poging tot repositie door hyperflexie en daarna 3 tot 4 weken gips 
immobilisatie. Deze repositie kan eventueel op de afdeling SEH gebeuren onder goede 
sedatie of pijnstilling. Er is geen relevante literatuur tijdens de search gevonden om dit 
advies te onderbouwen. Minimale restangulatie (<10 graden) na repositie mag 
geaccepteerd worden afhankelijk van leeftijd. 
 
Ernstiger zijn de Gartland-Wilkins type 2B-fracturen (dislocatie met rotatieafwijking, maar 
met corticaal contact) en de Gartland-Wilkins type 3-fracturen (volledige dislocatie). De 
literatuur is er vrij duidelijk over dat deze fracturen moeten worden gereponeerd, omdat 
anders de fracturen in slechte stand genezen en er dus malunion ontstaat. Hierbij is de 
kans op functieverlies groot en de cosmetiek kan afwijkend zijn. Natuurlijke remodellering 
van de gedisloceerde supracondylaire humerusfractuur bij het kind treedt bovendien 
maar beperkt op. 
 
Het is overigens niet exact bekend wat de correlatie is tussen malunion en het verlies aan 
range of motion, tevredenheid of dagelijkse functionaliteit. Als complicatie na onvolledige 
repositie kan bijvoorbeeld een varusstand van de elleboog ontstaan, die vaak cosmetische 
bezwaren geeft, en eventueel ook functionele beperkingen. Dit kan leiden tot een 
indicatie voor correctie-osteotomie, zeker als de malunion een afwijking veroorzaakt van 
30 graden of meer. 
 
Voordat tot repositie wordt overgegaan is het navolgende van belang: 
Bij het type fracturen Gartland-Wilkins 2B en 3 moeten we rekening houden met 
circulatoire complicaties door letsel van de arteria brachialis. De arterie wordt bedreigd 
door de scherpe randen van de botfragmenten. Compressie en afknikken van de arterie 
komen het meest voor, maar een perforatie of dissectie is ook mogelijk. De consequentie 
van een arterieel letsel is vanzelfsprekend gestoorde circulatie van de onderarm en de 
hand, dan wel het ontstaan van een bedreigde arm of hand. Het verdwijnen van de 
pulsaties van de a. radialis, terwijl de hand daarbij warm en rood blijft, rechtvaardigt in de 
literatuur een expectatief beleid. Met bijvoorbeeld een saturatiemeter kan dan het 
verdere beloop van de circulatie gevolgd worden. Gebruik tevens bij kinderen de capillairy 
refill time ter beoordeling van de circulatie. Bij een witte en koude hand zonder pulsaties 
van de pols, ook na repositie, moet operatieve exploratie van de a. brachialis door een 
chirurg met ervaring in vaatreconstructie worden ondernomen. 
 
Zenuwletsels komen bij Gartland-Wilkins type 2B en type 3-fracturen relatief vaak voor. 
Meestal is er dan een neuropraxie en kan er primair conservatief behandeld worden. 
Vervolg kinderen met posttraumatische uitval (neuropraxie) van (één of meer van) de drie 
elleboogszenuwen goed, waarbij herstel binnen 3 maanden verwacht mag worden. Geef 
(hand)fysiotherapie en overweeg een consult door de (kinder)neuroloog, met name bij 
motorische stoornissen.  
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Neurovasculaire problemen komen dus regelmatig voor bij de supracondylaire 
humerusfractuur. Onderzoek van de motorische en sensibele functie van de 3 onderarm 
zenuwen en palpatie van de radialis pols en beoordeling van de capillary refill moeten bij 
deze fracturen altijd preoperatief worden uitgevoerd en vastgelegd en postoperatief 
herhaald worden. 
 
Meestal is tractie en hyperflexie van een enigszins ge-exoroteerde arm genoeg om 
anatomisch te reponeren. Bij de Gartland-Wilkins type 2B en type 3-fracturen is het 
aanbevolen om de gereponeerde fractuur te fixeren met percutaan geplaatste K draden, 
bij voorkeur met twee gekruiste K-draden, de eerste vanaf de laterale condyl en een 
tweede vanaf de mediale epicondyl. 
 
Verkrijgen we na 2 gesloten pogingen geen repositie of stabiliteit na repositie naar 
tevredenheid, dan is het verstandig een open repositie te ondernemen. 
 
De methode van benadering bij open repositie is bij voorkeur via een dwarse incisie in de 
huidplooi van de fossa cubiti. Hierbij valt men bij openen van huid en subcutis direct in 
het fractuur hematoom, en kan doorgaans gemakkelijk met hulp van een vinger in de 
fossa coronoïdea van de humerus, de fractuur gereponeerd en percutaan gefixeerd 
worden. Interpositie van periost (of andere weke delen, delen zoals de musculus 
brachialis) kan de repositie bemoeilijken. Met deze benadering wordt dat eenvoudig 
opgelost. Een laterale of mediale benadering van de elleboog geeft minder mogelijkheden 
tot overzicht over de fractuur en de eventuele weke delen interpositie. 
 
De gebruikelijke methode van fixatie is 2 retrograad geplaatste percutane gekruiste K-
draden vanuit de mediale epicondyl en de laterale condyl om stabiliteit in alle richtingen 
te verkrijgen. Minimaal twee K-draden zijn noodzakelijk om voldoende stabiliteit van de 
fractuurfixatie te verkrijgen. De kruising van de K-draden mag niet ter hoogte van de 
fractuur liggen. Door te testen onder doorlichting, met name op rotatie, ontstaat een 
indruk van de stabiliteit van de fractuur. Aanvullende stabiliteit komt later nog door de 
gipsspalk. 
 
Het nadeel van een mediaal geplaatste K-draad is het risico op n. ulnaris letsel. Als 
alternatief is daarom wel geadviseerd om 2 retrograde divergerende laterale K-draden te 
gebruiken. Het lijkt erop dat bij het gebruik van 2 laterale K-draden het letsel van de n. 
ulnaris niet gereduceerd is (Zhao, 2013; Abdel Karim, 2016), en dat osteosynthese 
vergelijkbare stabiliteit geeft (Zhao, 2013; Shafi-Ur Rehman, 2013) waarbij er geen 
aantoonbaar functioneel verschil is bij follow-up van de fractuur en van de range of 
motion van de elleboog (Zhao, 2013; Abdel Karim, 2016; Shafi-Ur Rehman, 2013). De 
werkgroep heeft een lichte voorkeur voor gekruiste K-draden en omdat deze techniek in 
de praktijk stabieler lijkt. 
 
Overweeg schade aan de n. ulnaris bij een mediaal geplaatste K-draad als er postoperatief 
uitval van de nervus ulnaris is waar pre-operatief de functie nog normaal was en overleg 
direct met een specialist op het gebied van zenuwletsel, bijvoorbeeld neurochirurg of 
plastisch chirurg. Die zal met u moeten beslissen of, en zo ja door wie, exploratie van de 
n. ulnaris zal volgen. Het verdient overigens de aanbeveling om de mediale K-draad 
oscillerend in te brengen, in iets verminderde flexie om luxatie van de zenuw uit de sulcus 
te voorkomen.  
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Het infectierisico en het risico op zenuwletsel lijken niet verhoogd te zijn bij open repositie 
met K-draad fixatie ten opzichte van gesloten repositie met K-draad fixatie, zodat 
terughoudendheid ten aanzien van open repositie op basis van deze criteria niet nodig is 
(Kaewpornsawan, 2001; Keskin, 2014; Erçin, 2016). 
 
De laterale fixateur externe wordt in de wereld ook gebruikt voor osteosynthese van 
distale humerusfracturen bij kinderen. De werkgroep ziet deze techniek niet als primaire 
keuze bij GW 2B en GW 3 fracturen van de distale humerus; wellicht is de fixateur externe 
in zeldzame gevallen bij zeer instabiele of comminutieve-fracturen een goede optie. 
 
Controleer (7 tot 10) dagen na de fixatie met K-draden de stand van de fractuur en van de 
K-draden in gips met een röntgenfoto, zodat eventuele revisie van de osteosynthese nog 
kan plaatsvinden. 
 
In principe is behandeling met gips en K draden gedurende 3 tot 4 weken genoeg. Na 3 
tot 4 weken kunnen het gips en de percutaan ingebrachte K-draden op de gipskamer 
verwijderd worden. Na een controle X-foto kan dan met oefenen gestart worden. Re-
fracturen zijn bij dit letsel uitermate zeldzaam. Gipsbehandeling gedurende 6 weken 
wordt afgeraden: dan neemt de kans op functieverlies toe. 
 
2) Mediale epicondyl en 
3) Laterale condylfracturen 
Er is weinig bewijs gevonden voor de aanbevelingen ten aanzien van de behandeling van 
deze fracturen. Voor deze fracturen bestaan ook geen classificatiesystemen ter 
ondersteuning van de behandelopties. 
 
De aanbevelingen komen dan ook tot stand op basis van de expertise van de 
commissieleden. 
 
De fractuur van de mediale epicondyl komt relatief vaak voor in combinatie met een 
elleboogluxatie, dus wees altijd bedacht op bijkomend ligamentair letsel van het gewricht, 
of dat het fragment van de mediale epicondyl kan inklemmen in het gewricht. Als een 
sterk gedisloceerde fractuur van de mediale epicondyl conservatief behandeld wordt 
zonder repositie, kan dit soms leiden tot groeistoornis, functieverlies en pseudoarthrose 
met pijn. 
 
In het algemeen wordt aangehouden dat een beperkte dislocatie van de mediale 
epicondyl (<5mm) conservatief behandeld mag worden, met gips gedurende 3 à 4 weken. 
 
Bij dislocatie van >5 mm of sterke rotatie wordt geadviseerd om een open repositie te 
doen van de mediale epicondyl, waarbij speciale aandacht aan de n. ulnaris moet worden 
gegeven. Fixatie van de epicondyl kan dan gebeuren met een schroef of met twee K-
draden, waarna ook 3 à 4 weken gips gegeven wordt. De keuze van het osteosynthese 
materiaal hangt echter ook af van intra-operatieve bevindingen zoals grootte van het 
fragment, verkregen repositie en beoordeling van de fixatiemogelijkheden tijdens de 
operatie. Bij instabiliteit met een klein botfragment kan refixatie van de mediale 
collaterale band met een botanker worden overwogen. Dit is alleen mogelijk bij 
voldoende ossificatie van de mediale (epi)condyl en hoeft niet acuut verricht te worden. 
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Pre- en postoperatief moet de functie van de nervus ulnaris, radialis en medianus getest 
en vastgelegd worden. 
 
Fractuur van de laterale condyl van de humerus heeft een neiging tot vertraagde 
genezing, ofwel delayed union en pseudoarthrose; dit geldt ook als de stand aanvankelijk 
goed is. 
 
Een laterale condylfractuur met anatomische stand kan conservatief behandeld worden 
met 3 tot 4 weken (bovenarm)gips maar controle op stand moet geschieden na 7 tot 10 
dagen en controle op consolidatie moet na 4 tot 6 weken geschieden. 
 
De gedisloceerde laterale condylfractuur (>2mm) moet geopereerd worden, omdat het 
een intra-articulaire fractuur is en dan heeft open repositie en fixatie de voorkeur. De 
fixatie methode van voorkeur is 1 of 2 compressie schroeven (Gilbert, 2016; Wirmer, 
2012).Twee gekruiste K-draden worden vooral bij jongere kinderen gebruikt voor de 
fixatie. Bij schroeffixatie kan en moet de groeischijf vermeden worden, omdat dan het 
risico op formatie van een botbrug ter hoogte van de groeischijf na verwijderen van de 
schroef groot is. De keuze van het osteosynthese materiaal hangt echter ook af van intra-
operatieve bevindingen zoals grootte van het fragment, verkregen repositie en 
beoordeling van de fixatiemogelijkheden tijdens de operatie. Aanvullend wordt meestal 
3 tot 4 weken gips gegeven. Ook hierbij moet goed gecontroleerd worden of consolidatie 
optreedt. 
 
De fractuur is eigenlijk een epifysiolyse Salter-Harris type 4 en dan moet men op 
termijnrekening houden met een groeistoornis. Het verdient aanbeveling een late 
controles te verrichten na 6 maanden, 1 jaar, 1,5 jaar en 2 jaar. 
 
Functiecontrole en fysiotherapie 
Bij alle elleboog fractuurtypes kunnen functie problemen ontstaan. Bij de beschreven 
fracturen zal meestal de extensie van de elleboog kunnen achterblijven, maar ook de 
flexie kan gestoord zijn. 
 
Pronatie en supinatie zijn bij de supracondylaire fracturen meestal niet afwijkend maar 
kunnen dit na de laterale condylfracturen wel zijn. 
 
Fysiotherapie wordt niet standaard geadviseerd. Als circa twee weken na het verwijderen 
van het gips de functie van de elleboog nog niet op gang is, is fysiotherapie geïndiceerd 
om de functie te optimaliseren. 
 
Extensie beperking van meer dan 30 graden en flexie van minder dan 90 graden zijn 
indicatief hierbij. 
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Figuur 2.13 Gartland Wilkins type 3 
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Figuur 2.14 Flowchart Supracondylaire humerusfractuur 
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Aanbevelingen 
Supracondylaire humerus fracturen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel de niet-gedisloceerde supracondylaire humerusfractuur (Gartland-Wilkins type-
1) met bovenarmgips gedurende 3 à 4 weken. 

 

Behandel de licht naar dorsaal geanguleerde supracondylaire humerusfractuur (Gartland-
Wilkins type-2A) met eenvoudige en eenmalige repositie door hyperflexie en geef 
vervolgens bovenarmgips gedurende 3 à 4 weken. 

 

Reponeer de gedisloceerde en geroteerde supracondylaire humerusfractuur van het 
Gartland-Wilkins type 2B en type 3 op de operatiekamer (open of gesloten). 

 

Fixeer de Gartland-Wilkins type 2b en 3-fractuur met twee percutaan ingebrachte K-
draden. Fixatiemethode is bij voorkeur gekruiste K-draden of als alternatief twee vanaf 
lateraal ingebrachte K-draden. Geef vervolgens 3 à 4 weken bovenarmgips. 

 

Doe een open repositie na falen van maximaal 2 pogingen tot gesloten repositie op de 
operatiekamer. 

 

Gebruik een dwarse incisie in de elleboogsplooi als open repositie van de fractuur 
noodzakelijk is. 

 

Controleer de neurovasculaire toestand van de arm op zorgvuldige wijze preoperatief en 
postoperatief bij gedisloceerde supracondylaire humerusfracturen. 

 

Overweeg schade aan de n. ulnaris met name bij een mediaal geplaatste K-draad als er 
postoperatief uitval van de n. ulnaris is en overleg direct met een specialist met ervaring 
met het behandelen van zenuwletsels. Die zal met u moeten beslissen of, en zo ja door 
wie, exploratie van de n. ulnaris zal volgen. 

 

Vervolg kinderen met traumatische neuropraxie van (één van) de drie elleboogzenuwen 
goed, waarbij herstel binnen 3 maanden verwacht mag worden. Geef 
(kinder)fysiotherapie en overweeg een consult door de (kinder)neuroloog. 

 

Ga over tot vaatchirurgische analyse en eventuele exploratie van de arteria brachialis als 
postoperatief de hand polsloos en wit is. Wacht af als de hand polsloos is, maar wel roze 
met intacte capillary refill. Controleer gedurende 24 uur regelmatig. 

 

Controleer 7 à 10 dagen na de fixatie met K-draden de stand van de fractuur in gips en 
van de K-draden met een röntgenfoto, zodat eventuele revisie van de osteosynthese nog 
kan plaatsvinden. 
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Verwijder K-draden en gips 3 tot 4 weken na de operatie, dit kan poliklinisch. 

 

Overweeg fysiotherapie als 2 weken na het verwijderen van het gips de flexie en extensie 
van de elleboog niet op gang komen. 

 

Reken niet op remodellering bij standsafwijkingen van de elleboog na de primaire 
behandeling. Overweeg bij ernstige standsafwijkingen (bijvoorbeeld van >30 graden) een 
correctie-osteotomie. 

 
Mediale epicondyl fracturen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel fracturen van de mediale epicondyl operatief als er een mediale collaterale 
instabiliteit is, het fragment intra-articulair is ingeklemd en bij meer dan 5 mm dislocatie. 

 

Fixeer in dat geval het botfragment met een compressie schroef die buiten de groeischijf 
geplaatst wordt of, met een K-draad of twee gekruiste K-draden. 

 
Laterale condyl fracturen 

Behandel conservatief met 4 weken gips bij minder dan 2 mm dislocatie. 

 

Controleer 7 tot 10 dagen na het trauma omdat secundaire dislocatie kan optreden. 

 

Behandel operatief bij meer dan 2 mm dislocatie met open repositie en stabilisatie bij 
voorkeur met 1 of 2 compressieschroeven, buiten de groeischijf geplaatst. Gebruik twee  
K-draden als fixatie met schroeven technisch niet goed lukt. Doe een osteosynthese in 
anatomische stand. Vermijdt excessieve exploratie en weke delen schade (in verband met 
vascularisatie van de laterale condyl) 

 

Controleer of consolidatie echt optreedt na circa 4 tot 6 weken. Delayed union en 
pseudoartrose komen relatief vaak voor bij dit letsel. 

 

Controleer tot 2 jaar na de fractuur op een groeistoornis, omdat deze fractuur meestal 
een Salter-Harris type-4 epifysiolyse is. 
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Bijlagen bij module 2.2 
 
 
Evidence-tabellen 
Research question: Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de elleboog gelet op leeftijd en dislocatie? 

Study reference Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 2  

Intervention (I) Comparison / control (C) 3 

 
Follow-up Outcome 

measures and 
effect size 4  

Comments 

Shafi-Ur-Rehman 
et al., 2013 
 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
Department of 
Orthopedic 
surgery, Shaikh 
Zayed 
Hospital/ PGMI  
 
Country: 
Lahore, 
Pakistan 
 
Source of 
funding: not 
reported 

Inclusion criteria: 
children with 
supracondylar 
fracture of 
humerus 
(Gartland type II 
or III) fresh 
supracondylar 
fractures of 
humerus within 
one week of 
injury were 
included. 
 
Exclusion criteria: 
patients with 
supracondylar 
fractures of 
humerus with 
vascular or nerve 
injury, ipsilateral 
forearm fractures 
and open 
supracondylar 
fractures of 
humerus were 
excluded. 
 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Lateral entry K-Wires (B) 
 

Describe  control 
(treatment/procedure/test): 
 
Cross K-Wires (A) 

Length of follow-up: 
immediate 
postoperative, 
fortnightly 
radiological 
examination. 3 and 
12 weeks 
postoperatively 
Bauman’s angle. 
Flynn’s criteria week 
12.  
 
 
Loss-to-follow-up: 
None 
 

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 
 
Immediate 
postoperative 
Bauman’s angle:  
I: 74.60 ± 4.40 
C: 74.88 ± 6.79 
No p-value 
 
Abnormal (<64 
and >81⁰): 
I: 18 ; C: 6  
 
3-week 
postoperative 
Bauman’s angle: 
I: 77.70 ± 6.30 
C: 77.50 ± 5.09 
No p-value 
  
Abnormal (<64 
and >81⁰), N: 
I: 22 ; C: 10 
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N total at 
baseline: n=200 
I: n=100 
C: n=100 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
Patients 3-10 
years 
age ± SD: 
I: 58% 3-6 yrs ; 
42% 7-10 yrs 
C: 59% 3-6 yrs ; 
41% 7-10 yrs 
 
Sex:  
I: 78% M 
C: 80% M 
 
Groups 
comparable at 
baseline? Yes 

Loss reduction 3 
wk postoperative: 
No: I: 59% ; C: 70% 
NS 
 
Anterior humeral 
line 3wk 
postoperative: 
Non intact: I: 41% ; 
C: 30% 
NS 
 
Flynn’s criteria., 
12wk 
postoperative: 
Excellent: I: 65% ; 
C: 72%.  
NS 
 

Abdel Karim et 
al., 2016 
 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: level I 
trauma center, 
university 
hostpital 
 
Country: Egypt 
 
Source of 
funding: not 
reported 

Inclusion criteria: 
children <10 yrs, 
with 
supracondylar 
humeral fractures 
(Gartland type II 
and III), unilateral 
fractures 
 
Exclusion criteria:  
open fractures, 
fractures 
undisplaced 
Gartland type I, 

Describe intervention: 
 
Lateral-entry pin technique, 
using 2 pins.  
 
The surgeon selected the pin 
size to be used according to 
the age of the patient and the 
size of the arm (usually 1.6 
mm for younger children and 
1.8–2 mm for older children). 

Describe  control: 
 
Crossed technique, medial 
and lateral pins 

Length of follow-up: 
minimum follow-up 
period was 6 months 
 
Loss-to-follow-up: 
none 
 
Incomplete outcome 
data:  
None 
 

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 
 
Ulnar nerve injury, 
N: 
I: 1 
C: 0 
NS 
 
Full range of 
motion 2 months 

Of  note: 
techniques 
performed by 
junior trainees ≤3 
years (in both 
groups). 
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with vascular 
injury, 
compartment 
syndrome, 
preoperative 
ulnar nerve injury 
or refusal to 
provide informed 
consent. 
 
N total at 
baseline: 
N=60 (I: 30, C: 30) 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
 
Age, mean 
(range): 
Total: 5.1 years 
(1.5-9)  
 
Sex, M:F, N: 
Total: 42:18 
 
Type of injury, N: 
Flexion: n=3 
Extension: n=57 
 
Groups 
comparable at 
baseline? Yes 

after wire 
removal, N: 
I: 22 
C: 28 
No p-value 
 
Range of motion / 
postoperative 
stiffness (after 
physiotherapy), N: 
I: 2* 
C: 0 
NS 
* continued to 
have 
approximately 10 
degree of elbow 
flexion loss till the 
end of the follow-
up period 
 
Pin tract infection 
(week 3), N: 
I: 3 
C: 4 
NS 
 

Kaewpornsawan, 
2001 
 
 

Type of study: 
RCT 
 

Inclusion criteria: 
closed totally 
displaced 
supracondylar 

Describe intervention: 
 
Closed reduction and pinning 
(group A) 

Describe  control: 
 
Open reduction and pinning 
(group B) 

Length of follow-up:  
Average of 20 weeks 
(14-30 weeks) 
 

Outcome 
measures and 
effect size (include 

*Baumann’s 
angle difference: 
the outcome of 
acceptable 
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Setting: 
Faculty of 
Medicine, 
Siriraj hospital 
and outpatient 
clinic 
 
Country: 
Thailand 
 
Source of 
funding: not 
reported 

humeral fracture, 
1-12 yrs of age.  
 
Exclusion criteria: 
open fracture, 
fracture for >1wk 
before 
presentation, 
fracture 
associated with 
an ipsilateral 
forearm fracture, 
vascular injury, 
compartmental 
syndrome, and 
abnormal growth 
and 
development.  
 
N total at 
baseline: 
N= 28 (I: 14, C: 14) 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
 
Age, mean (SD): 
I: 7.9 (3.1) 
C: 6.8 (2.6) 
NS 
 
Sex, M:F, N: 
Total: 19:9 
I: 8:6 
C: 11:3 
NS 

 
Closed reduction under 
fluoroscopy and three pins 
inserted, laterally by two pins 
and medially by one pin 
percutaneously 
 
Note: two cases were 
changed to be treated by 
open reduction because of 
failure of closed reduction, 
but were analysed based on 
ITT. 

 
Open reduction by a lateral 
approach and fixation with 
three pins was performed.  

Loss-to-follow-up: 
None 
 

95%CI and p-value 
if available): 
 
Baumann’s angle 
(deg) injured side, 
mean ± SD: 
I: 69.7 ± 8.5 
C: 69.1 ± 7.0 
NS 
 
Baumann’s angle 
difference 
between injured 
and uninjured 
side*:  
I: 2.33 ± 1.6 
C: 2.45 ± 1.8 
p-value=0.8 
 
Range of motion 
(% of ROM <10⁰): 
I: 100% 
C: 92.86%  
NS 
 
Union rate (% 
union): 
I: 100% 
C: 100% 
NS 
 
Infection rate (% 
infection rate): 
I: 0% 
C: 0% 
NS 
 

reduction was 
tested 
intraoperatively 
the difference 
should not be 
more than ±5⁰. 
 
ROM: as % of 
normal ROM and 
considering 
motion loss of 
elbow < 10⁰ to be 
a good range of 
motion. 
 
Measures/ 
definitions of 
infection rate, 
nerve injury or 
union are not 
specified. 
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Groups 
comparable at 
baseline? Yes 
 

Nerve injury after 
treatment (ulnar 
nerve),N, (%): 
I: 2 (14) 
C: 0 (0) 
P-value=0.47 
 
Flynn’s criteria, N 
(%): 
Excellent: I: 10 
(71.4); C: 9 (64.3) 
Good: I: 4 (28.6); C: 
4 (28.6) 
Fair: I: 0 (0) ; C: 1 
(7.1) 
Poor: I: 0 (0) ; C: 0 
(0) 
P-value= 1.0 

Erçin, 2016 
 
 
 

Type of study: 
prospective 
cohort 
 
Setting: 
training and 
research 
hospital, 
university 
faculty of 
medicine 
 
Country: 
Turkey 
 
Source of 
funding: not 
reported.  

Inclusion criteria: 
patients with 
Gartland type III 
fractures who 
had 2 lateral and I 
medial pins 
placed during 
surgery.   
 
Exclusion criteria: 
patients with 
preoperative 
neurovascular 
injuries, open 
fractures, 
previous 
ipsilateral elbow 
fractures, or 

Describe intervention: 
 
Medial mini-open technique 
(group A) 
 
medial pin was inserted with 
mini-open incision 
 
*The same pin configuration 
was used in both groups: 2 
lateral pins and 1 crossed 
medial pin 

Describe  control: 
 
Percutaneous technique 
(group B) 
 
all pins were inserted 
percutaneously  

Length of follow-up:  
Mean follow-up: 
I: 14.1 ± 1.2 months 
C: 14.6 ± 2.1 months 
 
Loss-to-follow-up: 
unclear 
 

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 
 
Baumann angle:  
No mean (SD) 
reported. NS  
 
Humerocapitellar 
angle:  
No mean (SD) 
reported. NS 
 
Carrying angle: No 
mean (SD) 
reported. NS 
 

Geen gemiddelde 
verschillen en 
spreidingsmaten 
van alle 
uitkomstmaten 
gepresenteerd. 
 
*Nerve injury 
sensory 
assessments: by 
Semmes-
Weinstein 
monofilament 
test and static 2-
point 
discrimination 
test. 
Monofilament 
2.83 was 
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flexion fractures 
were excluded.   
 
N total at 
baseline: 
N= 104 (I: 41,C: 
63) 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
 
Age, mean (SD): 
I: 6.2 ± 2.65 
C: 6.67 ± 3.11 
NS 
 
Sex, M:F, N: 
I: 25:16 
C: 38:25 
NS 
 
Groups 
comparable at 
baseline? Yes 
 

Elbow 
extension/flexion: 
No mean (SD) 
reported. NS 
 
Monofilament 
test*: all patients 
normal 2.83 
results 
 
Static 2-point 
discrimination 
test#, N: 
Poor: I: 3 ; C: 2 
Fair: I: 1 ; C: 1 
P-value: 0.593 
 
All patients had 
complete return of 
nerve function and 
full movement of 
the elbow at 6-
month follow-up.  
 
Pin site infection, 
N(%):  
I: 2 (4.9%) 
C: 3 (4.8%) 
NS 

considered 
normal.  
 
#In static 2-point 
discrimination, <6 
mm was 
considered 
normal, 6–10 mm 
was considered 
fair, and 10–15 
mm was 
considered poor. 
 
Baumann angle 
was measured on 
the 
anteroposterior 
radiograph of the 
elbow at 3-month 
follow-up. 
 
Carrying angle 
was measured by 
full-circle 
goniometer and 
compared with 
the contralateral 
arm 
 

Keskin, 2014 
 
 
 

Type of study: 
retrospective 
study 
 
Setting: 
hospital 
setting 
 

Inclusion criteria:  
Children with 
type III Gartland 
displaced 
supracondylar 
fractures with 
relevant 
radiographs and 

Describe intervention: 
 
Closed reduction and 
percutaneous pinning 

Describe  control: 
 
Open reduction and 
percutaneous pinning 

Length of follow-up: 
routine screening up 
to 3 months, average 
follow up time: 
I: 49.2 (9-91) months 
C: 14.12 (5-56) 
months 
 

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 
 
Carrying angle of 
intact versus 
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Country: 
Turkey 
 
Source of 
funding: not 
reported.  

other data in their 
hospital records 
who were 
presented 
voluntarily by 
their families to 
the clinic in 
response to a call 
out of 420 
children who 
were operated by 
the same surgical 
team between 
1999-2006 
 
Exclusion criteria:  
patients with 
metabolic muscle 
or bone 
disorders, those 
having a previous 
supracondylar 
fracture, 
pathologic 
fracture, open or 
comminuted 
fracture of the 
humerus, the 
cases with 
preoperative 
vascular lesions 
and those with 
accompanying 
bone fractures. 
 
N total at 
baseline: 

Loss-to-follow-up:  
NR 
 
Incomplete outcome 
data:  
NR 
 

operated elbows, 
mean±SD: 
I: 10.8 ± 4.27 
versus 7.84 ± 6.28 
C: 10.14 ± 3.76) 
versus 8.62 ± 3.94 
P=0.655 
 
Flexion loss, mean 
± SD: 
I: 3.14 ± 4.6 
C: 4.6 ± 3.72 
P=0.084 
 
Extension loss 
mean ± SD: 
I: 0.72 ± 1.74 
C: 1.3 ± 2.21 
P=0.147 
 
Flynn criteria, N 
(%): 
Excellent: I: 40 
(80%) ; C: 29 (58%) 
P=0.06 
 
Ulnar nerve, N (%): 
I: 0 (0%) 
C: 3 (6%) 
No statistical test 
performed. 
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N=100 (I:50 , 
C:50) 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
 
Age, mean 
(range): 
7.04 yrs (no 
range/SD) 
 
Sex, M:F, %, 
69:31 
 
Groups 
comparable at 
baseline? Yes 

Pandey, 2008 
 
 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: B.P 
Koirala 
Institute of 
Health 
Sciences 
 
Country: Nepal 
 
Source of 
funding: not 
reported 

Inclusion criteria:  
children <12y of 
age with closed 
Gartland type IIB 
and III extension 
type 
supracondylar 
fracture of less 
than 7 days 
duration. 
 
Exclusion criteria:   
 
N total at 
baseline: 
I: 30 
C: 30 
 

Describe intervention: 
 
Group A: closed reduction 
and splinted with long arm 
plaster slab application 

Describe  control: 
 
Group B: closed reduction 
and crossed Kirschner wire 
fixation 

Length of follow-up: 
after 1 and 3 weeks, 
and after 3 and 6 
months 
 
Mean follow-up: 
I: 6.9 months 
C: 7.1 months 
 
Loss-to-follow-up: 
N=14 
I: 8 patients 
C: 6 patients 
 
Incomplete outcome 
data:  
Not reported 
 

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 
 
Post-reduction 
evaluation 
Loss of elbow 
flexion: 
I: 6.9 ± 5.4 
C: 5.5 ± 3.7 
p-value: 0.32 
 
Elbow extension:  
I: -1.5 ± 3 
C: -1.7 ± 2.8 
p-value: 0.74 
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Important 
prognostic 
factors2: 
Age, mean (SD): 
I: 7.6 (3.4) 
C: 7.8 (2.2) 
P=0.923 
 
Sex, M:F, N: 
I: 23:7 
C: 18:12 
p= 0.281 
 
Groups 
comparable at 
baseline? Yes 
 

Carrying angle: 
I: 2.2 ± 5.8 
C: 5.3 ± 5 
p-value: 0.06 
 
Flynn’s criteria 
(functional) N: 
Excellent: I: 10 
(45.5%) ; C: 18 
(75%) 
Good: I: 10 
(45.5%); C: 5 
(20.8%) 
Fair: I: 1 (4.5%) ; C: 
1 (4.2%) 
Poor: I: 1  (4.5%); 
C: 0 
Chi-square test  p-
value: 0.18 
 
Comparison of 
affected elbow 
and normal side 
Flexion (mean of 
difference) 
I: 5.9 ± 5.9 
C: 4.1 ± 4 
p-value: 0.36 
 
Extension (mean 
of difference) 
I: -2.1 ± 3.6 
C: -2 ± 2.6 
p-value: 0.80 
 



78 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

Carrying angle 
(mean of 
difference 
I: 8.9 ± 5.5 
C: 5.7 ± 4.4 
p-value: 0.04 

Schmale, 2014 
 
 

Type of study: 
RCT 
 
Setting: Seattle 
Children’s 
Hospital 
 
Country: 
Washington, 
USA 
 
Source of 
funding: No 
external 
funding was 
secured for 
this study 

Inclusion criteria: 
children five to 
twelve years of 
age, who 
sustained a 
supracondylar 
humeral fracture 
treated either 
with casting 
or with closed 
reduction and 
pinning followed 
by casting.  
 
Exclusion criteria:  
less than five or 
more than twelve 
years of age; had 
a fracture that 
was comminuted, 
was open, or 
required open 
reduction; had 
polytrauma or 
multiple 
fractures; had a 
developmental 
delay; or did not 
speak either 
English or 
Spanish. 

Describe intervention: 
 
No physical therapy 
 

Describe  control: 
 
Intended treatment program 
of six sessions of physical 
therapy 
performed by any of three 
therapists over a five-week 
period beginning the 
week after cast removal 

Length of follow-up: 
9, 15 and 27 weeks 
 
Mean follow-up: 
I: 6.9 months 
C: 7.1 months 
 
Loss-to-follow-up: 
N=28 
I: 13 patients 
C: 15 patients 
 
Incomplete outcome 
data:  
Patients included in 
the analysis: 
I: 26 (2 broke other 
arm, 1 wrong type of 
fracture, 1 lost to 
follow-up at 
baseline) 
C: 29 (2 lost to follow-
up at baseline) 
 

Function 
ASK-p scores 
9 weeks 
5.5 points (95% CI 
0.9 to 10.1 points) 
favouring the no-
PT group 
P = 0.02 
 
15 weeks 
6.1 points (95% CI 
1.5 
to 10.8 points 
favouring the no-
PT group 
P = 0.01 
 
27 weeks 
No significant 
differences (values 
not reported) 
 
Activities of daily 
living score or 
return to 
sports at any time 
point 
No significant 
differences 
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N total at 
baseline: 
I: 30 
C: 31 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
Age, mean (SD): 
I: 6.04 (1.32) 
C: 6.71 (1.68) 
P=0.093 
 
Sex, M:F, N: 
I: 11:16 
C: 19:12 
p= 0.194 
 
Groups 
comparable at 
baseline? Yes 
 
 

Total arc of 
flexion-extension 
elbow motion, 
mean (SD) 
9 weeks 
I: 120.1 (17.8) 
C: 126.3 (19.9) 
P=0.30 
 
15 weeks 
I: 135.6 (10.5) 
C: 137.9 (10.7) 
P=0.56 
 
Total arc of 
pronation-
supination elbow 
motion 
9 weeks 
I: 172.8 (10.8) 
C: 168.4 (16.3) 
P=0.30 
 
15 weeks 
I: 172.8 (10.8) 
C: 168.4 (16.3) 
P=0.17 

Wirmer, 2012 Type of study: 
retrospective 
cohort 
 
Setting: 
hospital 
 
Country: 
Germany 
 

Inclusion criteria: 
children with a 
fracture of the 
lateral condyle 
(type 3 according 
‘Von Laer’) that 
were treated 
between 1989-
2002 and 2004-
2008 either with 

Describe intervention: 
 
Surgical procedure using K-
wires 
 
 
 

Describe  control: 
 
Surgical procedure using 
Screw-wires 

Length of follow-up 
(mean follow-up): 
46.6 months 
 
Loss-to-follow-up: 
n=34 not available 
for follow-up.  
 
Incompleteoutcome 
data:  

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 
 
Number of 
patients with ROM 
deviatin >10⁰ on 
flexion, N: 

 



80 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

Source of 
funding: not 
reported 

K-wire or Screw-
wire. 
 
Exclusion criteria:   
not reported 
 
N total at 
baseline: 
42 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
 
Sex, M:F, N: 
I: 14:7 
C: 12:9 
 
Groups 
comparable at 
baseline? No, 
duration of 
follow-up was 
longer in the K-
wire group (66,45 
mo) versys de 
Screw-wire group 
(24.75 mo). 

See above. I: 0 
C: 1 
 
Number of 
patients with ROM 
deviatin >10⁰ on 
extension, N: 
I: 1 
C: 1 
 

Gilbert, 2016 Type of study: 
retrospective 
cohort 
 
Setting: 
hospital 
 
Country: USA 
 

Inclusion criteria: 
patients with an 
acute, displaced 
(>2mm) lateral 
condyle fracture 
of the elbow.  
 
Exclusion criteria: 
not reported  

Describe intervention: 
 
Surgical procedure (open 
reduction) using K-wires 

Describe  control: 
 
Surgical procedure (open 
reduction) using screw 
fixation 

Length of follow-up 
(mean follow-up): 6.8 
months 
 
Loss-to-follow-up: 
none 
 
Incomplete outcome 
data: none 

Outcome 
measures and 
effect size (include 
95%CI and p-value 
if available): 
 
ROM, mean (SD): 
I: 132.1 (14.28) 
C: 141.2 (11.87) 
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Source of 
funding: not 
reported 

 
N total at 
baseline: 
84 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
Age, mean (SD) 
I: 5.2 (2.33) 
C: 6.2 (3.03) 
 
Sex, M:F, N: 
I: 30:13 
C: 29:12 
 
Groups 
comparable at 
baseline? Yes, 
there appeared 
no difference in 
the classification 
of the fracture 
displacement. 
However, unclear 
how choice for 
fixation or screws 
was made. 

 P=0.01 
* However, after 3 
months follow-up 
not significantly 
different.  
 
Complications, N:  
I: 31% 
C: 8% 
P=0.007 

Notes: 
1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between 

treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on 
these procedures. 

2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors ((potential) confounders). 
3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls. 
4. For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders. 
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Research question: Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de elleboog gelet op leeftijd en dislocatie? 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control © Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Zhao et al. 
2013 
 
(individual 
study 
characteri
stics 
deduced 
from Zhao 
et al. 
2013) 
 

SR and meta-
analysis of 7 
RCTs 
 
Literature 
search up to Aug 
2012 
  
Inclusion of RCTs 
(A, B, D, F, G) or 
Quasi-RCTs (C, E) 
 
Quasi-RCTs were 
defined as those 
in which 
randomization 
was 
inadequately 
concealed 
 
A: Foead, 2004 
B: Kocher, 2007 
C: Tripuraneni, 
2009 
D: Vaidya, 2009 
E: Gaston, 2010 
F: Anwar, 2011 
G: Maity, 2012 
 
 
Source of 
funding: 
A: NR 

Inclusion criteria 
SR:  
RCTs including 
children (1-12 yrs) 
with displaced 
supracondylar 
fractures of the 
humerus incl. 
gartland Types II 
and III,  involving 
comparison of 
lateral entry versus 
medial and lateral 
entry pin fixation,  
mainly closed 
reduction and a 
few open 
reductions were 
included in RCTs.   
 
N (mean age) 
A: I: 27, C: 28 (total 
5.78 yr)  
B: I: 28 (6.1 yr), C: 
24 (5.7 yr)  
C: I: 20 (4.3 yr), C: 
20 (5.5 yr) 
D: I: 29 (5.8 yr), C: 
31 (6.2 yr) 
E: I: 47 (5.7 yr), C: 
57 (6.2 yr) 
F: I: 25, C: 25 (total 
7.0 yr) 

Isolated lateral 
entry technique 
(Lateral Group; LG) 
 
Interventions: 
A: Closed reduction, 
two lateral pins 
B: Closed reduction, 
two lateral pins 
C: Closed reduction, 
two lateral pins (8 
patients with third 
pin) 
D: Closed reduction, 
two or three lateral 
pins 
E: Closed reduction, 
two lateral pins (5 
patients with third 
pin; 3 open 
reductions) 
F: Closed reduction, 
two lateral pins 
G: Closed reduction, 
two lateral pins 
 

Crossed-pinning 
technique = medial and 
lateral (crossed) pin 
technique (Crossed 
Group; CG) 
 
Comparison: 
A: Closed reduction, 
two crossed pins 
B: Closed reduction, 
two crossed pins 
C: Closed reduction, 
two crossed pins (5 
patients with third pin; 
1 open reduction) 
D: Closed reduction, 
one medial and one or 
two lateral pins 
E: Closed reduction, two 
crossed pins (8 patients 
with third pin; 5 open 
reduction) 
F: Closed reduction, two 
crossed pins 
G: Closed reduction, 
two crossed pins 
 

Endpoint of follow-up: 
 
 
A: 8.9 months 
B: 3 months 
C: I: 65.1 days, C: 54.6 
days 
D: 6 months 
E: Unclear 
F: 6 months 
G: 3 months 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
Loss to follow-up rate 
was within 20% in all 
studies 
 

Meta-analysis:  
Risk Ratio (95%CI), p-
value 
RR <1 favours I (LG) 
RR >1 favours C (CG) 
 
RD: Risk Difference 
MD: Mean Difference  
 
Complications 
Risk of iatrogenic ulnar 
nerve injury (incl. 7 
studies, n=521): 
A: 0.41 (0.09, 1.96) 
B: no events 
C: 0.33 (0.01, 7.72) 
D: 0.15 (0.01, 2.83) 
E: 0.24 (0.01, 4.91) 
F: 0.33 (0.01,7.81) 
G: no events 
Pooled RR: 0.30 (0.10, 
0.89) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.03 
 
Reoperation (incl. 3 
studies, n=216): 
Pooled RR: 0.19 (0.02, 
1.52) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.12 
 
Pin tract infection (incl. 3 
studies, n=242): 

Authors conclude that 
crossed pin fixation is at 
higher risk for iatrogenic 
ulnar nerve injury 
compared to the lateral 
pin technique.  
 



83 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

B: authors 
received, in any 
one year, 
outside funding 
or grants of less 
than $10,000 
from Medtronic 
and Synthes 
Spine. A 
commercial 
entity (Synthes 
Spine) paid or 
directed in any 
one year, or 
agreed to pay or 
direct, benefits 
of less than 
$10,000 to a 
research fund, 
foundation, 
division, center, 
clinical practice, 
or other 
charitable or 
83nrolment83 
organization 
with which one 
or more of the 
authors, or a 
member of his 
or her 
immediate 
family, is 
affiliated or 
associated. 
C: NR 
D: NR 

G: I: 80 (6.1 yr), C: 
80 (6.2 yr) 
 
Garland type 
fracture: 
A: II and III 
B: III 
C: II and III 
D: III 
E: III 
F: II and III 
G: II and III 
 
Mini-open 
technique: 
A: No 
B: Yes 
C: No 
D: Yes 
E: No 
F: No 
G: Yes 
 
 
Male : Female: 
A: Unclear 
B: I: 10:18, C: 13:11 
C: Unclear 
D: I: 21:8, C: 17:14 
E: I: 22:25, C: 31:26 
F: total 33:17 
G: I: 51:29, C: 48:32 
 
C/E: also included 
patients with a 
third lateral pin 

Pooled RR: 1.01 (0.26, 
3.93) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.99 
 
Superficial infection (incl. 
3 studies, n=152)): 
Pooled RR: 0.42 (0.07, 
2.72) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.36 
 
Compartment syndrome 
(incl. 3 studies, n=209): 
Pooled RD: 0.00 (-0.03, 
0.03) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=1.00 
 
Radiographic outcomes 
Loss of fracture reduction 
(incl. 4 studies, n=346): 
B: 5.14 (0.66, 39.77) 
D: 3.21 (0.35, 29.11) 
E: 1.46 (0.69, 3.07) 
G: 0.86 (0.35, 2.10) 
Overall RR: 1.47 (0.87, 
2.47) 
Heterogeneity: I2=9%; 
p=0.15 
 
Carrying angle (incl. 2 
studies, n=182): 
Pooled MD: 0.08 (-0.73, 
0.90) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.85 
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E: None 
declared 
F: None declared 
G: None 
declared 
 

 
Loss of carrying 
angle(incl. 4 studies, 
n=295): 
Pooled MD: 0.11 (-0.52, 
0.74) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.73 
 
Baumann angle (incl. 3 
studies, n=222): 
Overall MD: -0.97 (-2.19, 
0.25) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.12 
 
Change in Baumann angle 
(incl. 5 studies, n=347): 
Overall MD: -0.03 (-0.62, 
0.57) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.93 
 
Humerocapitellar angle 
(incl. 2 studies, n=92): 
Overall MD: -1.69 (-3.89, 
0.52) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.80 
 
 
Functional outcomes 
Function in terms of Flynn 
criteria (incl. 3 studies, 
n=242) : 
B: 1.04 (0.79, 1.36) 
D: 1.11 (0.88, 1.41) 
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G: 0.91 (0.75, 1.11) 
Overall RR: 0.99 (0.87, 
1.13) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.86 
 
Full return to function 
(incl. 2 studies, n=112): 
Overall RR: 1.00 (0.92, 
1.09) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.96 
 
Loss of elbow flexion (incl. 
2 studies, n=105): 
Overall MD: 0.31 (-1.34; 
1.95) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.71 
 
Loss of elbow extension 
(incl. 2 studies, n=105): 
Overall MD: 0.33 (-1.38, 
2.03) 
Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.71 

Loizou et 
al., 2009 
 
(individual 
study 
characteri
stics 
deduced 
from 
review 

SR and meta-
analysis of 5 
studies: all non 
randomized and 
retrospective 
designs 
 
Literature 
search up to Feb 
2008 
  

Inclusion criteria 
SR:  
Studies 
(retrospective/ 
prospective / 
prospective 
randomized) that 
compared early 
and delayed 
treatment of type 
III supracondylar 

Early treatment 
group 
 
Intervention: 
Time from injury to 
surgery(h): 
A: I: ≤8 
B: I: ≤12 
C: I: ≤8 
D: I: ≤12 
E: I: ≤8 

Delayed treatment 
group 
 
Comparison: 
Time from injury to 
surgery(h): 
A: C: >8 
B: C:>12 
C: C: >8 
D: C: >12 
E: C: >8 

Endpoint of follow-up: 
 
Failure of closed 
reduction (retrospective 
designs) 
 

Meta-analysis:  
Risk Ratio (95%CI), p-
value 
OR <1 favours I (early) 
OR >1 favours C (delayed) 
 
Open reduction (due to 
failure closed reduction) 
(incl. 5 studies, n=396): 
Pooled OR: 0.37 (95% CI 
0.21, 0.66) 

Authors conclude: type III 
supracondylar fractures 
in children should be 
treated early within 12 h 
of injury. 
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Loizou et 
al. 2009) 
 

 
A : Iyengar, 1999 
B : Gupta, 2004 
C : Carmichael, 
2006 
D: Sibinski, 2006 
E: Walmsley, 
2006 
 
 
 
Source of 
funding: 
A: None 
declared 
B: None 
declared 
C: NR 
D: None 
declared 
E: None 
declared 
 

humeral fractures 
in children, report 
on failure of closed 
reduction and 
conversion to open 
reduction. 
 
N per group (mean 
age): 
A: I: 23 (6.3 yr), C: 
35 (5.7 yr) 
B: I: 35 (NR), C: 34 
(NR) 
C: I: 16 (5.3 yr), C: 5 
(6.4 yr) 
D: I: 43 (6.4 yr), C: 
34 (6.8 yr) 
E: I: 126 (6.4 yr), C: 
45 (5.8 yr) 
 
N total: 396 
I: 243 (61.4%) 
C: 153 (38.6%) 
 

  Heterogeneity: I2=0%; 
p=0.0007 
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Risk of bias tabellen 
Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC, Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009; PloS Med 6: e1000097; doi:10.1371/journal.pmed1000097) 
Research question: Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de elleboog gelet op leeftijd en dislocatie? 

Study  
 
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate and 
clearly focused 
question?1 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search?2 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies?3 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies?4 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate 
adjustment for 
potential 
confounders in 
observational 
studies?5 
 
Yes/no/unclear/not 
applicable 

Assessment of 
scientific quality 
of included 
studies?6 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough 
similarities 
between studies 
to make 
combining them 
reasonable?7 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk of 
publication bias 
taken into 
account?8 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported?9 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Zhao, 
2013 

Yes Yes Yes Yes NA Yes, using 
Detsky score 

Yes Yes, funnel plot 
published 

Yes 

Loizu, 
2009 

Yes Yes Yes Yes Unclear No Yes Yes, funnel plot 
published 

Yes 

1. Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined. 
2. Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched. 
3. Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons. 
4. Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported. 
5. Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCTs). 
6. Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table et cetera). 
7. Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For 

pooled data: assessment of statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (for example Chi-square, I2)? 
8. An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (for example funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (for example Egger regression 

test, Hedges-Olken). Note: If no test values or funnel plot included, score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 
10 included studies. 

9. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or 
support must be indicated for the systematic review AND for each of the included studies. 
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Research question: Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de elleboog gelet op leeftijd en dislocatie? 

Study 
reference 
 
 
 
(first 
author, 
publicatio
n year) 

Describe method of 
randomisation1 

Bias due to 
inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of participants to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to selective 
outcome reporting on 
basis of the results?4 
 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to loss 
to follow-up?5 
 
 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Bias due to 
violation of  
intention to 
treat 
analysis?6 
 
 
 
(unlikely/likely
/unclear) 

Shafi-Ur-
Rehman 
et al., 
2013 

Randomization 
method not 
reported. 

Unclear Likely Likely Likely Unlikely Unlikely Unclear 

Abdel 
Karim et 
al., 2016 

Randomization 
performed using 
opaque sealed 
envelopes. 

Unlikely Likely Likely Likely 
 

Unlikely Unlikely Unlikely  

Kaewporn
sawan, 
2001 

Children were 
randomly divided 
into two groups by 
block randomization. 

Unlikely Likely Likely Unclear  
(blinding only 
specified for 
satisfaction score) 

Unlikely Unlikely Unlikely 

Pandey, 
2008 
 

Patients who fulfilled 
the inclusion criteria 
between 1st of 
January to 31st of 
December 2004 were 
randomized into two 
groups according to 
treatment method 
applied. 

Unclear Likely Likely Likely Unlikely Likely  Likely 

Schmale, 
2014 

A block 
randomization 
scheme with a block 
size of six was used. 
Envelopes were used 

Unlikely Likely Likely Unlikely Unlikely Likely Unlikely 
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for concealed 
random assignment 
of enrolled 
participants and 
were opened 
following enrolment. 

1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of 
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission. 

2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators 
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate 
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules. 

3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when 
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient 
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome 
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then 
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported. 

5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the 
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear. 

6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk 
of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, 
(b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis. 
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Risk of bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies) 

Study reference 
 
 
(first author, year 
of publication) 

Bias due to a non-representative or 
ill-defined sample of patients?1 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to insufficiently long, or incomplete 
follow-up, or differences in follow-up between 
treatment groups?2  
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to ill-defined or 
inadequately measured outcome 
?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate adjustment for 
all  important prognostic factors?4 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Keskin, 2014 Likely Likely Unlikely Likely 

Ercin, 2016 Likely Unlikely Unlikely Likely 

1. Failure to develop and apply appropriate eligibility criteria: a) case-control study: under- or over-matching in case-control studies; b) cohort study: selection of exposed and 
unexposed from different populations. 

2. 2 Bias is likely if: the percentage of patients lost to follow-up is large; or differs between treatment groups; or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups; or 
length of follow-up differs between treatment groups or is too short. The risk of bias is unclear if: the number of patients lost to follow-up; or the reasons why, are not reported. 

3. Flawed measurement, or differences in measurement of outcome in treatment and control group; bias may also result from a lack of blinding of those assessing outcomes (detection 
or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome 
measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

4. Failure to adequately measure all known prognostic factors and/or failure to adequately adjust for these factors in multivariate statistical analysis. 

 
 
Risk of bias table for observational studies 
Research question: Research question: Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de elleboog gelet op leeftijd en dislocatie? 

Study reference 
 
 
(first author, year 
of publication) 

Bias due to a non-representative or 
ill-defined sample of patients?1 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to insufficiently long, or incomplete 
follow-up, or differences in follow-up between 
treatment groups?2  
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to ill-defined or 
inadequately measured outcome 
?3 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate adjustment 
for all  important prognostic factors?4 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Wirmer, 2012 Unlikely Likely Unlikely Likely 

Gilbert, 2016 Likely Likely Unlikely Likely 

1. Failure to develop and apply appropriate eligibility criteria: a) case-control study: under- or over-matching in case-control studies; b) cohort study: selection of exposed and 
unexposed from different populations. 

2. 2 Bias is likely if: the percentage of patients lost to follow-up is large; or differs between treatment groups; or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups; or 
length of follow-up differs between treatment groups or is too short. The risk of bias is unclear if: the number of patients lost to follow-up; or the reasons why, are not reported. 

3. Flawed measurement, or differences in measurement of outcome in treatment and control group; bias may also result from a lack of blinding of those assessing outcomes (detection 
or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome 
measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

4. Failure to adequately measure all known prognostic factors and/or failure to adequately adjust for these factors in multivariate statistical analysis.
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Zoekverantwoording 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or 
neonat* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths 
or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or 
newborn* or postneonat* or postnat* or puberty or preschool* or suckling* or 
picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to english (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
51 SR, 
187 RCT 
 
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 
NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 
'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 

 

= 1553 (1510 uniek) 
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Observationele search 
Elleboog   

Medline 
(OVID) 
 

1. exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/  

2. exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/  

3. fractur*.ti.  

4. 1 or 2 or 3  

5. (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or neonat* or boy 
or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths or baby or babies or toddler* 
or childhood or teen or teens or teenager* or newborn* or postneonat* or postnat* or 
puberty or preschool* or suckling* or picu or nicu or juvenile?).tw. 

 

6. exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/  

7. Adolescent/ not exp Adult/  

8. 5 or 6 or 7  

9. 4 and 8  

10. limit 9 to english  

11. exp Elbow/ or exp Elbow Joint/ or elbow.ab,ti. or supracondyl*.ab,ti. or epicondyl*.ab,ti. 
or condyl*.ab,ti. 

 

12. 10 and 11  

13. (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review Literature 
as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or 
psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not 
humans/)) 

 

14. (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii 
or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or 
doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) 

 

15. Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically controlled 
study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) 

 

16. 12 and 13  

17. 12 and 14  

18. 12 and 15  

19. 16 or 17 or 18 
 

 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR infan*:ab,ti OR 
adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR 
boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR 
youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti 
OR teens:ab,ti OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR nicu:ab,ti OR 
juvenile*:ab,ti) 

 

AND ('elbow'/exp OR 'elbow fracture'/exp OR elbow:ab,ti OR supracondyl*:ab,ti OR 
epicondyl*:ab,ti OR condyl*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 
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Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab OR 
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 
analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic 
review'/de) NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 
'human'/exp) NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double 
blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective 
study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference 
abstract':it) 

 

Observationeel onderzoek: ('clinical study'/de OR 'case control study'/de OR 'family study'/de 
OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR ('prospective study'/de NOT 
'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti 
AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

 
 
Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en 
jaartal 

Redenen van exclusie 

Brauer, 2007 Review van observationele studies over vergelijking laterale versus gekruiste pinfixatie. 
Gezien de grote beschikbaarheid aan (quasi) RCTs is ervoor gekozen enkel de meest recente 
review van RCTs te includeren (Zhao 2013) 

Kamath, 2009 Geen vergelijkende studies geïncludeerd in deze review 

Lee, 2012 Betreft decision model 

Knapik, 2016 Geen vergelijkende studies geïncludeerd in deze review 

Anari, 2010 Betreft T-condylair fracturen 

Solfelt, 2014 Betreft evaluatie van patiënten ~9 jaar na fractuur 

Yousri, 2012 Studies worden al meegenomen in review van Zhao 2013 

Woratanarat, 
2012 

Review van observationele studies over vergelijking laterale versus gekruiste pinfixatie. 
Gezien de grote beschikbaarheid aan (quasi) RCTs is ervoor gekozen enkel de meest recente 
review van RCTs te includeren (Zhao 2013) 

Kemp, 2008 Betreft algemeen artikel over kindermishandeling 

Foead, 2004 Studie wordt al meegenomen in review van Zhao 2013 

Anwar, 2011 Studie wordt al meegenomen in review van Zhao 2013 

Gaston, 2010 Studie wordt al meegenomen in review van Zhao 2013 

Tripuraneni, 
2009 

Studie wordt al meegenomen in review van Zhao 2013 

Vaidya, 2009 Studie wordt al meegenomen in review van Zhao 2013 

Oakley, 2009 Betreft slap versus non-backslap 

Ballal, 2008 Betreft verschillende soorten gips 

Ormsby, 2016 Geen vergelijkende studie 

Venkatadass, 
2015 

Betreft vergelijking prone versus suspine positie 

Shabir, 2015 Geen vergelijkende studie 

Kao, 2014 Geen vergelijkende studie 

Hussain, 2014 Geen vergelijkende studie 

Maity, 2012 Studie wordt al meegenomen in review van Zhao 2013 

Altay, 2011 Betreft een radiologische studie 

Khan, 2010 Geen vergelijkende studie 

Alemdarogu, 
2008 

Betreft distale radius fractuur 

Kocher, 2007 Studie wordt al meegenomen in review van Zhao 2013 

Keppler, 2005 Geen vergelijkende studie 

Griffet, 2004 Geen vergelijkende studie 

Shoaib, 2003 Geen vergelijkende studie 

Mazda, 2011 Geen vergelijkende studie 



94 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

Chen, 2011 Betreft vergelijking twee gipsmethoden 

Mapes, 1998 Betreft vergelijking twee patiëntengroepen 

Parent, 2008 Betreft olecranon fracturen 

Yusof, 1998 Geen vergelijkende data analyse 

Zhu, 2016 Betreft joystick techniek 

Spencer, 2012 Voldoet niet aan de PICO 
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Module 3 Onderarmfractuur 
3.1. Diagnostiek Onderarmfractuur 
 
 
Uitgangsvragen 
1. Welke beeldvormende diagnostiek is geïndiceerd bij onderarmfracturen bij 

kinderen? 
 Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
 a) Welke opnametechniek moet worden toegepast? 
 b) Wat zijn eventuele aanvullende opnames? 
 c) Wat zijn aandachtspunten bij de beoordeling? 
2. Wanneer is aanvullende beeldvorming geïndiceerd en hoe wordt deze uitgevoerd? 
3. Hoe worden onderarmfracturen bij kinderen geclassificeerd? 
 
 
Zoeken en selecteren 
Voor deze vraag is niet systematisch gezocht naar wetenschappelijke literatuur, omdat 
naar wetenschap van de werkgroep geen wetenschappelijk literatuur beschikbaar is die 
antwoord geeft op deze vraag. De aanbevelingen voor deze module zijn gebaseerd op de 
overwegingen van de werkgroep. Gezien deze uitgangsvragen voornamelijk zijn 
gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep worden er geen specifieke 
aanbevelingen geformuleerd. In de overwegingen worden suggesties gedaan voor de 
opname techniek, aanvullende beeldvorming alsmede aandachtspunten geboden voor de 
beoordeling. 
 
 
Overwegingen 
Onderarm 
Opname techniek 
Voor de beschrijving van de opname techniek is gebruik gemaakt van het Textbook of 
radiographic positioning and related anatomy (Bontrager, 2001). Bij het beschrijven van 
de opname techniek is uitgegaan van de ideale situatie. Hierbij moet rekening gehouden 
worden dat bij een trauma patiënt deze ideale situatie niet altijd bereikt kan worden. 
 
Idealiter worden er bij röntgenonderzoek van de onderarm ware AP en laterale opnamen 
vervaardigd. 
 
AP 
Voor de AP opname van de onderarm wordt de schouder op het niveau van de 
röntgentafel gebracht waarbij de gehele arm, in supinatie, op hetzelfde horizontale vlak 
wordt gebracht. De onderarm wordt centraal op de detector geplaatst waarbij zowel de 
elleboog als het polsgewricht in beeld staan. Van het polsgewricht dient de proximale 
carpale rij in beeld te staan. Tevens mag de collimatie niet zo krap zijn dat de weke delen 
niet te beoordelen zijn. 
 
Lateraal 
Voor de laterale opname van de onderarm wordt de schouder op het niveau van de 
röntgentafel gebracht waarbij de onderarm horizontaal op de detector wordt geplaatst. 
De hand/pols wordt zo gepositioneerd dat deze zuiver lateraal staat. Op een goede 
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laterale opname staan zowel het pols als elleboog gewricht. De distale radius en ulna en 
de humerus condylen projecteren over elkaar heen. 
 
Indien ouders bij het kind blijven tijdens het maken van de röntgenfoto dient een 
loodschort verstrekt te worden. Bij vrouwen dient nagevraagd te worden of zij zwanger 
(kunnen) zijn. Indien dit het geval is wordt geadviseerd hen niet bij het onderzoek 
aanwezig te laten zijn. 
 
Aanvullende beeldvorming 
Bij fracturen van de onderarm waarbij het gewricht niet betrokken is, is aanvullende 
beeldvorming niet geïndiceerd. 
 
Aandachtspunten bij beoordeling 
Bij beoordeling van fracturen van de onderarm zijn er een drietal combinaties van letsels 
die aandacht verdienen: 
• Essex-Loprestifractuur: Hierbij is er sprake van een comminutieve fractuur van de 

radiuskop in combinatie met een dislocatie van het distale radio-ulnaire (DRU) 
gewricht (verscheuring van het membrana interossea antebrachii). Deze fractuur is 
relatief zeldzaam en is het gevolg van een Fall On Outstretched Hand, FOOSH-
trauma. 

• Monteggiafractuur: Hierbij is er sprake van een dislocatie van de radiuskop en een 
fractuur van de proximale ulna. Monteggiafracturen kunnen worden geclassificeerd 
volgens de classificatie volgens Bado (tabel 3.1). 

• Galeazzifractuur: Hierbij is er sprake van een fractuur van radiusschacht in 
combinatie met een luxatie van de ulna uit het DRU-gewricht. 

 
Tabel 3.1 Classificatie Monteggiafracturen volgens Bado 

Type  Beschrijving 

Type 1 Proximale diafysaire ulna fractuur in combinatie met een anterieure radiuskopluxatie 

Type 2 Proximale diafysaire ulna fractuur in combinatie met een posterieure radiuskopluxatie 

Type 3 Fractuur van de proximale ulna metafyse in combinatie met een laterale radiuskopluxatie 

Type 4 Proximale diafysaire ulna fractuur en radiusfractuur in combinatie met een anterieure 
radiuskopluxatie 

 
Classificatie fracturen 
Bij de beoordeling van diafysaire fracturen van de onderarm kan, in overleg met de 
behandelend arts, besloten worden de AO-classificatie toe te passen (tabel 3.2). 
 
Tabel 3.2 AO Classificatie onderarmfracturen 

Type  Beschrijving 

22-A1 Dwarse fractuur van de ulna, radius intact 

22-A2 Dwarse fractuur van de radius, ulna intact 

22-A3 Dwarse fractuur van zowel de ulna als de radius 

22-B1 Comminutieve fractuur van de ulna, radius intact 

22-B2 Comminutieve fractuur van de radius, ulna intact 

22-B3 Comminutieve fractuur van zowel de ulna als de radius 

22-C1 Complexe fractuur ulna complexe fractuur, radius simpele fractuur 

22-B2 Complexe fractuur radius complexe fractuur, ulna simpele fractuur 

22-B3 Complexe fractuur van zowel de ulna als de radius 
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Figuur 3.3 Monteggia fractuur en osteosynthese  
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3.2. Behandeling Onderarm - Radiushalsfractuur 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de radiushals gelet op leeftijd en 
dislocatie? 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
a) Conservatief versus reponeren versus operatief? 
b)  Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten? 
c)  Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
 
 
Inleiding 
Als complicatie van een radiushalsfractuur bij kinderen kunnen rotatiebeperkingen 
ontstaan, dat wil zeggen beperkte pronatie en supinatie. Dit zou op lange termijn kunnen 
herstellen. Het is echter onduidelijk bij welke dislocatie/angulatie wel of niet operatief 
ingegrepen moet worden. Daarbij is het onduidelijk of er groeifouten ontstaan en het is 
niet zeker hoe vaak en wanneer deze optreden. De waarde van fysiotherapie bij een 
onderarm radiushalsfractuur is niet onderzocht. Duidelijkheid over de indicatie wanneer 
er operatief moet worden ingegrepen zal onnodige ingrepen, complicaties en groeifouten 
moeten voorkomen en patiëntcomfort bevorderen. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van een conservatieve behandeling van een 
radiushalsfractuur bij kinderen ten opzichte van een onbloedige repositie en gips, 
gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een fractuur aan de radiushals; 
I: conservatief, alleen gipsbehandeling; 
C:  repositie onbloedig en gips; 
O: functiestoornis elleboog, met name pronatie en supinatie, complicaties: 

zenuwuitval, heroperatie, pijn, functie, groeistoornis. 
 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van een conservatieve behandeling van een 
radiushalsfractuur bij kinderen ten opzichte van een repositie met hulp van 
percutaan duwende K-draad, gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een fractuur aan de radiushals; 
I: conservatief, alleen gipsbehandeling; 
C: repositie met hulp van percutaan duwende K-draad; 
O: functiestoornis elleboog, met name pronatie en supinatie, complicaties: Infectie, 

zenuwuitval, heroperatie, pijn, functie, groeistoornis. 
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Wat zijn de (on)gunstige effecten van een conservatieve behandeling van een 
radiushalsfractuur bij kinderen ten opzichte van een repositie en fixatie met K-
draad, gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een fractuur aan de radiushals; 
I: conservatief, alleen gipsbehandeling; 
C: repositie en fixatie met K-draad; 
O: functiestoornis elleboog, met name pronatie en supinatie, complicaties: Infectie, 

zenuwuitval, heroperatie, pijn, functie, groeistoornis. 
 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van een conservatieve behandeling van een 
radiushalsfractuur bij kinderen ten opzichte van een repositie en fixatie met ESIN 
(Nancypen), gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een fractuur aan de radiushals; 
I: conservatief, alleen gipsbehandeling; 
C: repositie en fixatie met ESIN (Nancypen); 
O: functiestoornis elleboog, met name pronatie en supinatie, complicaties: Infectie, 

zenuwuitval, heroperatie, pijn, functie, groeistoornis. 
 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van fysiotherapie bij kinderen met een fractuur 
aan de radiushals? 
 

P: kinderen met een fractuur aan de radiushals van de onderarm; 
I: fysiotherapie; 
C: geen fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de 
in de studies gebruikte definities. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante 
zoektermen gezocht naar alle fracturen bij kinderen en adolescenten. De 
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
overkoepelende literatuurzoekactie leverde 2472 treffers op voor alle typen fracturen. Op 
basis van titel en abstract werden in eerste instantie 253 studies voorgeselecteerd door 
een adviseur van het Kennisinstituut waarbij rekening werd gehouden met de volgende 
studieselectiecriteria; vergelijkend onderzoek gericht op alle type fracturen bij kinderen. 
Vervolgens werden studies geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
studiedesign (systematische literatuur review of (quasi) RCT), full-tekst beschikbaar in 
Nederlands of Engels, beschrijving van radiushals, midschacht of 
Galeazzi/Monteggiafractuur bij kinderen, leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar en 
minimaal één van de bovengenoemde uitkomstmaten. Op basis van titel en abstract 
werden vervolgens 22 studies geselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, 
werden vervolgens 22 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad 
Verantwoording) en 0 studies definitief geselecteerd. 
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Daarnaast is er een additionele search verricht in de databases Medline (OVID) en Embase 
waarbij met relevante zoektermen gezocht is naar observationeel onderzoek gericht op 
onderarmfracturen bij kinderen en adolescenten. De zoekverantwoording is weergegeven 
onder het tabblad Verantwoording. Deze literatuurzoekactie leverde 1076 treffers op 
voor alle typen ondarmfracturen. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende 
selectiecriteria: observationeel vergelijkend onderzoek beschikbaar in Nederlands of 
Engels, beschrijving van radiushals, midschacht of Galeazzi/Monteggiafractuur bij 
kinderen, leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar en minimaal één van de bovengenoemde 
uitkomstmaten. Op basis van titel en abstract werden er 3 studies voorgeselecteerd door 
een adviseur van het Kennisinstituut. Op basis van titel en abstract werden vervolgens 0 
studies geselecteerd. Geen onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. 
 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
Resultaten 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
 
Conclusies 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. van 
toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
 
Overwegingen 
Radiushalsfracturen bij het met angulatie tot 30 graden kunnen conservatief met gips 
behandeld worden, aangezien de mogelijkheid tot remodellering bij het kind hier heel 
groot is (Type Judet 1 en 2). Er zal dan gips gegeven worden gedurende 3 weken, waarna 
juist actief geoefend moet worden, zo nodig met fysiotherapie (met name om pronatie en 
supinatie te oefenen). Een controle foto na circa 6 weken zal de remodelling in beeld 
brengen. 
 
Overweeg weldegelijk repositie met of zonder fixatie van de radiushals bij angulatie groter 
dan 30 graden (Type Judet 3 en 4). Allereerst zal men bij angulatie van meer dan 30 graden 
trachten op OK onder narcose de radiushals te reponeren door van lateraal af druk uit te 
oefenen; hierbij kan behalve de vinger eventueel ook een dikke (1.8 mm) percutaan 
ingebrachte K-draad gebruikt worden, of een vergelijkbaar instrument zoals een 
“mosquito”, om druk uit te oefenen op de radius kop (figuur 3.0). Als hiermee de angulatie 
van de radiushals weer ruim minder dan 30 graden wordt kan het instrument verwijderd 
worden en de elleboog met gips behandeld worden (circa 3 weken). 
 
Als de repositie met de vingers of met de percutane K-draad niet lukt, overweeg dan 
daadwerkelijke osteosynthese te doen van de proximale radius bij sterke angulatie (>30 
graden) van de radiushals. In dat geval kan open repositie met K-draad fixatie verricht 
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worden van de radiuskop en radiushals of bij voorkeur fixatie met Elastic Nail (ESIN) die 
vanaf distaal in de radius gebracht wordt en de radiuskop reponeert. Vervolgens wordt 
dan ook 3 weken gips gegeven. 
 
Probeer gebruik van open repositie te vermijden. Beperk dit tot zeer zeldzame gevallen 
met irreponibele dislocatie. Als een dikke K-draad (of mosquito of iets dergelijks) gebruikt 
wordt om de kop te reponeren moet schade aan de groeischijf vermeden worden. Laat 
geen K-draad transarticulair achter om de kop te fixeren. 
 
Er is geen literatuur bekend over de indicatie/het effect van fysiotherapie bij kinderen met 
een radiushalsfractuur. Bij een afwijkend beloop zoals functieverlies (met name beperkte 
pro-/supinatie), bewegingsangst of beperkingen in activiteiten/participatie van het kind 
ziet de werkgroep een indicatie voor het opstarten van (kinder)fysiotherapeutische 
begeleiding. 
 
In extreme gevallen kan bij sterke dislocatie of na exploratie en osteosynthese als 
complicatie radiuskopnecrose ontstaan. 
 
 
 

 
 
Figuur 3.0 Reposite van radiushals fractuur mbv dikke K draad 
 

 
 
 
 

 
Aanbevelingen 
Onderarm Radiushals 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel radiushalsfracturen met angulatie tot 30 graden conservatief met gips 
gedurende 3 weken, waarna actief geoefend moet worden, zo nodig met fysiotherapie 
(met name pronatie en supinatie). 

 

Overweeg repositie met of zonder fixatie van de radiushals bij angulatie groter dan 30 
graden. 
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Tracht bij angulatie van >30 graden allereerst de radiuskop gesloten te reponeren door 
van lateraal af druk uit te oefenen; hierbij kan eventueel een dikke K-draad gebruikt 
worden (of vergelijkbaar instrument) om percutaan druk uit te oefenen op de radius kop. 

 

Overweeg daadwerkelijke osteosynthese bij sterke angulatie (>30 graden) van de 
radiushals waarbij repositie met vinger of K-draad niet lukt. In dat geval kan repositie en 
fixatie met een K draad worden verricht of liever met een Elastic Nail (ESIN) in de radius 
vanaf distaal. Beperk open repositie tot gevallen met irreponibele dislocatie. Open 
repositie en/ of ernstige dislocatie geven een verhoogde kans op avasculaire necrose van 
radiuskop. 

 

Controleer de patiënt met een radiushalsfractuur na 6 tot 8 weken op functie en 
overweeg (kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (bij beperkte pro-
/supinatie), bij bewegingsangst of bij beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 
 
Literatuur 
Geen.  
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Bijlagen bij module 3.2 
 
 
Zoekverantwoording 
Overkoepelende search 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or 
neonat* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths 
or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or 
newborn* or postneonat* or postnat* or puberty or preschool* or suckling* or 
picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to english (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
51 SR, 
187 RCT 
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 
NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 
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'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 

 

= 1553 (1510 uniek) 

 
 
Observationele search onderarm 

Onderarm   

Medline 
(OVID) 
 

1. exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/  

2. exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/  

3. fractur*.ti.  

4. 1 or 2 or 3  

5. (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or neonat* 
or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths or baby or 
babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or newborn* or 
postneonat* or postnat* or puberty or preschool* or suckling* or picu or nicu or 
juvenile?).tw. 

 

6. exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/  

7. Adolescent/ not exp Adult/  

8. 5 or 6 or 7  

9. 4 and 8  

10. limit 9 to english  

11. forearm injuries/ or radius fractures/ or ulna fractures/ or forearm*.ab,ti. or 
radius*.ab,ti. or ulna*.ab,ti. or galeazzi.ab,ti. or monteggia.ab,ti. 

 

12. 10 and 11  

13. (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* 
or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) 

 

14. (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ 
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled 
trial or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. 
or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) 

 

15. Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or 
Cohort analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study 
or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen 
ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) 

 

16. 12 and 13  

17. 12 and 14  

18. 12 and 15  

19. 16 or 17 or 18 

1076 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR neonat*:ab,ti 
OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti 
OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR 
childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR 
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postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR 
suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND ('radius fracture'/exp OR 'ulna fracture'/exp OR 'galeazzi fracture'/exp OR 
'monteggia fracture'/exp OR forearm*:ab,ti OR radius*:ab,ti OR ulna*:ab,ti OR 
galeazzi:ab,ti OR monteggia:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal experiment'/exp 
OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) NOT 'conference 
abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 

 

Observationeel onderzoek: ('clinical study'/de OR 'case control study'/de OR 'family 
study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR ('prospective 
study'/de NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR ((cohort 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR 
((observational NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

 
 
Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Abraham, 2011  Cochrane voldoet volledig aan PICO. Echter zijn er geen studies (CCT/RCTs) 
geïncludeerd 

Katzer, 2016 Studie gericht op diagnostiek. Beantwoord de uitgangsvragen niet 

Patel, 2014 Alle studies uit dit review zijn ook meegenomen in Baldwin 2014 

Madhuri, 2013 Cochrane voldoet volledig aan PICO. Echter zijn er geen studies (CCT/RCTs) 
geïncludeerd 

Westacott, 2012 8 studies in review, slechts 3 vergelijkende studies 

Van Den Bekerom, 
2012 

Hoofdstuk POLS 

Hendrickx, 2011 Hoofdstuk POLS 

Abson, 2016 Studie voldoet niet aan PICO. Behandeling AIOS wordt vergeleken met de behandeling 
van een specialist (senior) 
Hoofdstuk POLS 

Adrian, 2015 Designartikel 
Hoofdstuk POLS 

Sinikumpu, 2014 Voldoet niet aan PICO kinderen met oa fractuur worden vergeleken met gezonde peers 

Schulte, 2007 Twee soorten gips worden met elkaar vergeleken 

Schreck, 2014 Twee soorten gips worden met elkaar vergeleken 

Constantine, 2014 Anesthesie 

Colaris, 2014 Voldoet niet aan PICO radiologische studie 
Geen vergelijkende studie 

Inglis, 2013 Vergelijking twee soorten gips 

Colaris, 2013d Hoofdstuk POLS 

Clement, 2012 Geen vergelijkende studie, voldoet niet aan PICO 

Gillespie, 2006 Geen origineel onderzoek (comment) 

Colaris, 2013a Beschreven bij midschacht 

Colaris, 2013b Beschreven bij midschacht 

Colaris, 2013c Beschreven bij midschacht 

Baldwin, 2014 Beschreven bij midschacht 
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Cai, 2016 Studie voldoet niet aan PICO 

Majed, 2007 Studie voldoet niet aan PICO 

Smith, 2005 Studie voldoet niet aan PICO 

 
  



107 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

3.3. Behandeling Onderarm – Midschachtfractuur 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de midschacht gelet op leeftijd en 
dislocatie? 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
a) Conservatief versus reponeren versus operatief? 
b)  Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten? 
c)  Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
 
 
Inleiding 
Bij de behandeling van midschachtfracturen bij kinderen is het onduidelijk bij welke 
kinderen er geopereerd moet worden en welke methode hiervoor moet worden 
toegepast. Er bestaat tevens onduidelijkheid bij de conservatieve behandeling over welke 
methode moet worden toegepast (bovenarmgips of onderarmgips; lengte/ duur van de 
gipsbehandeling). Daarbij is er onduidelijkheid of (kinder)fysiotherapie zinvol is bij de 
behandeling van midschachtfracturen bij kinderen. Duidelijkheid over de behandeling zal 
de complicaties (verlies van pronatie en/of supinatie; wondproblemen; neurapraxie; 
refracturen; verminderde cosmetiek) kunnen voorkomen en het patiëntcomfort kunnen 
verbeteren. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van een repositie en 6 weken bovenarmgips bij 
een midschachtfractuur bij kinderen ten opzichte van repositie en onderarmgips, 
gelet op de leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een fractuur aan de midschacht van de onderarm; 
I: repositie en gipsbehandeling, 6 weken bovenarmsgips; 
C: andersoortige behandelopties: Repositie en gipsbehandeling, onderarmsgips; 
O: functiestoornis onderarm, met name pronatie en supinatie (ROM), complicaties: 

zenuwuitval, cosmetiek, klinische angulatie, heroperatie, re-fractuur, malunion. 
 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van een repositie en 6 weken bovenarmgips bij 
een midschachtfractuur bij kinderen ten opzichte van repositie en fixatie met 1 of 2 
Elastic Nail (ESIN), gelet op de leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een fractuur aan de midschacht van de onderarm; 
I: repositie en gipsbehandeling, 6 weken bovenarmsgips; 
C: repositie en fixatie met 1 of 2 Elastic Nail; 
O: functiestoornis onderarm, met name pronatie en supinatie (ROM), complicaties: 

zenuwuitval, infectie, cosmetiek, klinische angulatie, heroperatie, verwijderen 
osteosynthese materiaal, re-fractuur, malunion. 
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Wat zijn de (on)gunstige effecten van een repositie en 6 weken bovenarmgips bij 
een midschachtfractuur bij kinderen ten opzichte van andere osteosyntheses, zoals 
plaat repositie, gelet op de leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een fractuur aan de midschacht van de onderarm; 
I: repositie en gipsbehandeling, 6 weken bovenarmsgips; 
C: andere osteosyntheses, zoals plaat repositie; 
O: functiestoornis onderarm, met name pronatie en supinatie (ROM), complicaties: 

zenuwuitval, infectie, cosmetiek, klinische angulatie, heroperatie, verwijderen 
osteosynthese materiaal, re-fractuur, malunion. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van fixatie met een intramedullaire pen bij 
operatie van een instabiele midschachtfractuur bij kinderen ten opzichte van ander 
osteosynthese materiaal, zoals plaat osteosynthese, gelet op de leeftijd en 
dislocatie? 

 
P: kinderen met een instabiele fractuur aan de midschacht van de onderarm; 
I: intramedullaire pen operatie techniek; 
C: andere osteosyntheses, zoals plaat osteosynthese; 
O: functiestoornis onderarm, met name pronatie en supinatie (ROM), complicaties: 

zenuwuitval, infectie, cosmetiek, klinische angulatie, heroperatie, verwijderen 
osteosynthese materiaal, re-fractuur, malunion. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van (kinder)fysiotherapie bij kinderen met een 
fractuur aan de midschacht? 
 

P: kinderen met een fractuur aan de midschacht van de onderarm; 
I: (kinder)fysiotherapie; 
C: geen (kinder)fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de 
in de studies gebruikte definities.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID) en Embase is met relevante zoektermen gezocht naar 
trials gericht op alle typen fracturen bij kinderen en adolescenten. De 
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
overkoepelende literatuurzoekactie leverde 2472 treffers op voor alle typen fracturen. Op 
basis van titel en abstract werden in eerste instantie 253 studies voorgeselecteerd door 
een adviseur van het Kennisinstituut waarbij rekening werd gehouden met de volgende 
studieselectiecriteria; vergelijkend onderzoek gericht op alle type fracturen bij kinderen. 
Studies werden vervolgens geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
studiedesign (systematische literatuur review of (quasi) RCT), full-tekst beschikbaar in 
Nederlands of Engels, beschrijving van radiushals, midschacht of 
Galeazzi/Monteggiafractuur bij kinderen, leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar en 
minimaal één van de bovengenoemde uitkomstmaten. Op basis van titel en abstract 
werden vervolgens 22 studies geselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, 
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werden vervolgens 18 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad 
Verantwoording), en 4 studies definitief geselecteerd. 
 
Daarnaast is er additionele search verricht in de databases Medline (OVID) en Embase en 
is met relevante zoektermen gezocht naar observationeel onderzoek gericht op 
onderarmfracturen bij kinderen en adolescenten. De zoekverantwoording is weergegeven 
onder het tabblad Verantwoording. Deze literatuurzoekactie leverde 1076 treffers op 
voor alle typen ondarmfracturen. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende 
selectiecriteria: observationeel vergelijkend onderzoek beschikbaar in Nederlands of 
Engels, beschrijving van radiushals, midschacht of Galeazzi/Monteggiafractuur bij 
kinderen, leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar en minimaal één van de bovengenoemde 
uitkomstmaten. Op basis van titel en abstract werden er 3 studies voorgeselecteerd door 
een adviseur van het Kennisinstituut. Op basis van titel en abstract werden vervolgens 0 
studies geselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 0 studies 
geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en 0 studies definitief 
geselecteerd. 
 
Vier onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De 
beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias 
tabellen. 
 
 
Samenvatting literatuur 
1) Conservatieve behandeling bij midschachtfracturen zonder dislocatie: 

gipsbehandeling bovenarmgips versus onderarmgips 
Beschrijving studie 
Eén niet-geblindeerde RCT vergeleek twee conservatieve behandelingen bij 
midschachtfractuur zonder dislocatie en repositie bij kinderen. Zes weken bovenarmgips 
werd vergeleken met drie weken bovenarmgips en drie weken onderarmgips. Er werd een 
groep kinderen onderzocht met midschachtfracturen zonder dislocatie met 23 kinderen 
in de groep met bovenarmgips + onderarmgips en 24 in de groep met bovenarmgips 
(Colaris, 2013a). De volgende uitkomstmaten werden beschreven: pronatie en supinatie 
na 2 en 6 maanden, complicaties, angulatie en cosmetiek. 
 
Resultaten 
1.1) Functiestoornis onderarm: pronatie en supinatie na 2 en 6 maanden 
Pro- en supinatie werd beoordeeld door één orthopedische chirurg die niet betrokken was 
bij de behandeling (niet geblindeerd) met behulp van een standaard procedure en een 
graderings systeem van Daruwalla. De gemiddelde (sd) limitatie voor pro- en supinatie in 
graden in de groep met alleen bovenarmgips was 27,9° ± 22,1 na 2 maanden en 17,8° ± 
16,1 6 maanden na de fractuur. De gemiddelde (sd) limitatie voor pro- en supinatie in 
graden in de groep met drie weken bovenarmgips gevolgd door drie weken onderarmgips 
was 20,8° ± 17,9 na 2 maanden en 11,3° ± 11,5 6 maanden na de fractuur. De verschillen 
waren niet significant na correctie voor leeftijd, dominante arm en type fractuur. (Colaris, 
2013a). 
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Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pronatie en supinatie is met 2 niveaus verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (niet-geblindeerde studie) en het geringe 
aantal patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
 
1.2) Complicaties 
Het totaal aantal complicaties in de groep met alleen bovenarmgips is 8 (33%) en in de 
groep met drie weken bovenarmgips gevolgd door drie weken onderarmgips 9 (39%). De 
gevonden complicaties waren re-fractuur, tijdelijke zenuwuitval, verplaatsing tijdens 
gipsbehandeling en wond dehiscentie na intramedullaire pennen. Dit verschilde niet 
significant tussen de twee groepen. (Colaris, 2013a). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met 1 niveau verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie). Er is niet extra afgewaardeerd vanwege de relatieve 
objectiviteit van de uitkomstmaat complicaties. Het niveau van de bewijskracht komt uit 
op GRADE ‘matig’. 
 
1.3) Angulatie 
Radiografische angulaties, radioulnar angulatie (AP ulna, AP radius) en sagittal angulatie 
(Laterale ulna, Laterale radius), werden gemeten meteen na het trauma, na verwijdering 
van het gips en na zes maanden. Er werden geen radiografische angulatie verschillen 
gevonden tussen de groep met alleen bovenarmgips en de groep met drie weken 
bovenarmgips gevolgd door drie weken onderarmgips. (Colaris, 2013a). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat angulatie is met 2 niveaus verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet-geblindeerde studie en onduidelijke statistiek) 
en het geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op 
GRADE ‘laag’. 
 
1.4) Cosmetiek 
Cosmetiek werd uitgevraagd bij zowel de ouders als chirurg met een visuele analoge 
schaal (VAS) waarbij de maximum score gelijk is aan de cosmetiek van de arm zonder 
fractuur. 
 
De gemiddelde (sd) VAS-score voor cosmetiek in de groep met alleen bovenarmgips was 
8,1 ± 2,6 beoordeeld door de ouders en 7,4 ± 2,6 beoordeeld door de chirurg. De 
gemiddelde (SD) VAS-score voor cosmetiek in de groep met drie weken bovenarmgips 
gevolgd door drie weken onderarmgips was 7,4 ± 2,6 beoordeeld door de ouders en 7,9 ± 
2,2 beoordeeld door de chirurg. De verschillen waren niet significant (Colaris, 2013a). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat cosmetiek is met 2 niveaus verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet-geblindeerde studie) en het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
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2) Conservatieve behandeling bij midschachtfracturen met dislocatie en repositie: 
gipsbehandeling bovenarmgips versus onderarmgips 

Beschrijving studie 
Eén niet-geblindeerde RCT vergeleek twee conservatieve behandelingen bij een 
gedisloceerde midschacht fractuur die na repositie stabiel was bij kinderen. Zes weken 
bovenarmgips werd vergeleken met drie weken bovenarmgips en drie weken 
onderarmgips. Er werd een groep kinderen onderzocht met midschachtfracturen die na 
repositie stabiel bleven met 65 kinderen in de groep met onderarmgips en 62 in de groep 
met bovenarmgips (Colaris, 2013b). De volgende uitkomstmaten werden beschreven: 
Pronatie en supinatie na 2 en 6 maanden, complicaties, dislocatie, repositie, angulatie en 
cosmetiek. 
 
2.1) Functiestoornis onderarm: pronatie en supinatie na 2 en 6 maanden 
Pro- en supinatie werd beoordeeld door één orthopedische chirurg die niet betrokken was 
bij de behandeling (niet geblindeerd) met behulp van een standaard procedure en een 
graderings systeem van Daruwalla. 
 
De gemiddelde (range) limitatie voor pro- en supinatie in graden in de groep met alleen 
bovenarmgips was 28° (0 tot 72) na 2 maanden en 18° (0 tot 50) 6 maanden na de fractuur. 
De gemiddelde (range) limitatie voor pro- en supinatie in graden in de groep met drie 
weken bovenarmgips gevolgd door drie weken onderarmgips was 21° (0 tot 57) na 2 
maanden en 11° (0 tot 34) 6 maanden na de fractuur. De verschillen waren niet significant 
na correctie voor leeftijd, dominante arm en type fractuur (Colaris, 2013b). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pronatie en supinatie is met 2 niveaus verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (niet-geblindeerde studie) en het geringe 
aantal patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
 
2.2) Complicaties 
Het totaal aantal complicaties in de groep met alleen bovenarmgips is 32 (52%) en in de 
groep met drie weken bovenarmgips gevolgd door drie weken onderarmgips 25 (39%). De 
gevonden complicaties waren re-fractuur, tijdelijke zenuwuitval, verplaatsing tijdens 
gipsbehandeling, non-union en ontvelling van de elleboog vouw. Dit verschilde niet 
significant tussen de twee groepen (Colaris, 2013b). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met 1 niveau verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE 
‘matig’. 
 
2.3) Secundaire dislocatie 
Het percentage kinderen met een secundaire dislocatie in de groep met alleen 
bovenarmgips is 37% en in de groep met drie weken bovenarmgips gevolgd door drie 
weken onderarmgips 31%. Dit verschilde niet significant tussen de twee groepen (Colaris, 
2013b). 
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Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat secundaire dislocatie is met 1 niveau verlaagd 
gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit 
op GRADE ‘matig’. 
 
2.4) Secundaire repositie 
Het percentage kinderen met een secundaire repositie in de groep met alleen 
bovenarmgips is 11% en in de groep met drie weken bovenarmgips gevolgd door drie 
weken onderarmgips 3%. Dit verschilde niet significant tussen de twee groepen (Colaris, 
2013b). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat secundaire repositie is met 1 niveau verlaagd 
gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit 
op GRADE ‘matig’. 
 
2.5) Angulatie 
Radiografische angulaties, radioulnar angulatie (AP ulna, AP radius) en sagittal angulatie 
(Laterale ulna, Laterale radius), werden gemeten meteen na het trauma, na repositie, na 
verwijdering van het gips en na zes maanden. Er werden geen radiografische angulatie 
verschillen gevonden tussen de groep met alleen bovenarmgips en de groep met drie 
weken bovenarmgips gevolgd door drie weken onderarmgips (Colaris, 2013b). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat angulatie is met 2 niveaus verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet-geblindeerde studie) en het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
 
2.6) Cosmetiek 
De gemiddelde (sd) VAS-score voor cosmetiek in de groep met alleen bovenarmgips was 
7,8 ± 2,2 beoordeeld door de ouders en 8,0 ± 2,0 beoordeeld door de chirurg. De 
gemiddelde (sd) VAS-score voor cosmetiek in de groep met drie weken bovenarmgips 
gevolgd door drie weken onderarmgips was 8,6 ± 1,9 beoordeeld door de ouders en 8,9 ± 
1,6 beoordeeld door de chirurg. De verschillen waren niet significant (Colaris, 2013b). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat cosmetiek is met 2 niveaus verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet-geblindeerde studie) en het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
 
3) Operatieve behandeling bij gedisloceerde en na repositie onstabiele 

midschachtfracturen: enkele versus dubbele intramedullaire pen 
Beschrijving studie 
Eén niet geblindeerde RCT vergelijkt twee operatieve behandelingen, een enkele 
intramedullaire pen (n=11) werd vergeleken met een intramedullaire pen (n=13), in beide 
botten van de onderarm. Er werd een groep kinderen onderzocht met 
midschachtfracturen die na repositie onstabiel waren met 11 kinderen in de enkele 
pingroep en 13 in de dubbele pingroep (Colaris, 2013c). De volgende uitkomstmaten 
werden beschreven: Pronatie en supinatie na 2 en 6 maanden, complicaties en cosmetiek.  
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3.1) Functiestoornis onderarm: pronatie en supinatie na 2 en 6 maanden 
De mediaan (IQR) limitatie voor pro- en supinatie in graden in de groep met alleen 
bovenarmgips was 20° (15) na 2 maanden en 10° (15) 6 maanden na de fractuur. De 
gemiddelde (sd) limitatie voor pro- en supinatie in graden in de groep met drie weken 
bovenarmgips gevolgd door drie weken onderarmgips was 25° (23) na 2 maanden en 10° 
(20) 6 maanden na de fractuur. Er zijn geen statistische toetsen gepresenteerd om het 
verschil te testen (Colaris, 2013c). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pronatie en supinatie is met 2 niveaus verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (niet-geblindeerde studie) en het geringe 
aantal patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
 
3.2) Complicaties 
Het percentage kinderen met meer dan één complicatie in de groep met alleen 
bovenarmgips is 36.4% en in de groep met drie weken bovenarmgips gevolgd door drie 
weken onderarmgips 30.4%. Er zijn geen statistische toetsen gepresenteerd om het 
verschil te testen (Colaris, 2013c). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met 1 niveau verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE 
‘matig’. 
 
3.3) Cosmetiek 
De gemiddelde (IQR) VAS-score voor cosmetiek in de groep met alleen bovenarmgips was 
8,3 (2,4) beoordeeld door de ouders en 8,8 (1,5) beoordeeld door de chirurg. De 
gemiddelde (SD) VAS-score voor cosmetiek in de groep met drie weken bovenarmgips 
gevolgd door drie weken onderarmgips was 8,5 (2,8) beoordeeld door de ouders en 7,7 
(3,9) beoordeeld door de chirurg. Er zijn geen statistische toetsen gepresenteerd om het 
verschil te testen (Colaris, 2013c). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat cosmetiek is met 2 niveaus verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet-geblindeerde studie) en het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’. 
 
4) Operatieve behandeling: intra medullaire pen versus platen en schroeven 
Beschrijving studies 
In een systematische literatuur review werden 12 observationele retrospectieve studies 
beschreven die fixatie door middel van een intra medullaire pen vergeleken met platen 
en schroeven bij midschachtfracturen bij kinderen en adolescenten (Baldwin, 2014). De 
volgende uitkomstmaten werden beschreven: functionele uitkomst, (grote) complicaties, 
non-unions, delayed unions, cosmetiek en het verwijderen van osteosynthese materiaal. 
 
Resultaten 
4.1) Functionele uitkomst 
Acht studies van de review van Baldwin (2014) rapporteerden functionele uitkomsten met 
in totaal 404 patiënten. De functionele uitkomst is gedefinieerd met behulp van 
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aangepaste Price criteria waarbij excellente uitkomsten (geen klachten bij dagelijkse 
activiteit/ <10° range of motion) werden vergeleken met niet excellente uitkomsten. Er 
bleek geen verschil in de functionele uitkomst tussen de patiënten behandeld middels 
platen en schroeven versus patiënten behandeld middels intramedullaire pennen, met 
een gepooled RR van 0,92 (95% CI 0,83 tot 1,02), p=0,12 (Baldwin, 2014). 
 
Figuur 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De 
bewijskracht voor de uitkomstmaat functionele uitkomst is met 1 niveau verlaagd gezien 
de beperkingen in de onderzoeksopzet (niet gecorrigeerd voor confounders en verschillen 
of onduidelijkheid over follow-up). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE 
‘zeer laag’. 
 
4.2) Complicaties 
Grote complicaties waren non-union, falen van het osteosynthese materiaal, diepe 
infectie, compartimentsyndroom, ongeplande terugkeer naar de OK meteen na de 
postoperatieve periode, re-fractuur, zenuwuitval, neuropathie, Complex regionaal pijn 
syndroom type 1 en arteriële schade. Kleine complicaties waren alle overige complicaties 
(Baldwin, 2014). 
 
4.2.1) Alle complicaties 
Alle 12 studies van de review van Baldwin (2014) rapporteerden complicaties bij in totaal 
525 patiënten. Er bleek geen verschil in het voorkomen van complicaties tussen de 
patiënten behandeld middels platen en schroeven versus patiënten behandeld middels 
intramedullaire pennen, met een gepooled RR van 0,90 (95% CI 0,64 tot 1,27), p=0,56 
(Baldwin, 2014). 
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Figuur 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2) Grote complicaties 
Alle 12 studies van de review van Baldwin (2014) rapporteerden grote complicaties bij in 
totaal 525 patiënten. Er bleek geen verschil in het voorkomen van complicaties tussen de 
patiënten behandeld middels platen en schroeven versus patiënten behandeld middels 
intramedullaire pennen, met een gepooled RR van 0,72 (95% CI 0,33 tot 1,53), p=0,39 
(Baldwin, 2014). 
 
Figuur 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De 
bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met 1 niveau verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet gecorrigeerd voor confounders en verschillen of 
onduidelijkheid over follow-up). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer 
laag’. 
 
4.3) Non-unions 
Alle 12 studies van de review van Baldwin (2014) rapporteerden over non-unions met in 
totaal 525 patiënten. Er bleek geen verschil in het voorkomen van non-unions tussen de 
patiënten behandeld middels platen en schroeven versus patiënten behandeld middels 
intramedullaire pennen, met een gepooled RR van 0,92 (95% CI 0,30 tot 2,85), p=0,89 
(Baldwin, 2014). 
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Figuur 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De 
bewijskracht voor de uitkomstmaat non-unions is met 1 niveau verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet gecorrigeerd voor confounders en verschillen of 
onduidelijkheid over follow-up). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer 
laag’. 
 
4.4) Delayed unions 
Alle 12 studies van de review van Baldwin (2014) rapporteerden over delayed unions bij 
in totaal 525 patiënten. Er bleek geen verschil in het voorkomen van delayed unions 
tussen de patiënten behandeld middels platen en schroeven versus patiënten behandeld 
middels intramedullaire pennen, met een gepooled RR van 0,38 (95% CI 0,13 tot 1,11), 
p=0,08 (Baldwin, 2014). 
 
Figuur 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De 
bewijskracht voor de uitkomstmaat delayed unions is met 1 niveau verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet gecorrigeerd voor confounders en verschillen of 
onduidelijkheid over follow-up). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer 
laag’. 
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4.5) Cosmetiek 
Twee studies van de review van Baldwin (2014) rapporteerden over cosmetiek met in 
totaal 96 patiënten. Er was een significant verschil in cosmetiek tussen de patiënten 
behandeld middels platen en schroeven versus patiënten behandeld middels 
intramedullaire pennen, met een gepooled RR van 3,39 (95% CI 1,76 tot 6,52), p=0,0003, 
in het voordeel van de intramedullaire pin (Baldwin, 2014). 
 
Figuur 3.8 

 
 
 
 
 
 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De 
bewijskracht voor de uitkomstmaat non-unions is met 2 niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet gecorrigeerd voor confounders en verschillen of 
onduidelijkheid over follow-up) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau 
van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’  
 
4.6) Verwijderen osteosynthese materiaal 
Vier studies van de review van Baldwin (2014) rapporteerden over de noodzaak van het 
verwijderen van osteosynthese materiaal met in totaal 151 patiënten. In de groep 
behandeld middels platen en schroeven werd 50% van het materiaal verwijderd, in de 
groep behandeld middels intramedullaire pennen werd 94% van het materiaal verwijderd. 
Dit was een significant verschil, p=0.001 (Baldwin, 2014). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De 
bewijskracht voor de uitkomstmaat verwijderen osteosynthese materiaal is met 2 niveaus 
verlaagd gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (niet gecorrigeerd voor 
confounders en verschillen of onduidelijkheid over follow-up) en het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’  
 
4.7) Fysiotherapie 
Er werden geen studies geïncludeerd over de indicatie/het effect van 
(kinder)fysiotherapie bij kinderen met een midschachtfractuur. 
 
 
Conclusies 
1.1 

Laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat de functiestoornis van de onderarm (pronatie en 
supinatie) niet verschilt tussen het toepassen van zes weken bovenarm gips 
vergeleken met drie weken bovenarm gips gevolgd door drie weken 
onderarmgips bij kinderen met een midschachtfractuur zonder dislocatie. 
 
Bronnen (Colaris, 2013a) 
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1.2 

Redelijk 
GRADE 

Het voorkomen van complicaties verschilt waarschijnlijk niet tussen het 
toepassen van zes weken bovenarm gips vergeleken met drie weken 
bovenarm gips gevolgd door drie weken onderarmgips bij kinderen met 
een midschachtfractuur zonder dislocatie. 
 
Bronnen (Colaris, 2013a) 

 
1.3 

Redelijk 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat de angulatie niet verschilt tussen het toepassen van 
zes weken bovenarm gips vergeleken met drie weken bovenarm gips 
gevolgd door drie weken onderarmgips bij kinderen met een 
midschachtfractuur zonder dislocatie. 
 
Bronnen (Colaris, 2013a) 

 
1.4 

Laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat de cosmetiek van de onderarm niet verschilt tussen 
het toepassen van zes weken bovenarm gips vergeleken met drie weken 
bovenarm gips gevolgd door drie weken onderarmgips bij kinderen met 
een midschachtfractuur zonder dislocatie. 
 
Bronnen (Colaris, 2013a) 

 
2.1 

Laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat de functiestoornis van de onderarm (pronatie en 
supinatie) niet verschilt tussen het toepassen van zes weken bovenarm gips 
vergeleken met drie weken bovenarm gips gevolgd door drie weken 
onderarmgips bij kinderen met een gedisloceerde en na repositie stabiele 
midschachtfractuur. 
 
Bronnen (Colaris, 2013b) 

 
2.2 

Redelijk 
GRADE 

Het voorkomen van complicaties verschilt waarschijnlijk niet tussen het 
toepassen van zes weken bovenarm gips vergeleken met drie weken 
bovenarm gips gevolgd door drie weken onderarmgips bij kinderen met 
een gedisloceerde en na repositie stabiele midschachtfractuur. 
 
Bronnen (Colaris, 2013b) 

 
2.3 

Redelijk 
GRADE 

Het voorkomen van secundaire dislocaties verschilt waarschijnlijk niet 
tussen het toepassen van zes weken bovenarm gips vergeleken met drie 
weken bovenarm gips gevolgd door drie weken onderarmgips bij kinderen 
met een gedisloceerde en na repositie stabiele midschachtfractuur. 
 
Bronnen (Colaris, 2013b) 
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2.4 

Redelijk 
GRADE 

Het voorkomen van secundaire reposities verschilt waarschijnlijk niet 
tussen het toepassen van zes weken bovenarm gips vergeleken met drie 
weken bovenarm gips gevolgd door drie weken onderarmgips bij kinderen 
met een gedisloceerde en na repositie stabiele midschachtfractuur. 
 
Bronnen (Colaris, 2013b) 

 
2.5 

Redelijk 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat de angulatie niet verschilt tussen het toepassen van 
zes weken bovenarm gips vergeleken met drie weken bovenarm gips 
gevolgd door drie weken onderarmgips bij kinderen met een gedisloceerde 
en na repositie stabiele midschachtfractuur. 
 
Bronnen (Colaris, 2013b) 

 
2.6 

Laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat de cosmetiek van de onderarm niet verschilt tussen 
het toepassen van zes weken bovenarm gips vergeleken met drie weken 
bovenarm gips gevolgd door drie weken onderarmgips bij kinderen met 
een gedisloceerde en na repositie stabiele midschachtfractuur. 
 
Bronnen (Colaris, 2013b) 

 
3.1 

Laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat de functiestoornis van de onderarm (pronatie en 
supinatie) niet verschilt tussen het toepassen van een enkele of twee 
intramedullaire pennen bij de operatie van een gedisloceerde en na 
repositie onstabiele midschachtfractuur bij kinderen. 
 
Bronnen (Colaris, 2013c) 

 
3.2 

Redelijk 
GRADE 

Het aantal kinderen met meer dan één complicatie verschilt waarschijnlijk 
niet tussen het toepassen van een enkele of twee intramedullaire pennen 
bij de operatie van een gedisloceerde en na repositie onstabiele 
midschachtfractuur. 
 
Bronnen (Colaris, 2013c) 

 
3.3 

Laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat de cosmetiek van de onderarm niet verschilt tussen 
het toepassen van een enkele of twee intramedullaire pennen bij de 
operatie van een gedisloceerde en na repositie onstabiele 
midschachtfractuur bij kinderen. 
 
Bronnen (Colaris, 2013c) 
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4.1 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker wat het effect is op de functie van de onderarm bij het 
toepassen van intramedullaire pennen vergeleken met platen en 
schroeven als fixatie techniek bij midschachtfracturen van de onderarm bij 
kinderen. 
 
Bronnen (Baldwin, 2014) 

 
4.2 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker wat het effect is op het voorkomen van (grote) complicaties 
bij het toepassen van intramedullaire pennen vergeleken met platen en 
schroeven als fixatie techniek bij midschachtfracturen bij kinderen. 
 
Bronnen (Baldwin, 2014) 

 
4.3 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker wat het effect is op het voorkomen van non-unions bij het 
toepassen van intramedullaire pennen vergeleken met platen en 
schroeven als fixatie techniek bij midschachtfracturen bij kinderen. 
 
Bronnen (Baldwin, 2014) 

 
4.4 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker wat het effect is op het voorkomen van delayed unions bij 
het toepassen van intramedullaire pennen vergeleken met platen en 
schroeven als fixatie techniek bij midschachtfracturen bij kinderen. 
 
Bronnen (Baldwin, 2014) 

 
4.5 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of de cosmetiek beter is bij het toepassen van 
intramedullaire pennen vergeleken met platen en schroeven als fixatie 
techniek bij midschachtfracturen bij kinderen. 
 
Bronnen (Baldwin, 2014) 

 
4.6 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onzeker of de noodzaak van het verwijderen van osteosynthese 
hoger is bij het toepassen van intramedullaire pennen vergeleken met 
platen en schroeven als fixatie techniek bij midschachtfracturen bij 
kinderen. 
 
Bronnen (Baldwin, 2014) 

 
 
Overwegingen 
Een flowchart voor de behandeling van midschachtfracturen is weergegeven in figuur 3.9. 
De behandeling van fracturen van de midschacht van de onderarm bij kinderen is erop 
gericht om goede fractuurgenezing te bereiken met behoud van de functie van pols en 
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onderarm en behoud van goede cosmetiek van de arm. Voorkomen moet worden dat 
kinderen pronatie- en/of supinatie-verlies overhouden aan de fractuur of een blijvend 
kromme arm houden. Benadrukt moet worden dat niet alle standsafwijkingen even goed 
remodelleren in de groei. 
 
De behandeling van kinderen met een fractuur van de midschacht van de onderarm 
(radius en ulna dus) zonder dislocatie kan conservatief zijn met gips waarbij drie weken 
bovenarmgips gevolgd door drie weken onderarmgips de voorkeur heeft. Natuurlijk kan 
bij jonge kinderen met een beperkte green-stick fractuur ook korter behandeld worden 
(bijvoorbeeld vier weken). Het is steeds duidelijker dat bovenarmsgips een vals gevoel van 
extra stabiliteit geeft. Het verdient dus aanbeveling het tweede deel van de 
gipsbehandeling onderarmgips te geven. Repositie adviseren wij bij een angulatie vanaf 
15 graden onder de 10 jaar en vanaf 10 graden boven de 10 jaar. Ook dislocatie leidend 
tot verlies van botcontact is indicatief tot repositie. Zelfs bij zeer jonge kinderen (<5 jaar) 
kunnen angulaties van meer dan 15 graden soms tegenvallend remodelleren en leiden tot 
pro- en supinatieverlies. 
 
Bij kinderen met een licht gedisloceerde of alleen geanguleerde midschacht 
onderarmfractuur (bijvoorbeeld de klassieke greenstickfractuur) die waarschijnlijk goed, 
vlot en stabiel te reponeren is, kan deze repositie eventueel op de afdeling SEH 
geschieden onder pijnstilling door een ervaren arts, maar natuurlijk ook op de OK onder 
narcose. Als de onderarmfractuur stabiel is na repositie heeft conservatieve therapie met 
gips de voorkeur, waarbij drie weken bovenarmgips gevolgd door drie weken 
onderarmgips goede resultaten geeft. Te lang behandelen met bovenarmgips 
(bijvoorbeeld 6 weken) leidt tot minder goede functie (met name pronatie en supinatie) 
en leidt niet tot minder re-dislocaties. 
 
Bij kinderen met een sterk gedisloceerde en geanguleerde midschacht onderarmfractuur 
die waarschijnlijk niet stabiel te reponeren is, dient geen poging tot repositie op de 
afdeling SEH gedaan te worden. Op de OK onder narcose zal gereponeerd moeten 
worden, waarna de stabiliteit getest kan worden. Test de stabiliteit door passief de arm 
te proneren en te supineren; als de stand goed blijft, is de repositie stabiel. Dan kan alsnog 
gekozen worden voor conservatieve behandeling (drie weken bovenarmgips en drie 
weken onderarmgips). Reponeer zo snel mogelijk in verband met zwelling, behalve in de 
nacht. Dus liever vroeg in de avond of vroeg in de ochtend. 
 
Als de midschacht onderarmfractuur instabiel is na repositie, dient osteosynthese te 
worden verricht ter stabilisatie. De voorkeur heeft intramedullaire fixatie van de radius en 
de ulna met behulp van Elastic Nails (ESIN). Voor het inbrengen van de pen in de radius 
kan een distale dorsale entree gekozen, de groeischijf vermijdend en de oppervlakkige tak 
van n. radialis vermijdend. Voor de pen in de ulna kiest men een proximale (laterale) 
entree, waarbij de groeischijf vermeden wordt. De pennen worden subcutaan begraven. 
 
Als de Elastic Nails (ESIN) perfect zijn ingebracht is gipsbehandeling niet noodzakelijk, 
maar in de praktijk wordt aanvullend gips gedurende twee weken als pijnstilling vaak 
gegeven na de osteosynthese. 
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Fixeren van slechts de radius of de ulna met een enkele Elastic Nail is een mogelijk 
alternatief, indien het andere bot daarbij een goede stand heeft en aanvullend 3 weken 
gips gegeven wordt. 
 
Beseft moet worden dat soms het opvoeren van de Elastic Nail (ESIN) onder doorlichting 
niet goed lukt, en dat open repositie noodzakelijk is. 
 
Als alternatief voor osteosynthese met ESIN wordt soms gekozen voor plaat-
osteosynthese bij kinderen. Dit heeft niet de voorkeur. Het geeft weliswaar dezelfde 
resultaten wat betreft fractuurgenezing en functieherstel als fixatie met Elastic Nails, 
maar de cosmetische resultaten zijn minder goed en het weke delen trauma is groter, ook 
bij verwijderen van het materiaal. 
 
Het is noodzakelijk om alle kinderen met een midschacht fractuur van de onderarm 
röntgenologisch te controleren na 7 tot 10 dagen. Bij verslechtering van de stand na 
conservatieve behandeling kan dan nog worden overgegaan tot osteosynthese. En na 
primaire osteosynthese kan gecontroleerd worden of revisie nodig is. 
 
Er is geen literatuur bekend over de indicatie/het effect van (kinder)fysiotherapie bij 
kinderen met een midschacht fractuur. Bij een afwijkend beloop zoals functieverlies (met 
name beperkte pro-/supinatie na 6 weken) of zenuwletsel, bewegingsangst of 
beperkingen in activiteiten/participatie van het kind ziet de werkgroep een indicatie voor 
het opstarten van kinderfysiotherapeutische begeleiding. 
 
Remodellering van standsafwijkingen die nog bestaan 6 weken na het ongeval zal des te 
beter geschieden als het kind jong is (<10 jaar). Het heeft de voorkeur de patiënt goed te 
vervolgen bij pro- en supinatie verlies en persisterende standsafwijkingen. Indien er 
functionele beperkingen blijven, kan correctie osteotomie overwogen worden. 
 
Refracturen treden opvallend vaak op na behandelde midschacht fracturen van de 
onderarm bij kinderen, ook als deze goed geconsolideerd lijken te zijn na 6 weken. Het 
verdient aanbeveling een sportverbod te adviseren tot 3 maanden na het ongeval in 
verband met deze grote kans op een re-fractuur, met name bij kinderen ouder dan 10 
jaar. Het gaat dan vooral om het risico bij vallen (zoals bij voetbal en judo), waarbij 
bijvoorbeeld fietsen en zwemmen wel toegestaan kunnen worden. 
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 Figuur 3.9 midschacht onderarmfractuur, instabiel: osteosynthese met ESIN 

   



124 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

Figuur 3.10 Flowchart Midschacht onderarmfractuur 
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Aanbevelingen 
Onderarm Midschacht 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel kinderen met een midschacht onderarmfractuur zonder dislocatie conservatief 
met gips waarbij drie weken bovenarmgips gevolgd door twee tot drie weken 
onderarmgips de voorkeur heeft. 

 

Reponeer bij een angulatie vanaf 15 graden onder de 10 jaar en vanaf 10 graden boven 
de 10 jaar. Ook dislocatie leidend tot volledig verlies van botcontact is een indicatie tot 
repositie. 

 

Behandel kinderen met een gedisloceerde of geanguleerde midschacht onderarmfractuur 
die stabiel is na repositie conservatief met gips waarbij drie weken bovenarmgips gevolgd 
door drie weken onderarmgips de voorkeur heeft. 

 

Behandel kinderen met een gedisloceerde of geanguleerde midschacht onderarmfractuur 
die niet stabiel te reponeren is met osteosynthese. De voorkeur heeft intramedullaire 
fixatie van radius en ulna met behulp van Elastic Nails (ESIN). 

 

Test de stabiliteit van de repositie door passief de arm te proneren en te supineren; als 
de stand goed blijft, is de repositie stabiel. 

 

Geef zo nodig aanvullend gips gedurende twee weken als pijnstilling na osteosynthese 
middels ESIN. 

 

Fixeren van slechts de radius of de ulna met één enkele Elastic Nail is een mogelijk 
alternatief, indien het andere bot daarbij een goede stand heeft en aanvullend 3 weken 
gips gegeven wordt. 

 

Gebruik bij voorkeur voor de entree van de pennen bij de ESIN methode de proximale 
laterale locatie voor de ulna en de distale dorsoradiaire locatie voor de radius. Begraaf de 
pennen zodanig dat ze net nog subcutaan te voelen zijn. 

 

Controleer de conservatief behandelde midschacht fracturen van de onderarm altijd 
röntgenologisch na 7 tot 10 dagen; bij verslechtering van de stand kan dan nog worden 
overgegaan tot osteosynthese. 

 

Controleer het kind met een midschachtfractuur na 6 tot 8 weken op functie en overweeg 
(kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (onder andere bij beperkte pro-
/supinatie), bij bewegingsangst of bij beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 

Adviseer bij kinderen een sportverbod tot 3 maanden na het ongeval na de behandeling 
van een midschacht onderarmfractuur in verband met de grote kans op een re-fractuur 
(met name bij kinderen >10 jaar). 

 

Verwijder de Elastic Nails na circa 6 maanden bij consolidatie. 
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Bijlagen bij module 3.3 
 
 
Evidence-tabellen 
Research question: Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de midschacht gelet op leeftijd en dislocatie? 

Study 
referenc
e 

Study 
characteris
tics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C)  

Follow-up Outcome measures and effect size  Comments 

Colaris, 
2013a 

Type of 
study: 
Non-
blinded 
randomised 
controlled 
trial 
 
Setting: 
Multicentre 
(4 ED from 
4 hospitals) 
 
Country: 
The 
Netherland
s 
 
Source of 
funding: 
Grant via 
Anna 
Foundation 

Inclusion 
criteria: 
children with 
an age <16 
years who 
sustained a dia-
physeal both-
bone forearm 
fracture 
without need 
for reduction. 
The criteria for 
reduction were 
a priori defined  
 
Exclusion 
criteria: 
Fractures older 
than 1 week, 
severe open 
fractures 
(Gustilo II and 
III) and re-
fractures. 
 
N total at 
baseline: 
AEC: 24 

Above Elbow Cast 
(AEC) 
 
Trained nurses applied 
the AEC: first, a 
stockinet and layer of 
wool were applied to 
protect the skin and 
bony prominences. 
Then, a well-fitted 
plaster slab was 
applied which covered 
about 2/3 of the 
circum-ference of the 
arm. Finally, a 
bandage was wrapped 
around the arm. The 
elbow was set in 90° of 
flexion and the 
forearm in neutral 
position. All children 
received a sling for at 
least 1 week. The 
children visited a 
surgeon at 1, 3 and 6 
weeks after the initial 
trauma. A cast 
technician revised and 

AEC+BEC  
3 weeks of Above 
Elbow Cast (AEC) as in 
intervention group 
followed by 3 weeks of 
Below Elbow Cast 
(BEC)  
 
In children allocated to 
BEC, the cast 
technician applied a 
circumferential BEC 
after 3 weeks; this BEC 
allowed free 
movement of the 
elbow joint. Finally, the 
cast was removed 6 
weeks after initial 
treatment. 
 

Length of follow-up: 
6 months 
 
Loss-to-follow-up: 
AEC: N=0 (0%) 
 
AEC+BEC: N=2 (9%) 
Reasons: not described 
(1 patients missed the 
first examination and 1 
patient the second 
examination) 
 
Incomplete outcome 
data:  
AEC: N=0 (%) 
 
AEC + BEC: N=2 (9%) 
Reasons: not described 
(1 patients missed the 
first examination and 1 
patient the second 
examination) 
Excluded from part of 
analysis 

Primary outcome: 
Mean limitation±SD (°) of pronation and 
supination after 2 mo  
AEC: 27.9 ± 22.1 
AEC+BEC: 20.8 ± 17.9 
 
Mean limitation±SD (°) of pronation and 
supination after 6 mo  
AEC: 17.8 ± 16.1  
AEC+BEC: 11.3 ± 11.5 
 
No significant differences after correction 
for age, dominant arm and type of 
fracture radius. 
 
Secondary outcomes: 
Cosmetics fractured arm 
Mean VAS±SD by parents 
AEC: 8.1 ± 2.6  
AEC+BEC: 7.4 ± 2.6 
Mean VAS±SD by surgeon  
AEC: 8.1 ±1.9  
AEC+BEC: 7.9 ± 2.2  
 
Total complications, n   
AEC: n=9  
AEC+BEC: n=8 
   Displacement during cast  
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AEC+BEC: 23 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age ± SD: 
AEC: 6.5 ± 3.5 
AEC+BEC: 6.2 ± 
3.4 
 
Sex: % M 
AEC: 56.5 
AEC+BEC: 41.7 
 
Groups were 
comparable at 
baseline 
 

renewed the casts 
where necessary. 
Finally, the cast was 
removed 6 weeks 
after initial treatment. 
 
 
 

      AEC: 5  
      AEC+BEC: 6 
   Re-fracture 
      AEC: 2 
      AEC+BEC: 2 
   Transient neuropraxia  
      AEC: 1  
      AEC+BEC: - 
   Wound dehiscence after                                  
intramedullary nails  
      AEC: 1  
      AEC+BEC: - 
 
For all of the above secondary outcomes: 
no significant differences between 2 
groups 
 
Angulation (radiological): 
radioulnar angulation (AP ulna, AP radius) 
and sagittal angulation (Lateral ulna, 
Lateral radius) presented in degrees as 
mean ± sd) 

AEC: Traum
a 

Remova
l of cast 

Final 

AP ulna 6 ± 3 5 ± 4  5 ± 4 

AP 
radius 

7 ± 4 5 ± 4  4 ± 4 

Lateral 
ulna 

11 ± 6a 5 ± 4  4 ± 4a 

Lateral 
radius 

11 ± 5 11 ± 5a  9 ± 4a 

 

AEC + 
BEC 

Traum
a 

Remova
l of cast 

Final 

AP ulna 8 ± 7 6 ± 5 5 ± 4 

AP 
radius 

8 ± 6 8 ± 6  7 ± 6 
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Lateral 
ulna 

11 ± 12 7 ± 5  7 ± 5 

Lateral 
radius 

15 ± 11 13 ± 7a  11 ± 6a 

a Sign difference within one group 

Colaris, 
2013b 

Type of 
study: 
Non-
blinded 
randomised 
controlled 
trial 
 
Setting: 
Multicentre 
(4 ED from 
4 hospitals) 
 
Country: 
The 
Netherland
s 
 
Source of 
funding: 
Grant via 
Anna 
Foundation
/ NOREF, 
the 
Netherland
s. 

Inclusion 
criteria: 
children aged 
<16 years who 
sustained a dis-
placed dia-
physeal both-
bone forearm 
fracture that 
was stable 
after 
reduction. 
The criteria for 
reduction were 
a priori 
defined. A 
diaphyseal 
fracture was 
defined as a 
fracture in the 
shaft of the 
bone between 
the distal and 
proximal 
metaphysis. 
After optimal 
closed 
reduction by a 
surgeon, the 
fracture was 
tested for 
stability. A 

Above Elbow Cast 
(AEC) 
 
The surgeon applied 
an AEC in the 
operation room. First, 
a stockinet and layer 
of wool were applied 
to protect the skin and 
bony prominences. 
Then, a well-fitted 
plaster slab was 
applied which covered 
approximately two-
thirds of the 
circumference of the 
arm. Finally, a 
bandage was wrapped 
around the arm. The 
elbow was set in 90 
degrees of flexion and 
the forearm in neutral 
position. All children 
received a sling for at 
least 1 week. A cast 
technician revised this 
plaster cast to circum-
ferential plaster cast 
after 1 week and 
applied a new 
circumferential 
synthetic cast after 3 

3 weeks of Above 
Elbow Cast followed by 
3 weeks of Below 
Elbow Cast (AEC+BEC) 
 
The surgeon applied an 
AEC in the operation 
room. First, a stockinet 
and layer of wool were 
applied to protect the 
skin and bony 
prominences. Then, a 
well-fitted plaster slab 
was applied which 
covered approximately 
two-thirds of the 
circumference of the 
arm. Finally, a bandage 
was wrapped around 
the arm. The elbow 
was set in 90 degrees 
of flexion and the 
forearm in neutral 
position. All children 
received a sling for at 
least 1 week. A cast 
technician revised this 
plaster cast to circum-
ferential plaster cast 
after 1 week and 
applied a new 

Length of follow-up: 
6 months 
 
Loss-to-follow-up: 
AEC: N=4 (6%) 
Reasons: not described 
(2 patients missed the 
first examination,1 
patient the second 
examination, and 1 both) 
 
AEC+ BEC: N=5 (%) 
Reasons: not described 
(4 patients missed the 
first examination and 1 
patient the second 
examination) 
 
Incomplete outcome 
data:  
AEC: N=0 (%) 
 
AEC + BEC: N=2 (7%) 
Reasons: not described 
(1 patients missed the 
first examination and 1 
patient the second 
examination) 
Excluded from part of 
analysis 

Primary outcome: 
Mean limitation (°) of pronation and 
supination after 2 mo  
AEC: 28 (0-72)  
AEC+BEC: 21 (0-57)  
 
Mean limitation (°) of pronation and 
supination after 6 mo  
AEC: 18 (0-50)  
AEC+BEC: 11 (0-34) 
 
With and without adjustment for 
unbalanced covariates, no significant 
differences were found for pronation and 
supination. 
 
Secondary outcomes: 
Cosmetics of the fractured arm 
Mean±SD VAS by parents  
AEC: 7.8 ±2.2 
AEC+BEC: 8.6 ±1.9 
Mean±SD by surgeon  
AEC: 8.0 ± 2.0  
AEC+BEC: 8.9 ± 1.6 
 
Total complications, n (%)  
AEC: 32 (52)  
AEC+BEC: 25 (39) 
   Displacement during cast  
      AEC: 23  
      AEC+BEC: 20 
   Refracture  
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fracture was 
defined as 
unstable if full 
pronation and 
supination of 
the proximal 
forearm 
caused re-
displacement 
of the fracture 
under 
fluoroscopic 
vision. This test 
for stability is 
subjective. 
 
Exclusion 
criteria: 
Unstable 
fractures, 
fractures older 
than 1 week, 
severe open 
fractures 
(Gustilo II and 
III) and re-
fractures. 
 
N total at 
baseline: 
AEC: 62 
AEC+BEC: 65 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age ± SD: 

weeks, again above 
the elbow.  
 
Fracture 
displacement, as 
defined by the loss of 
reduction according to 
the primary reduction 
criteria required new 
fracture reduction. 
Finally, the cast was 
removed 6 weeks 
after initial treatment. 
 

circumferential 
synthetic 
cast after 3 weeks, 
extended only to the 
elbow. 
 
Fracture displacement, 
as defined by the loss 
of 
reduction according to 
the primary reduction 
criteria 
required new fracture 
reduction. Finally, the 
cast was removed 6 
weeks after initial 
treatment. 
 

       AEC: 5  
       AEC+BEC: 3 
   Transient neuropraxia  
       AEC: 2 
      AEC+BEC:  2 
   Excoriation elbow crease  
      AEC: 1  
      AEC+BEC: – 
   Nonunion 
      AEC: 1  
      AEC+BEC: – 
 
Secondary dislocation, % 
AEC: 37  
AEC+BEC: 31 
 
Secondary reduction, %  
AEC: 11  
AEC+BEC: 3 
 
Angulation (radiological): 
radioulnar angulation (AP ulna, AP radius) 
and sagittal angulation (Lateral ulna, 
Lateral radius) presented in degrees as 
mean ± sd) 

AEC: Traum
a 

Afte
r 
redu
ctio
n 

Remo
val of 
cast 

Final 

AP ulna 13 ± 9 3 ± 3 4 ± 3  6 ± 4 

AP 
radius 

14 ± 8 5 ± 3 6 ± 4  6 ± 4 

Lateral 
ulna 

25 ± 
18 

6 ± 5 5 ± 5  4 ± 4 

Lateral 
radius 

28 ± 
17 

9 ± 5 10 ± 6  8 ± 5 
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AEC: 8.7 ± 3.3 
AEC+BEC: 7.1 ± 
2.9 
 
Sex: % M 
AEC: 69 
AEC+BEC: 68 
 
Dominant arm 
fractured % 
AEC: 24 
AEC+BEC: 52 
 
Fracture type, 
radius, % 
Greenstick  
AEC: 34 
AEC+BEC: 58 
Complete 
AEC: 66 
AEC+BEC: 42 
 
Groups were 
not 
comparable at 
baseline. There 
were 
substantial 
differences in 
age, dominant 
arm fractured, 
and fracture 
type of the 
radius. 

 

AEC + 
BEC 

Traum
a 

Afte
r 
redu
ctio
n 

Remo
val of 
cast 

Final 

AP ulna 13 ± 
12 

4 ± 4 6 ± 4 6 ± 4 

AP 
radius 

12 ± 
10 

6 ± 3 7 ± 5  7 ± 5 

Lateral 
ulna 

26 ± 
16 

6 ± 4 7 ± 5  6 ± 4 

Lateral 
radius 

28 ± 
16 

7 ± 5 9 ± 5  8 ± 5 

 
For all of the above secondary outcomes: 
no significant differences between 2 
groups 

Colaris, 
2013c 

Type of 
study: 

Inclusion 
criteria: 

Single bone 
intramedullary 
fixation (SBF) 

Both-bone 
intramedullary fixation 
(BBF) 

Length of follow-up: 
9 months 
 

Primary outcome: 
Median limitation°  (IQR) of pronation 
and supination after 2 mo  
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Non-
blinded 
randomised 
controlled 
trial 
 
Setting: 
Multicentre 
(4 ED from 
4 hospitals) 
 
Country: 
The 
Netherland
s 
 
Source of 
funding: 
Grant via 
Anna 
Foundation 

children aged 
<16 years who 
sustained 
a displaced 
diaphyseal 
both-bone 
forearm 
fracture that 
was 
unstable after 
reduction. A 
diaphyseal 
fracture was 
defined as a 
fracture in the 
shaft of the 
bone between 
the 
distal and 
proximal 
metaphysis. 
The criteria for 
reduction were 
a-priori 
defined. 
 
Exclusion 
criteria: 
Stable 
fractures, 
fractures older 
than 1 week, 
severe open 
fractures 
(Gustilo II and 
III), 

 
The surgeon stabilised 
the most unstable 
bone with an 
intramedullary nail. 
Titanium Elastic nails 
(Synthes®) were used. 
After stabilisation of 
either the ulna or 
radius bones, the 
surgeon applied an 
above-elbow cast in 
the operation room. 
The elbow was set in 
90° of flexion and the 
wrist in neutral 
position. 
All children received a 
sling for at least 1 
week. 
A cast technician 
revised and renewed 
the cast where 
necessary. Re-
displacement, as 
defined by the loss of 
reduction according to 
the primary reduction 
criteria, 
required secondary 
reduction and intra-
medullary fixation of 
both bones. The cast 
was removed 3 weeks 
after initial treatment. 
The nails were 
removed in the 

 
Both-bone fixation not 
clearly describe din 
methods, this was 
describe d in the 
introduction: the 
radius and ulna are 
fixated 
separately with a single 
flexible intramedullary 
nail, with the concavity 
of the nails in the same 
direction. 
 
After stabilisation of 
both the ulna or radius 
bones, the surgeon 
applied an above-
elbow cast in the 
operation room. The 
elbow was set in 90° of 
flexion and the wrist in 
neutral position. 
All children received a 
sling for at least 1 
week. 
A cast technician 
revised and renewed 
the cast where 
necessary. Re-
displacement, as 
defined by the loss of 
reduction according to 
the primary reduction 
criteria, 
required secondary 
reduction and intra-

Loss-to-follow-up: 
SBF: 0 (0%) 
BBF: 0 (0%) 
 
Two children in the BBF 
group changed to SBF 
due to a life-threatening 
problem elsewhere in 
the hospital, and on 
another occasion by an 
exhausting procedure of 
180 min with an 
apparent stable fixation 
of both-bones by fixation 
of only the ulna. 
 
ITT and per protocol 
results are both 
presented in the paper, 
because the two children 
that changed treatment 
had poor results. We 
presented the ITT results 
only. 
 

SBF: 20 (15)  
BBF: 25 (23)  
 
Median limitation°  (IQR) of pronation 
and supination after 9 mo  
SBF: 10 (15)  
BBF: 10 (20)  
 
Equivalence between the two groups was 
defined as a maximum of 15° less 
pronation or supination in the group 
treated with single-bone 
fixation after 9 months. 
 
Secondary outcomes: 
Cosmetics of the fractured arm 
Median (IQR) VAS by parents  
SBF: 8.3 (2.4) 
BBF: 8.5 (2.8) 
Median (IQR) by surgeon  
SBF: 8.8 (1.5) 
BBF: 7.7 (3.9) 
 
≥1 complication, % 
SBF: 36.4% 
BBF: 30.8% 
 
For all secondary outcomes, no further 
statistical tests were performed or 
presented. 
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and re-
fractures. 
 
N total at 
baseline: 
SBF: 11 
BBF: 13 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
Median age 
(IQR) 
SBF: 8.8 (6.0) 
BBF: 11.5 (5.5) 
 
Sex: % M 
SBF: 45.5 
BBF: 69.2 
 
Dominant arm 
fractured % 
SBF: 36.4% 
BBF: 46.2% 

outdoor patient clinic 
if left transcutaneous 
during the first 2 
months, or in the 
operation room if 
buried during the first 
8 months. 

medullary fixation of 
both bones. The cast 
was removed 3 weeks 
after initial treatment. 
The nails were 
removed in the 
outdoor patient clinic if 
left transcutaneous 
during the first 2 
months, or in the 
operation room if 
buried during the first 
8 months. 

 
 
Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies) 
Research question: Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de midschacht gelet op leeftijd en dislocatie? 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Baldwin, 
2014 
 
individual 
study 
character

SR and meta-
analysis of  
comparative 
observational 
studies 
 

Inclusion 
criteria SR: 
(1) a minimum 
of 
3 subjects  

Describe intervention: 
Surgical fracture 
fixation with plates and 
screws (P&S) 
 
 

Describe  control: 
Surgical fracture 
fixation with 
intramedullary nails 
(IMN) 
 

End-point of follow-up: 
A: Mean 8 years 
B: Mean 39 month 
C: Mean 12.3 months 
D: Mean 12 months 

Outcome measure-1 
Defined as non-union 
Effect measure: RR (95% 
CI): 
A: Not estimable 
B: 0.88 (0.04-18.47) 

Author’s conclusion 
IMN and P&S constructs 
are acceptable options in 
the fixation of pediatric 
BBFF. The literature fails 
to demonstrate a 
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istics 
deduced 
from 
Baldwin, 
2014 and 
the 
separate 
studies 

Literature 
search up to 31 
Dec 2011 
 
A: Vainionpaa, 
1987 
B: Wyrsch, 1996 
C: Ortega, 1996 
D: vd Reis, 1998 
E: Fernandez, 
2005 
F: Carmichael, 
2005 
G: Smith, 2005 
H: Kose, 2008 
I: Reinhardt, 
2008 
J: Teoh, 2009 
K: Shah, 2010 
L: Flynn, 2010 
 
Study design:  
All level of 
evidence III 
(observational) 
retrospective 
observational 
studies 
 
Setting and 
Country:  
A: 1 Department 
of Orthopedics, 
Finnland 
B: 1 university 
hospital, USA 

(2) defined data 
in patients ≤20 y 
(3) clinical 
and/or 
radiographic 
outcomes 
(4) Both Bone 
Forearm 
Fracture 
(5) English 
language 
(6) children only 
or 
data for 
children could 
be separated 
from adults 
(7) level I, II, III 
therapeutic or 
prognostic 
studies 
(comparative 
data for the 
purposes of the 
review). 
 
Exclusion 
criteria SR: 
(1) not meeting 
inclusion 
criteria (2) not 
performed on 
human subjects 
(3) in which 
outcomes of 
children could 
not be 

 
 

E: Mean 32.3 months 
(P&S), Mean 20.6 months 
(IMN) 
F: Mean 38.6 months 
(P&S) Mean 33.8 months 
(IMN) 
G: Unclear, at least 8 
months 
H: Mean 24 months 
I: Mean 1.15 year 
J: Mean 31.8 months 
P&S), 
    Mean 31.5 (IMN) 
K: Unclear 
L: Mean 5.1 months 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
Not reported 
 

C: Not estimable  
D: 3.96 (0.20-77.63) 
E: Not estimable  
F: Not estimable 
G: 0.46 (0.02-10.54)  
H: Not estimable  
I: 1.58 (0.11-23.00) 
J: Not estimable  
K: 1.02 (0.04-23.83) 
L: 0.26 (0.01-4.67) 
 
Pooled effect (random 
effects model):  RR 0.88 
(95% CI 0.31-2.50); 
p=0.81 
Heterogeneity (I2): 0% 
 
Outcome measure-2 
Defined as delayed-union 
Effect measure: RR (95% 
CI): 
A: Not estimable 
B: Not estimable 
C: Not estimable 
D: 0.26 (0.01-6.12) 
E: 0.44 (0.02-8.75) 
F: Not estimable 
G: 0.28 (0.01-5.35) 
H: 0.61 (0.03-13.87) 
I: 0.40 (0.05-3.13) 
J: Not estimable 
K: 1.02 (0.04-23.83) 
L: 0.18 (0.01-3.09) 
 
Pooled effect (random 
effects model):   

difference between IMN 
and P&S constructs. 
Clinical (functional) 
outcomes were excellent 
in nearly 9 of 10 patients 
regardless of fixation 
strategy. Delayed unions 
and nonunions were rare 
and slightly more 
common in IMN, 
although the difference 
was not statistically 
significant. 
These results suggest that 
complication rates are 
similar, although the type 
of complication may vary. 
IMN provides improved 
cosmesis but, in general, 
requires a second 
operation to remove 
hardware. 
 
Personal remarks on 
study quality, 
conclusions, and other 
issues (potentially) 
relevant to the research 
question: 
3 studies (A,B, and C) 
have <10 subjects per 
arm. 
 
In the study of Baldwin 
Odds ratio’s are used for 
the pooled effect 
estimates, in the 
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C: 1 Children’s 
hospital, USA 
D: 1 university 
hospital, USA 
E: 2 university 
hospitals, 
Germany 
F: 1 hospital, 
USA 
G: 1 children’s 
hospital, USA 
H: single 
institution, 
Turkey 
I: 1 hospital, 
Turkey 
J: 1 pediatric 
centre,UK 
K: Single 
institution, USA  
L:  1 children’s 
hospital, USA 
 
Source of 
funding: 
None reported 
 

distinguished 
from adults. 
 
Monteggia, 
Galeazzi, 
combined 
ipsilateral 
fractures, and 
other fracture 
variants were 
eliminated from 
analysis. 
 
12 studies 
included 
 
N, mean age 
A P&S: 9, 6.8 yrs  
A IMN: 4, 8.75 
yrs 
B P&S: 16, 13.3 
yrs  
B IMN: 4, 6.5 yrs 
C P&S: 8, 10.5 
yrs  
C IMN: 9, 9.4 yrs 
D P&S: 23, 11 
yrs  
D IMN: 18, 10 
yrs 
E P&S: 19, 11 yrs  
E IMN: 43, 9 yrs 
F P&S: 16, 13.3 
yrs  
F IMN: 15, 9.7 
yrs 

RR 0.36 (95% CI 0.12-
1.02); p=0.05 
Heterogeneity (I2): 0% 
 
Outcome measure-3 
Defined as all 
complications 
Effect measure: RR (95% 
CI): 
A: 0.44 (0.04-5.46) 
B: 0.25 (0.02-3.19) 
C: Not estimable 
D: 1.17 (0.39-3.54) 
E: 0.50 (0.12-2.11) 
F: 0.63 (0.12-3.24) 
G: 0.62 (0.23-1.65) 
H: 0.42 (0.11-1.62) 
I: 0.68 (0.36-1.27) 
J: 2.00 (0.20-20.04) 
K: 1.41 (0.46-4.30) 
L: 1.87 (0.96-3.67) 
 
Pooled effect (random 
effects model):   
RR: 0.92 (95% CI 0.67-
1.28); p=0.63 
Heterogeneity (I2): 5% 
 
Outcome measure-4 
Defined as major 
complications 
Effect measure: RR (95% 
CI): 
A: 1.50 (0.07-30.59) 
B: 0.25 (0.02-3.19) 
C: Not estimable 
D: 4.70 (0.62-35.58) 

literature summary we 
used risk ratio’s for better 
interpretability. 
 
Level of evidence: GRADE 
(per outcome measure): 
1. Zeer Laag 
2. Zeer Laag 
3. Zeer Laag 
4. Zeer Laag 
5. Zeer Laag 
6. Zeer Laag 
7. Zeer Laag 
 
Observationele studies 
beginnen ‘laag’ in 
bewijskracht volgens de 
GRADE-methodiek. De 
bewijskracht voor alle 
uitkomstmaten is met 1 
of 2 niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in 
de onderzoeksopzet 
(verschillen in follow-up, 
niet gecorrigeerd voor 
confounders) en bij 
cosmetiek en het 
verwijderen van 
osteosynthese materiaal 
het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). 
Het niveau van de 
bewijskracht komt uit op 
GRADE ‘zeer laag’. 
 
 
Sensitivity analyses: 
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G P&S: 15, 11.3 
yrs  
G IMN: 21, 9.7 
yrs 
H P&S: 11, 12 
yrs  
H IMN: 21, 12 
yrs 
I P&S: 12, 14.5 
yrs  
I IMN: 19, 12.5 
yrs 
J P&S: 17, 9.5 
yrs  
J IMN: 17, 9.3 
yrs 
K P&S: 46, 14.1 
yrs  
K IMN: 15, 13.3 
yrs 
L P&S: 44, 12.7 
yrs  
L IMN: 10, 10.6 
yrs 
 
Total N=525 
 
In total 16.6% 
were open 
fractures 
 
Fracture 
characteristics: 
8/12 studies 
diaphyseal 
fractures 

E: 0.91 (0.19-4.26) 
F: 2.82 (0.12-64.39) 
G: 2.80 (0.28-28.13) 
H: 0.61 (0.03-13.87) 
I: 0.79 (0.17-3.68) 
J: 0.50 (0.05-5.01) 
K: 0.09 (0.02-0.40) 
L: 0.47 (0.06-3.89) 
 
Pooled effect (random 
effects model):   
RR 0.72 (95% CI 0.42-
1.21); p=0.21 
Heterogeneity (I2): 29% 
 
Outcome measure-5 
Defined as functional 
outcome defined by the 
Price criteria and 
dichotomized into 
excellent versus 
nonexcellent outcomes. 
Effect measure: RR (95% 
CI): 
A: 1.19 (0.64-2.18) 
C: 1.00 (0.81-1.24) 
D: 0.62 (0.45-0.86) 
E: 0.89 (0.63-1.26) 
F: 0.88 (0.71-1.09) 
H: 0.90 (0.72-1.12) 
K: 1.00 (0.64-2.18) 
L: 0.94 (0.76-1.15) 
 
Excellent=No complaints 
with activity/Loss of <10 
degrees of ROM 

The authors performed 
sensitivity analyses with 
older children (2 studies I 
and K) for non-unions, 
delayed unions, 
complication and major 
complications, this did 
not gave other results. 
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3 studies mixed 
fractures 
1 study 
unknown 
 
Total:  
86.4% 
diaphyseal 
fractures 
5% 
nondiaphyseal 
8.6% not 
described  

Good=Minor complaints 
with strenuous 
activity/Loss of 11-30 
degrees of ROM 
Fair=Minor complaints 
during normal daily 
activities/Loss of 31-90 
degrees of ROM 
Poor =Major 
complaints/Loss of .90 
degrees of ROM 
 
Pooled effect (random 
effects model):   
RR 0.92 (95% CI 0.83-
1.02); p=0.12 
Heterogeneity (I2): 41% 
 
Outcome measure-6 
Defined as cosmesis after 
surgery 
Effect measure: RR (95%) 
E: 3.29 (1.54-7.05) 
H:3.67 (1.01-13.31) 
Pooled effect (random 
effects model):   
RR 3.39(95% CI 1.76-
6.54); p=0.0003 
Heterogeneity (I2): 26% 
 
Outcome measure-7 
Defined as % hardware 
removal 
IMN versus P&S 
B: 100% - 25% 
D: 100% - 100% 
F: 80% -6% 



138 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

K: 100% - 54% 
 
P&S:49.5% 
IMN: 94.2% 
P=0.001 

 
 
Risk of bias tabellen 
Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials) 
Research question: Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan midschacht gelet op leeftijd en dislocatie? 

Study 
reference 
 
 
 
(first 
author, 
publicatio
n year) 

Describe method of 
randomisation1 

Bias due to 
inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of participants to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to selective 
outcome reporting 
on basis of the 
results?4 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to loss 
to follow-up?5 
 
 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Bias due to 
violation of  
intention to 
treat analysis?6 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Colaris, 
2013a 

An independent 
physician 
randomised the 
children by sealed 
envelopes with 
varied block sizes. 

Unlikely Likely 
 
 

Likely 
 
 

Likely 
 
 

Unlikely 
 

Unlikely Unlikely 

Colaris, 
2013b 

A physician who was 
not involved in 
treatment 
randomized 
the children using 
sealed envelopes 
with varied block 
sizes. 
The randomization 
took place after the 
fracture was reduced 

Unlikely Likely 
 
 

Likely 
 
 

Likely 
 
 

Unlikely 
 
 

Unlikely Unlikely 
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and defined as 
stable.  

Colaris, 
2013c 

A physician (who was 
not involved in the 
treatment) 
randomised 
the children by 
sealed envelopes 
with varied block 
sizes. 

Unlikely Likely 
 

Likely 
 

Likely 
 

Unlikely 
 

Unlikely Unlikely 
 

1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of 
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission. 

2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators 
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate 
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules. 

3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when 
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient 
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome 
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then 
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported. 

5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the 
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear. 

6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk 
of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, 
(b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis. 
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Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009; PLoS Med 6: e1000097; doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

1. Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined. 
2. Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched. 
3. Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons. 
4. Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported. 
5. Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCTs). 
6. Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table et cetera). 
7. Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For 

pooled data: assessment of statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (for example Chi-square, I2)? 
8. An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (for example funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (for example Egger regression 

test, Hedges-Olken). Note: If no test values or funnel plot included, score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 
10 included studies. 

9. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or 
support must be indicated for the systematic review AND for each of the included studies. 

 

Study  
 
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question?1 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search?2 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies?3 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies?4 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate adjustment for 
potential confounders in 
observational studies?5 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear/notapplicable 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies?6 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to make 
combining 
them 
reasonable?7 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk of 
publication bias 
taken into 
account?8 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported?9 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Baldwin, 
2014 

Yes Yes Yes 
 

No 
 

No 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

Yes 
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Zoekverantwoording 
Overkoepelende search 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or 
neonat* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths 
or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or 
newborn* or postneonat* or postnat* or puberty or preschool* or suckling* or 
picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to english (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
51 SR, 
187 RCT 
 
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 
NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 
'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 
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= 1553 (1510 uniek) 

 
 
Observationele search onderarm 

Onderarm   

Medline 
(OVID) 
 

1. exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/  

2. exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/  

3. fractur*.ti.  

4. 1 or 2 or 3  

5. (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or neonat* or 
boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths or baby or babies or 
toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or newborn* or postneonat* or 
postnat* or puberty or preschool* or suckling* or picu or nicu or juvenile?).tw. 

 

6. exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/  

7. Adolescent/ not exp Adult/  

8. 5 or 6 or 7  

9. 4 and 8  

10. limit 9 to english  

11. forearm injuries/ or radius fractures/ or ulna fractures/ or forearm*.ab,ti. or 
radius*.ab,ti. or ulna*.ab,ti. or galeazzi.ab,ti. or monteggia.ab,ti. 

 

12. 10 and 11  

13. (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review Literature 
as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or 
psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not 
humans/)) 

 

14. (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 
iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) 

 

15. Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically controlled 
study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) 

 

16. 12 and 13  

17. 12 and 14  

18. 12 and 15  

19. 16 or 17 or 18 

 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR infan*:ab,ti OR 
adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR 
boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR 
youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti 
OR teens:ab,ti OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR nicu:ab,ti OR 
juvenile*:ab,ti) 

 

AND ('radius fracture'/exp OR 'ulna fracture'/exp OR 'galeazzi fracture'/exp OR 'monteggia 
fracture'/exp OR forearm*:ab,ti OR radius*:ab,ti OR ulna*:ab,ti OR galeazzi:ab,ti OR 
monteggia:ab,ti) 
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AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab OR 
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta 
NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 
'systematic review'/de) NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double 
blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective 
study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference 
abstract':it) 

 

Observationeel onderzoek: ('clinical study'/de OR 'case control study'/de OR 'family study'/de 
OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR ('prospective study'/de NOT 
'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti 
AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

 
 
Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Abraham, 2011  Cochrane voldoet volledig aan PICO. Echter zijn er geen studies (CCT/RCTs) 
geïncludeerd 

Katzer, 2016 Studie gericht op diagnostiek. Beantwoord de uitgangsvragen niet 

Patel, 2014 Alle studies uit dit review zijn ook meegenomen in Baldwin 2014 

Madhuri, 2013 Cochrane voldoet volledig aan PICO. Echter zijn er geen studies (CCT/RCTs) 
geïncludeerd 

Westacott, 2012 8 studies in review, slechts 3 vergelijkende studies 

Van Den Bekerom, 
2012 

Hoofdstuk POLS 

Hendrickx, 2011 Hoofdstuk POLS 

Abson, 2016 Studie voldoet niet aan PICO. Behandeling AIOS wordt vergeleken met de behandeling 
van een specialist (senior) 
Hoofdstuk POLS 

Adrian, 2015 Designartikel 
Hoofdstuk POLS 

Sinikumpu, 2014 Voldoet niet aan PICO kinderen met oa fractuur worden vergeleken met gezonde peers 

Schulte, 2007 Twee soorten gips worden met elkaar vergeleken 

Schreck, 2014 Twee soorten gips worden met elkaar vergeleken 

Constantine, 2014 Anesthesie 

Colaris, 2014 Voldoet niet aan PICO, radiologische studie, geen vergelijkende studie 

Inglis, 2013 Vergelijking twee soorten gips 

Colaris, 2013d Hoofdstuk POLS 

Clement, 2012 Geen vergelijkende studie, voldoet niet aan PICO 

Gillespie, 2006 Geen origineel onderzoek (comment) 

Cai, 2016 Studie voldoet niet aan PICO 

Majed, 2007 Studie voldoet niet aan PICO 

Smith, 2005 Studie voldoet niet aan PICO 
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3.4. Behandeling Onderarm - Galeazzi/Monteggiafractuur 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de optimale behandeling van Galeazzi/Monteggiafractuur gelet op leeftijd en 
dislocatie? 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
a) Conservatief versus reponeren versus operatief? 
b)  Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten? 
c)  Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
 
 
Inleiding 
Het is bij de behandeling van Galeazzi/Monteggia onderarmfracturen bij kinderen 
onduidelijk hoe vaak blijvende problemen zich voordoen zoals rotatiefouten die kunnen 
optreden (pro-en supinatie). Daarbij is het onduidelijk welke osteosynthese de voorkeur 
heeft bij Monteggia en Galeazzifracturen. Een ander knelpunt is dat het onduidelijk is 
wanneer er conservatief behandeld kan worden na repositie. Duidelijkheid over de 
behandeling van Galeazzi/Montegia onderarmfracturen kan onnodig opereren 
voorkomen, kan de juiste operatietechniek worden toegepast. Dit zal kunnen leiden tot 
een normale functie van pols, onderarm en elleboog. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van gesloten repositie en gipsbehandeling van een 
Galeazzi/Monteggiafractuur bij kinderen ten opzichte van repositie en fixatie 
(ulna/radius) met K-draad, gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een Galeazzi/Monteggiafractuur van elleboog en onderarm; 
I: gesloten repositie en gipsbehandeling; 
C: repositie en fixatie (ulna/radius) met K-draad; 
O: functiestoornissen elleboog en onderarm, met name pronatie en supinatie, 

complicaties: zenuwuitval en infectie, groei- en ontwikkelingsstoornissen, 
heroperaties nodig, verwijderen van osteosynthese materiaal. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van gesloten repositie en gipsbehandeling van een 
Galeazzi/Monteggiafractuur bij kinderen ten opzichte van repositie en fixatie 
(ulna/radius) met ESIN, gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een Galeazzi/Monteggiafractuur van elleboog en onderarm; 
I: alle mogelijke behandelopties: 1 Repositie en gipsbehandeling; 
C: repositie en fixatie (ulna/radius) met ESIN; 
O: functiestoornissen elleboog en onderarm, met name pronatie en supinatie, 

complicaties: zenuwuitval en infectie, groei- en ontwikkelingsstoornissen, 
heroperaties nodig, verwijderen van osteosynthese materiaal. 
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Wat zijn de (on)gunstige effecten van verschillende repositie en gipsbehandeling 
van een Galeazzi/Monteggiafractuur bij kinderen ten opzichte van repositie en 
fixatie (ulna/radius) met plaat, gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een Galeazzi/Monteggiafractuur van elleboog en onderarm; 
I: alle mogelijke behandelopties: 1 Repositie en gipsbehandeling; 
C: repositie en fixatie (ulna/radius) met plaat; 
O: functiestoornissen elleboog en onderarm, met name pronatie en supinatie, 

complicaties: zenuwuitval en infectie, groei- en ontwikkelingsstoornissen, 
heroperaties nodig, verwijderen van osteosynthese materiaal. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van fysiotherapie bij kinderen met een 
Galeazzi/Monteggia fractuur van elleboog en onderarm? 
 

P: kinderen met een Galeazzi/Monteggiafractuur van elleboog en onderarm; 
I: (kinder)fysiotherapie; 
C: geen (kinder)fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de 
in de studies gebruikte definities. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante 
zoektermen gezocht naar alle fracturen bij kinderen en adolescenten. De 
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
overkoepelende literatuurzoekactie leverde 2472 treffers op voor alle typen fracturen. Op 
basis van titel en abstract werden in eerste instantie 253 studies voorgeselecteerd door 
een adviseur van het Kennisinstituut waarbij rekening werd gehouden met de volgende 
studieselectiecriteria; vergelijkend onderzoek gericht op alle type fracturen bij kinderen. 
Vervolgens werden studies geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
studiedesign (systematische literatuur review of (quasi) RCT), beschrijven van radiushals, 
midschacht of Galeazzi/Montegiafractuur bij kinderen ≤18 jaar en minimaal één van de 
bovengenoemde uitkomstmaten. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 
22 studies geselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 22 
studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en 0 studies 
definitief geselecteerd. 
 
Daarnaast is er een additionele search verricht in de databases Medline (OVID) en Embase 
en is met relevante zoektermen gezocht naar observationeel onderzoek gericht op 
onderarmfracturen bij kinderen en adolescenten. De zoekverantwoording is weergegeven 
onder het tabblad Verantwoording. Deze literatuurzoekactie leverde 1076 treffers op 
voor alle typen onderarmfracturen. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: observationeel vergelijkend onderzoek beschikbaar in 
Nederlands of Engels, beschrijving van radiushals, midschacht of 
Galeazzi/Monteggiafractuur bij kinderen, leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar en 
minimaal één van de bovengenoemde uitkomstmaten. Op basis van titel en abstract 
werden er 3 studies voorgeselecteerd door een adviseur van het Kennisinstituut. Op basis 
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van titel en abstract werden vervolgens 0 studies geselecteerd. Na raadpleging van de 
volledige tekst, werden vervolgens 0 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het 
tabblad Verantwoording) en 0 studies definitief geselecteerd. Geen onderzoeken zijn 
opgenomen in de literatuuranalyse. 
 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
Resultaten 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
 
Conclusies 
Niet van toepassing. Er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch. 
 
 
Overwegingen 
De Monteggiafractuur zal altijd behandeld moeten worden door repositie van de 
geanguleerde of gedisloceerde proximale ulna en repositie van de geluxeerde radiuskop. 
Meestal zal dit onder narcose op de OK moeten gebeuren met hulp van doorlichting. In 
uitzonderingsgevallen kan een poging gedaan worden tot repositie op de SEH met 
conservatieve behandeling met bovenarmgips in 100 graden flexie; dit lijkt met name bij 
jonge kinderen nog vaak te lukken. Stabiele repositie van de radiuskop is essentieel om 
de functie van pronatie en supinatie te behouden; blijvende luxatie van de radiuskop is 
een probleem voor het leven. Zodoende moet ook laagdrempelig worden gekozen voor 
osteosynthese van de proximale ulna, aangezien hiermee de repositie van de radiuskop 
stabiel blijft. Deze osteosynthese van de proximale ulna kan geschieden met een of twee 
K-draden die vanaf proximaal in de ulna geplaatst worden, of met Elastic Nails (ESIN) die 
vanaf proximaal lateraal in de ulna gebracht wordt of met fixatie door plaat en schroeven. 
Nabehandeling zal moeten geschieden met een bovenarmgips tot 100 graden flexie 
(meestal gedurende 4 weken). Altijd zal 7 tot 10 dagen na het trauma bij een gipswissel 
klinisch onderzoek moeten plaatsvinden en een controle X-foto van de elleboog gemaakt 
moeten worden om eventuele re-dislocatie van de radiuskop te ontdekken; een her-
ingreep is dan nodig om blijvende functiebeperking te voorkomen. Ook na 4 weken 
gipsbehandeling bij goed beloop dient een X-foto gemaakt te worden, om vervolgens te 
gaan oefenen. Laagdrempelig is (kinder)fysiotherapie nodig, met name om de pronatie en 
supinatie op gang te krijgen. Andere indicaties voor (kinder)fysiotherapie zijn een 
afwijkend beloop, bewegingsangst of beperkingen in activiteiten en participatie van het 
kind. 
 
De Galeazzifractuur zal altijd behandeld moeten worden door repositie van de 
radiusfractuur en repositie van de geluxeerde distale ulna. Dit zal vrijwel altijd geschieden 
op de OK onder narcose met gebruik van doorlichting/beeldversterker. In 
uitzonderingsgevallen kan een poging tot repositie gedaan worden op de afdeling SEH. 
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Hierbij moet de ulna weer in lijn gebracht worden met de carpus en dient de radius weer 
een goede, anatomische stand te krijgen. De bedoeling is het DRU-gewricht (distaal radio-
ulnair) weer te herstellen. Vervolgens zal dan vaak osteosynthese gedaan worden van de 
radius: met een K-draad vanaf distaal, met een Elastic Nail in de radius vanaf distaal of 
met een plaat. Hierna zal men moeten testen of passieve pronatie en supinatie weer goed 
mogelijk zijn. Er kan een indicatie zijn tot herstel van het DRU-gewricht en het TFCC. 
Transfixatie van de ulna aan de radius met een dwarse K-draad om zo het distale radio-
ulnaire (DRU)-gewricht te zekeren moet beschouwd worden als salvageprocedure. 
Nabehandeling geschiedt met gips gedurende circa 4 tot 6 weken. Controleer de fractuur 
7 tot 10 dagen na de repositie (en eventuele fixatie) radiologisch; controleer hierbij of de 
ulna nog goed gereponeerd staat. Na gipsbehandeling dient nogmaals een controle X 
gemaakt te worden om hierna met oefenen te starten. De (kinder)fysiotherapeut zal vaak 
nodig zijn om de functie op gang te krijgen, met name de pronatie en supinatie. Andere 
indicaties voor fysiotherapie zijn een afwijkend beloop, bewegingsangst of beperkingen 
in activiteiten en participatie van het kind. 
 
 
Aanbevelingen 
Onderarm Galeazzi/Monteggiafractuur 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Reponeer de Monteggiafractuur bij het kind bij voorkeur op de OK onder narcose en met 
hulp van doorlichting. De radiuskop moet anatomisch en stabiel gereponeerd zijn in 
congruentie met het capitellum. Hiervoor zal de stand van de ulna weer goed moeten zijn. 

 

Overweeg bij jonge kinderen met een Monteggiafractuur met een perfecte stand van de 
radiuskop en goede stand van de ulna na repositie om conservatief te behandelen met 
een bovenarmgips in 90 tot 100 graden flexie gedurende circa 4 weken. 

 

Besluit laagdrempelig bij de Monteggiafractuur van het kind (en zeker bij het kind >6 jaar) 
om osteosynthese te doen van de ulna en zo de repositie van de radiuskop te zekeren. 
Voor de osteosynthese van de ulna kan gebruik gemaakt worden van een K-draad vanaf 
proximaal, van een Elastic Nail vanaf proximaal of van een plaat. Vervolgens dient ook 
bovenarmgips gegeven te worden met de radiuskop in goede stand gedurende 4 weken. 

 

Controleer bij alle patiënten met een Monteggiafractuur 7 tot 10 dagen na de repositie 
(en eventuele fixatie) radiologisch of de radiuskop nog goed gereponeerd staat. 

 

Verwijder na 4 weken het gips en controleer of de stand van het gewricht radiologisch 
goed is. 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (laagdrempelig 
(kinder)fysiotherapie opstarten bij beperkte pro-/supinatie van de pols), bij 
bewegingsangst of bij beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 

Reponeer de Galeazzifractuur bij het kind bij voorkeur op de OK onder narcose en met 
hulp van doorlichting. De radius moet weer een goede stand hebben en de ulna moet 
weer in lijn staan met de carpus, met een congruent DRU-gewricht. 
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Overweeg sterk om na repositie van de Galeazzifractuur een fixatie te doen van de radius 
met een K-draad, Elastic Nail of met een plaat. Controleer op de OK na de procedure of 
passief proneren en supineren weer mogelijk is. Transfixatie van de ulna aan de radius 
met een dwarse K-draad om zo het DRU-gewricht te zekeren moet beschouwd worden 
als salvageprocedure. 

 

Geef aanvullende gipsbehandeling gedurende 4 tot 6 weken bij de operatief behandelde 
Galeazzifractuur en controleer de röntgenologische stand en de functie van de pols. 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie alleen bij een afwijkend beloop (onder andere bij 
beperkte pro-/supinatie van de pols of zenuwletsel), bij bewegingsangst of bij 
beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 
 
Literatuur 
Geen. 
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Bijlagen bij module 3.4 
 
 
Zoekverantwoording 
Overkoepelende search 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or 
neonat* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths 
or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or 
newborn* or postneonat* or postnat* or puberty or preschool* or suckling* or 
picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to english (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
51 SR, 
187 RCT 
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 
NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 
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'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 

 

= 1553 (1510 uniek) 

 
 
Observationele search 
Overkoepelende search 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or 
neonat* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths 
or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or 
newborn* or postneonat* or postnat* or puberty or preschool* or suckling* or 
picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to english (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
51 SR, 
187 RCT 
 
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
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experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 
NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 
'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 

 

= 1553 (1510 uniek) 

 
 
Observationele search onderarm 

Onderarm   

Medline 
(OVID) 
 

1. exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/  

2. exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/  

3. fractur*.ti.  

4. 1 or 2 or 3  

5. (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or neonat* or 
boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths or baby or babies or 
toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or newborn* or postneonat* or 
postnat* or puberty or preschool* or suckling* or picu or nicu or juvenile?).tw. 

 

6. exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/  

7. Adolescent/ not exp Adult/  

8. 5 or 6 or 7  

9. 4 and 8  

10. limit 9 to english  

11. forearm injuries/ or radius fractures/ or ulna fractures/ or forearm*.ab,ti. or 
radius*.ab,ti. or ulna*.ab,ti. or galeazzi.ab,ti. or monteggia.ab,ti. 

 

12. 10 and 11  

13. (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review Literature 
as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or 
psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not 
humans/)) 

 

14. (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 
iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) 

 

15. Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically controlled 
study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) 

 

16. 12 and 13  

17. 12 and 14  

18. 12 and 15  

19. 16 or 17 or 18 
 

 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 
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AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR infan*:ab,ti OR 
adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR 
boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR 
youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti 
OR teens:ab,ti OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR nicu:ab,ti OR 
juvenile*:ab,ti) 

 

AND ('radius fracture'/exp OR 'ulna fracture'/exp OR 'galeazzi fracture'/exp OR 'monteggia 
fracture'/exp OR forearm*:ab,ti OR radius*:ab,ti OR ulna*:ab,ti OR galeazzi:ab,ti OR 
monteggia:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab OR 
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta 
NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 
'systematic review'/de) NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double 
blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective 
study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference 
abstract':it) 

 

Observationeel onderzoek: ('clinical study'/de OR 'case control study'/de OR 'family study'/de 
OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR ('prospective study'/de NOT 
'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti 
AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

 
 
Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Abraham, 2011  Cochrane voldoet volledig aan PICO. Echter zijn er geen studies (CCT/RCTs) 
geïncludeerd. 

Katzer, 2016 Studie gericht op diagnostiek. Beantwoord de uitgangsvragen niet. 

Patel, 2014 Alle studies uit dit review zijn ook meegenomen in Baldwin 2014 

Madhuri, 2013 Cochrane voldoet volledig aan PICO. Echter zijn er geen studies (CCT/RCTs) 
geïncludeerd. 

Westacott, 2012 8 studies in review, slechts 3 vergelijkende studies  

Van Den Bekerom, 
2012 

Hoofdstuk POLS 

Hendrickx, 2011 Hoofdstuk POLS 

Abson, 2016 Studie voldoet niet aan PICO. Behandeling AIOS wordt vergeleken met de behandeling 
van een specialist (senior) 
Hoofdstuk POLS 

Adrian, 2015 Designartikel 
Hoofdstuk POLS 

Sinikumpu, 2014 Voldoet niet aan PICO kinderen met oa fractuur worden vergeleken met gezonde peers 

Schulte, 2007 Twee soorten gips worden met elkaar vergeleken 

Schreck, 2014 Twee soorten gips worden met elkaar vergeleken 

Constantine, 2014 Anesthesie 

Colaris, 2014 Voldoet niet aan PICO, radiologische studie, geen vergelijkende studie 

Inglis, 2013 Vergelijking twee soorten gips 

Colaris, 2013d Hoofdstuk POLS 

Clement, 2012 Geen vergelijkende studie, voldoet niet aan PICO 

Gillespie, 2006 Geen origineel onderzoek (comment) 

Colaris, 2013a Beschreven bij midschacht 
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Colaris, 2013b Beschreven bij midschacht 

Colaris, 2013b Beschreven bij midschacht 

Baldwin, 2014 Beschreven bij midschacht 

Cai, 2016 Studie voldoet niet aan PICO 

Majed, 2007 Studie voldoet niet aan PICO 

Smith, 2005 Studie voldoet niet aan PICO 
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Module 4 Polsfracturen 
4.1. Diagnostiek Polsfracturen 
 
 
Uitgangsvragen 
1. Welke beeldvormende diagnostiek is geïndiceerd bij polsfracturen bij kinderen? 
 Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
 a) Welke opnametechniek moet worden toegepast? 
 b) Wat zijn eventuele aanvullende opnames? 
 c) Wat zijn aandachtspunten bij de beoordeling? 
2. Wanneer is aanvullende beeldvorming geïndiceerd en hoe wordt deze uitgevoerd? 
3. Hoe worden polsfracturen bij kinderen geclassificeerd? 
 
 
Zoeken en selecteren 
Voor deze vraag is niet systematisch gezocht naar wetenschappelijke literatuur, omdat 
naar wetenschap van de werkgroep geen wetenschappelijk literatuur beschikbaar is die 
antwoord geeft op deze vraag. Gezien deze uitgangsvragen voornamelijk zijn gebaseerd 
op de overwegingen van de werkgroep worden er geen specifieke aanbevelingen 
geformuleerd. In de overwegingen worden suggesties gedaan voor de opname techniek, 
aanvullende beeldvorming alsmede aandachtspunten geboden voor de beoordeling. 
 
 
Overwegingen 
Pols 
Opname techniek 
Voor de beschrijving van de opname techniek is gebruik gemaakt van het Textbook of 
radiographic positioning and related anatomy (Bontrager, 2001). Bij het beschrijven van 
de opname techniek is uitgegaan van de ideale situatie. Hierbij moet rekening gehouden 
worden dat bij een trauma patiënt deze ideale situatie niet altijd bereikt kan worden. 
 
Voor het aanvragen van een polsopname dienen de Amsterdam paediatric wrist rules te 
worden toegepast (Bentohami, 2011; Mulders, 2017; Slaar, 2016). Correct toepassen van 
deze richtlijn leidt tot een significante reductie van het aantal te vervaardigen 
röntgenonderzoeken zonder dat klinisch relevante fracturen gemist worden. 
 
PA 
Voor de PA opname van de pols wordt de elleboog in flexie gebracht waarbij de onderarm 
rust op de röntgentafel en detector. De hand ligt hierbij in pronatie. Op een goede PA 
opname staan de basis van alle metacarpalen en de distale radius en ulna metafyse in 
beeld. 
 
Lateraal 
Voor de laterale opname van de pols wordt de elleboog in 90⁰ flexie gebracht waarbij de 
onderarm rust op de röntgentafel en detector en lift van 15 graden van de pols richting 
radiair (kussentje) . De hand dient geroteerd te worden waarbij de duim omhoog wijst. 
Op een goede AP opname staan de distale radius en ulna en de basis van de tweede tot 
en met vijfde metacarpalen over elkaar geprojecteerd. 
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Aanvullende opname 
Ulnaire deviatie 
Deze opname wordt specifiek gemaakt voor de diagnostiek van scaphoidfracturen. 
Positionering van de patiënt is gelijk aan die van de PA opname van de pols, echter hierbij 
wordt de hand in ulnaire deviatie gepositioneerd. Het kan noodzakelijk zijn om meerdere 

opnamen te maken bijvoorbeeld in 15 en 25, dit om het scaphoid goed vrij te 
projecteren. Op een goede ulnaire deviatie opname van de pols is er geen rotatie van de 
pols zichtbaar, herkenbaar doordat het DRU-gewricht vrij is geprojecteerd, en is de ulnaire 
deviatie herkenbaar aan de angulatie van de metacarpalen ten opzichte van de distale 
radius en ulna. 
 
Indien ouders bij het kind blijven tijdens het maken van de röntgenfoto dient een 
loodschort verstrekt te worden. Bij vrouwen dient nagevraagd te worden of zij zwanger 
(kunnen) zijn. Indien dit het geval is wordt geadviseerd hen niet bij het onderzoek 
aanwezig te laten zijn. 
 
Aanvullende beeldvorming 
Voor fracturen van de distale radius en/of ulna kan aanvullende CT waardevol zijn. Met 
behulp van CT zijn de anatomische details en de eventuele intra articulaire componenten 
van de fractuur beter te beoordelen (Porrine, 2014). Daarnaast biedt het de mogelijkheid 
om driedimensionale reconstructies te maken en eventueel 3D prints te vervaardigen die 
de preoperatieve planning kunnen ondersteunen (Schweizer, 2014). MRI is met name 
geschikt om occulte fracturen, ligamentair en kraakbeen letsels aan te tonen dan wel uit 
te sluiten (Porrine, 2014). 
 
Bij vermoeden op scaphoidfracturen is bekend dat de sensitiviteit van conventionele 
röntgenopnamen beperkt is (70%) (Schmitt, 2016). De gerapporteerde sensitiviteit en 
specificiteit van CT is 72% (95% betrouwbaarheids interval (BI) 36% tot 92%) en 99% (95% 
BI 71% tot 100%) van MRI is dit 88% (95% BI 64% tot 97%) en 100% (95% BI 38% tot 100%) 
(Mallee, 2015). Hoewel botscintigrafie ook een hoge sensitiviteit van 99% (95% BI 69% tot 
100%) en specificiteit van 86% (95% BI 73% tot 94%) heeft is dit bij kinderen gezien de 
relatief hoge radiatie expositie niet geïndiceerd. Het is geadviseerd dat in geval van twijfel 
na een negatieve conventionele opname eerst CT en in derde instantie een MRI wordt 
vervaardigd (Schmitt, 2016). Het is onduidelijk of het direct uitvoeren van een MRI bij een 
negatieve conventionele opname kosten effectief is (Dorsay, 2001; Nikken, 2005). 
 
Aandachtspunten bij beoordeling 
Op de PA opname van de pols dienen de carpalia normaal in lijn te liggen. Gilula heeft 
hiervoor drie lijnen beschreven (Figuur 4.1) (Gilula, 1979): 
• Eerste lijn: Curve die de proximale begrenzing van het scaphoid, lunatum en 

triquetrum volgt. 
• Tweede lijn: Curve die de distale begrenzing van het scaphoid, lunatum en 

triquetrum volgt. 
• Derde lijn: Curve die de proximale begrenzing van het capitatum en hamatum volgt. 
Deze lijnen mogen op een neutrale PA opname van de pols niet onderbroken zijn. In 
uiterste radiaire en ulnaire deviatie kan de eerste en/of tweede lijn bij het triquetrolunate 
gewricht gering gedeformeerd zijn. In alle andere gevallen wijst een onderbreking van 
deze lijnen op een disruptie van het gewricht als gevolg van ligamentair of ossaal letsel. 
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Op de laterale opname verdient de stand van het lunatum extra aandacht. Deze hoort 
neutraal te staan. Indien het lunatum naar anterieur gekanteld staat spreekt men van een 
VISI-stand (volar intercalated segmental instability) en indien deze naar dorsaal gekanteld 
staat spreekt men van een DISI-stand (dorsal intercalated segmental instability). 
 
Figuur 4.1 Lijnen van Gilula op de PA pols opname 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificatie fracturen 
Groeischijfletsels van de distale radius dienen volgens de Salter-Harris classificatie 
beschreven te worden (Tabel 4.2 & 4.3). 
 
Tabel 4.2 Salter-Harris classificatie fracturen 

Type  Beschrijving 

Type 1 Fractuur dwars door de epifysairschijf 

Type 2 Fractuur door de groeischijf en metafyse. Hierbij wordt de epifyse gespaard. 

Type 3 Fractuur door de groeischijf en epifyse. Hierbij wordt de metafyse gespaard. 

Type 4 Fractuur door zowel de metafyse, groeischijf en epifyse  

Type 5 Compressiefractuur van de epifysairschijf 

 
Tabel 4.3 Ezelsbruggetje Salter-Harris classificatie fracturen 

Type    

Type 1 S Straight across 

Type 2 A Above 

Type 3 L Lower 

Type 4 T Through 

Type 5 ER ERasure of the growth plate 
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4.2. Behandeling polsfractuur 
 
 
Uitgangsvragen 
Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de pols gelet op leeftijd en 
dislocatie? 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
1. Distale radius 
 a) Conservatief versus reponeren versus operatief 
 b) Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten? 
 c) Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
2. Distale antebrachium 
 a) Conservatief versus reponeren versus operatief 
 b) Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten? 
 c) Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
 
 
Inleiding 
1) Distale radiusfracturen 
Bij de behandeling van distale radiusfracturen is er geen eenduidigheid welke fracturen 
repositie behoeven en welke een conservatief/ afwachtend beleid. Ook is het van belang 
om duidelijkheid te krijgen welke fracturen geïmmobiliseerd dienen te worden en de wijze 
van immobilisatie: bovenarmgips (BAG) of onderarmgips (OAG). Daarbij is het van 
belangrijk om duidelijkheid te krijgen welke fracturen gefixeerd dienen te worden. 
Duidelijkheid over deze knelpunten kan onnodige ingrepen voorkomen en het 
patiëntencomfort bevorderen. 
 
2) Distale onderarmsfracturen (distale fractura antebrachii) 
Bij de behandeling van distale onderarmsfracturen (distale fractura antebrachii) is er geen 
eenduidigheid over welke kinderen na repositie van de fractuur fixatie moeten krijgen van 
de distale radius. Bekend is inmiddels dat re-dislocatie van de distale fracturen veel 
optreedt, ook na goede primaire repositie en gips. Hierdoor kunnen rotatie-problemen 
ontstaan (pro- en supinatieverlies) of ander functieverlies van de pols (verminderde 
dorsoflexie of palmair flexie). Duidelijkheid over deze knelpunten kan onnodige ingrepen 
voorkomen en patiëntcomfort bevorderen. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van verschillende behandelopties van een 
fractuur aan de pols -distale radius gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een fractuur aan de pols (distale radius of distale antebrachium); 
I: gesloten Repositie en gipsbehandeling (4 weken); 
C: gesloten Repositie en fixatie met K-draden; 
O: functiestoornissen met name pronatie en supinatie; complicaties: infectie, 

zenuwuitval, peesletsel; cosmetiek; angulatie; malunion; heroperaties. 
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Wat zijn de (on)gunstige effecten van (kinder)fysiotherapie bij kinderen met een 
fractuur aan de pols -distale radius? 

 
P: kinderen met een fractuur een fractuur aan de pols -distale radius; 
I: (kinder)fysiotherapie; 
C: geen (kinder)fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van verschillende behandelopties van een 
fractuur aan de distale antebrachium gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P: kinderen met een fractuur aan de pols (distale radius of distale antebrachium); 
I: gesloten Repositie en gipsbehandeling (4 weken); 
C: gesloten Repositie en fixatie met K-draden; 
O: functiestoornissen met name pronatie en supinatie; complicaties: infectie, 

zenuwuitval, peesletsel; cosmetiek; angulatie; malunion; heroperaties. 
 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van (kinder)fysiotherapie bij kinderen met een 
fractuur aan de pols (distale radius of distale antebrachium)? 

 
P: kinderen met een fractuur aan de pols (distale radius of distale antebrachium); 
I: (kinder)fysiotherapie; 
C: geen (kinder)fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID), Embase en is met relevante zoektermen gezocht naar 
trials gericht op alle fracturen en kinderen. De zoekverantwoording is weergegeven onder 
het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 2472 treffers op. Studies 
werden voorgeselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: al het vergelijkende 
onderzoek bij alle fracturen bij kinderen. Op basis van titel en abstract werden in eerste 
instantie 253 studies voorgeselecteerd door een adviseur van het Kennisinstituut waarbij 
rekening werd gehouden met de volgende studieselectiecriteria; vergelijkend onderzoek 
gericht op alle type fracturen bij kinderen. Vervolgens zijn studies geselecteerd op grond 
van de volgende selectiecriteria: al het vergelijkend onderzoek gericht distale radius en 
distale antebrachium fracturen bij kinderen. Er werden 25 studies geselecteerd. Na 
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 22 studies geëxcludeerd (zie 
exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en 3 studies definitief geselecteerd. 
 
Daarnaast is er een additionele search verricht in de databases Medline (OVID) en Embase 
en is met relevante zoektermen gezocht naar observationeel onderzoek gericht op distale 
radius en distale antebrachium bij kinderen en adolescenten. De zoekverantwoording is 
weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De overkoepelende literatuurzoekactie 
leverde 396 treffers op voor alle typen distale radius en distale antebrachium. Studies 
werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: observationeel 
vergelijkend onderzoek beschikbaar in Nederlands of Engels, beschrijving van de distale 
radius of distale antebrachium fractuur bij kinderen, leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar 
en minimaal één van de bovengenoemde uitkomstmaten. Op basis van titel en abstract 
werden er geen studies voorgeselecteerd door een adviseur van het Kennisinstituut. 
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Drie onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De 
beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias 
tabellen. 
 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Distale antebrachium fracturen en Distale radius fracturen: 
Er zijn drie randomized controlleds trials (RCT’s) opgenomen in de uitwerking van de 
literatuur. De studie van Miller (2005) onderzocht gesloten reductie en immobilisatie met 
gips versus gesloten reductie en percutane pinfixatie bij gedisloceerde distale 
radiusfracturen bij kinderen. In totaal werden 34 kinderen geïncludeerd, 18 kinderen 
werden behandeld met gips en 16 kinderen werden behandeld met percutane pinfixatie 
en gips. De gemiddelde leeftijd van de totale groep was 12,4 jaar (range 10 tot 14 jaar). Er 
waren 17 jongens geïncludeerd in de groep met gipsbehandeling en 14 jongens in de 
groep met percutane pinfixatie en gips. Vijfentwintig kinderen zijn gerandomiseerd en bij 
9 kinderen heeft de chirurg de behandeling toegewezen. De meetmomenten vonden 
plaats op baseline, 2 weken en 4 weken (verwijderen van pennen en het aanbrengen 
onderarmgips) na baseline. De belangrijkste uitkomstmaat die in deze studie is 
onderzocht is angulatie. 
 
De studie van Colaris (2012) onderzocht onderarmgips versus bovenarmgips bij distale 
onderarmfracturen bij kinderen. Er werden 35 kinderen gerandomiseerd in de 
onderarmgipsgroep en 31 kinderen in de bovenarmgipsgroep. De gemiddelde leeftijd was 
7,1 jaar, 56,1% was een jongen. De meetmomenten vonden plaats op baseline, 2 
maanden en 6 maanden na baseline. De belangrijkste uitkomstmaten die in deze studie 
zijn beschreven zijn: angulatie, gemiddelde beperking in pronatie en supinatie van de pols, 
gemiddelde beperking in elleboog flexie/extensie, VAS-score cosmetiek, VAS-score 
comfort van gips, ABILHAND-score. 
 
De studie van Colaris (2012) onderzocht enkel bovenarmgips versus bovenarmgips met 
percutane fixatie met K-draden bij kinderen met een stabiele gedisloceerde polsfractuur. 
Er werden 67 kinderen gerandomiseerd in de enkel bovenarmgipsgroep en 61 kinderen in 
de groep met bovenarmgips en percutane fixatie met K-draden. De gemiddelde leeftijd 
van de totale groep was 8,8 jaar, 64,8% was een jongen. De meetmomenten vonden 
plaats op 2 maanden en 6 maanden na baseline. De belangrijkste uitkomsten die in deze 
studie beschreven zijn: angulatie, gemiddelde beperking in pronatie en supinatie van de 
pols, gemiddelde beperking in elleboog flexie/extensie, VAS-score cosmetiek en 
ABILHAND-score. 
 
Gips alleen versus percutane K-draden 
Resultaten angulatie 
De studie van Miller (2005) heeft het verschil in verandering in angulatie tussen twee 
immobilisatiebehandelingen - een gipsbehandeling versus percutane fixatiepennen en 
gips- van een gedisloceerde distale radiusfractuur bij kinderen onderzocht. Van baseline 
tot 4 weken na de behandeling was het verschil in angulatie voor de gipsgroep 2,3 graden 
en voor de percutane fixatiepingroep was dit 0,8 graden. Van 4 weken tot 6 weken na 
baseline was dit voor de gipsgroep 0,23 graden en voor de percutane fixatiepingroep was 
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dit 1,1 graden. Er zijn geen significante verschillen gevonden in angulatie op beide 
meetmomenten tussen de groepen. De gemiddelde verschillen tussen de groepen en 
spreidingsmaten niet gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat angulatie is met 3 niveaus verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). 
 
Onderarmgips versus bovenarmgips 
Resultaten angulatie 
De studie van Colaris (2012) onderzocht de gemiddelde radiologische angulatie -
anterposterior ulna en radius en de sagittale angulatie (laterale zijde van de ulna en 
radius) - bij kinderen met distale metafysaire radiusfracturen. In deze studie is een groep 
kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met een groep kinderen die 
behandeld is met onderarmgips. De radiologische angulatie werd op drie meetmomenten 
onderzocht: op het moment van het trauma, bij het verwijderen van het gips en bij het 
laatste klinische onderzoek (6 maanden na baseline). Er zijn geen significante verschillen 
in angulatie tussen beide groepen gevonden op de drie meetmomenten. De gemiddelde 
verschillen tussen de groepen en spreidingsmaten zijn niet gepresenteerd. In tabel 4.4 
worden de angulatieparameters voor beide groepen apart gepresenteerd. 
 
Tabel 4.4 radiologische angulatie 

 Op het moment van het 
trauma 

Verwijderen van gips 
 

Laatste klinische onderzoek 
 

 Onderarmgi
ps 

Bovenarmgi
ps 

Onderarmgi
ps 

Bovenarmgi
ps  

Onderarmgi
ps 

Bovenarmgi
ps 

anteroposteri
or ulna° 

6.5 ±4.1 6.7 ±4.32 5.5 ±4.2 6.6 ±4.0 3.3 ±2.6 4.4 ±3.1 

anteroposteri
or radius° 

3.5 ±2.8 4.2 ±3.32 4.0 ±3.8 4.3 ±4.2 2.3 ±2.7 2.8 ±2.6 

Laterale zijde 
ulna° 

6.9 ±4.8 7.9 ±5.4 4.3 ±3.3 
 

5.8 ±4.7 3.3 ±2.6 4.0 ±3.2 

Laterale zijde 
radius° 

9.0 ±4.9 8.7 ±5.0 11.4 ±6.9 12.2 ±5.8 4.8 ±3.4 6.3 ±5.0 

 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat angulatie is met 2 niveaus verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
Resultaten gemiddelde beperking in pronatie en supinatie van de arm 
De studie van Colaris (2012) onderzocht de gemiddelde beperking in pronatie en supinatie 
van de arm bij kinderen met distale metafysaire radiusfracturen. In deze studie is een 
groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met een groep kinderen 
die behandeld is met onderarmgips. Twee maanden na de fractuur was het gemiddelde 
verschil ± SD in graden in de groep kinderen met onderarmgips 9,1° ± 12,2° en de groep 
kinderen met bovenarmgips 10,7°± 12,2° en na 6 maanden na de fractuur was het 
gemiddelde verschil ± SD in graden voor de kinderen met onderarmgips 4,4° ± 5,8° en in 
de groep kinderen met bovenarmgips 5,8°± 9,8°. Er waren geen significante verschillen 
tussen de groepen. Gemiddelde verschillen tussen groepen en spreidingsmaten waren 
niet gepresenteerd. 
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Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat gemiddelde beperking in pronatie en supinatie van 
de arm is met 2 niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
Resultaten gemiddelde beperking in flexie/extensie van de pols 
De studie van Colaris (2012) onderzocht de gemiddelde beperking in flexie/extensie van 
de pols bij kinderen met distale metafysaire radiusfracturen. In deze studie is een groep 
kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met een groep kinderen die 
behandeld is met onderarmgips. Zes maanden na de fractuur was het gemiddelde verschil 
± SD in graden in de groep kinderen met onderarmgips 1,9°± 4,4° en in de groep met 
bovenarmgips 1,0° ± 2,7°. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen. 
Gemiddelde verschillen tussen groepen en spreidingsmaten waren niet gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat de gemiddelde beperking in flexie/extensie van de 
pols is met 2 niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
Resultaten gemiddelde beperking in flexie/extensie van de elleboog 
De studie van Colaris (2012) onderzocht de gemiddelde beperking in flexie/extensie van 
de elleboog bij kinderen met distale metafysaire radiusfracturen. In deze studie is een 
groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met een groep kinderen 
die behandeld is met onderarmgips. Zes maanden na de fractuur was het gemiddelde 
verschil ± SD in graden in de groep kinderen met onderarmgips 0,0° ± 2,5°en in de groep 
met bovenarmgips 1,0° ± 3,7°. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen. 
Gemiddelde verschillen tussen groepen en spreidingsmaten waren niet gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat de gemiddelde beperking in flexie/extensie van de 
elleboog is met 2 niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
Resultaten VAS-score cosmetiek 
De studie van Colaris (2012) onderzocht door middel van een VAS-score de cosmetiek van 
de pols bij kinderen met een inmiddels genezen distale metafysaire radiusfractuur. In deze 
studie is een groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met een 
groep kinderen die behandeld is met onderarmgips. De gemiddelde ± SD VAS-score die 
ouders gaven voor de cosmetiek van de gebroken pols was voor de onderarmgipsgroep 
9,4 ± 0,9 en voor de bovenarmgipsgroep 9,4 ±1,0. De gemiddelde ± SD VAS-score die de 
orthopedisch chirurg gaf voor de cosmetiek van de gebroken pols was voor de 
onderarmgipsgroep 9,7 ± 0,6 en voor de bovenarmgipsgroep 9,6 ± 0,7. Er waren geen 
significante verschillen tussen de groepen. Gemiddelde verschillen tussen groepen en 
spreidingsmaten waren niet gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat cosmetiek is met 2 niveaus verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
Resultaten VAS-score comfort van gips 
De studie van Colaris (2012) onderzocht door middel van een VAS-score het comfort van 
het gips bij kinderen met distale metafysaire radiusfracturen. In deze studie is een groep 
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kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met een groep kinderen die 
behandeld is met onderarmgips. De gemiddelde ± SD VAS-score was voor de 
onderarmgipsgroep 8,4 ± 1,4 en voor de bovenarmgipsgroep 5,6 ± 2,7. Er was een 
significant verschil tussen beide groepen in de ervaren comfort van het gips (p = < 0,0001). 
De kinderen met onderarmgips ervaarden meer comfort ten opzichte van kinderen met 
bovenarmgips. Gemiddelde verschillen tussen groepen en spreidingsmaten waren niet 
gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat comfort van gips is met 2 niveaus verlaagd gezien 
het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
Resultaten ABILHAND-score 
De studie van Colaris (2012) onderzocht de ABILHAND-score bij kinderen met distale 
metafysaire radiusfracturen bij hun laatste klinische onderzoek. In deze studie is een 
groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met een groep kinderen 
die behandeld is met onderarmgips. De gemiddelde ± SD ALBIHAND-score was voor de 
onderarmgipsgroep 40,7 ± 7,1 en voor de bovenarmgipsgroep 41,8 ± 0,8. Er waren geen 
significante verschillen tussen de groepen. Gemiddelde verschillen tussen groepen en 
spreidingsmaten waren niet gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat ABILHAND-score is met 2 niveaus verlaagd gezien 
het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
Fysiotherapie 
Er werden geen studies geïncludeerd over de indicatie/het effect van 
(kinder)fysiotherapie bij kinderen met een fractuur aan de pols (distale radius of distale 
antebrachium). 
 
Onderarmgips versus onderarmgips en percutane fixatie met K-draden 
Resultaten angulatie 
De studie van Colarisb (2012) onderzocht de gemiddelde radiologische angulatie -
anterposterior ulna en radius en de sagittale angulatie (laterale zijde van de ulna en 
radius) - bij kinderen met gedisloceerde metafysaire radiusfracturen. In deze studie is een 
groep kinderen die zijn behandeld met enkel bovenarmgips vergeleken met een groep 
kinderen die zijn behandeld met bovenarmgips en percutane fixatie met K-draden. De 
radiologische angulatie werd op 4 meetmomenten onderzocht: op het moment van het 
trauma, na reductie, bij het verwijderen van het gips en bij het laatste klinische onderzoek 
(6 maanden na baseline). Significante verschillen in angulatie tussen beide groepen werd 
gevonden op het moment van het verwijderen van het gips: het gemiddelde aantal graden 
± SD gemeten anteroposterior radius was in de groep met enkel bovenarmgips 8°± 7° 
versus 4°± 2° in de groep met bovenarmgips en percutane fixatie met K-draden. Het 
gemiddelde aantal graden gemeten vanaf de laterale zijde van de radius was in de groep 
met enkel bovenarmgips 13°± 11° versus 6°± 5° in de groep met bovenarmgips en 
percutane fixatie met K-draden. 
 
Daarnaast werden ook significante verschillen in angulatie gevonden tussen beide 
groepen bij het laatste klinische onderzoek: het gemiddelde aantal graden ± SD 
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anteroposterior radius gemeten was in de groep met enkel bovenarmgips 5°± 4° versus 
3°± 2° in de groep met bovenarmgips en percutane fixatie met K-draden. Het gemiddelde 
aantal graden gemeten vanaf de laterale zijde van de radius was in de groep met enkel 
bovenarmgips 8° ± 5 versus 4°± 2 in de groep met bovenarmgips en percutane fixatie met 
K-draden. We hebben hier enkel de significante verschillen beschreven. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat angulatie is met 2 niveaus verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie) en mogelijke bias doordat de behandelaar en patiënt 
niet geblindeerd waren. 
 
Resultaten gemiddelde beperking in pronatie en supinatie van de arm 
De studie van Colarisb (2012) onderzocht de gemiddelde beperking in pronatie en 
supinatie van de arm bij kinderen met gedisloceerde distale metafysaire radiusfracturen. 
In deze studie is een groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met 
een groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips en percutane fixatie met K-
draden. Twee maanden na de fractuur was de gemiddelde beperking in graden ± SD in de 
groep kinderen met enkel bovenarmgips 27,2° ± 21,9° en de groep kinderen met 
bovenarmgips en fixatie met percutane K-draden 21,9°± 21,4°. Zes maanden na de 
fractuur was de gemiddelde beperking ± SD in graden voor de kinderen met enkel 
bovenarmgips 14,3° ± 13,6° en in de groep kinderen met bovenarmgips en fixatie met 
percutane K-draden 6,9°± 9,4°. Er waren geen significante verschillen tussen beide 
groepen. Gemiddelde verschillen tussen groepen en spreidingsmaten waren niet 
gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat gemiddelde beperking in pronatie en supinatie van 
de arm is met 2 niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie) en 
mogelijke bias doordat de behandelaar en patiënt niet geblindeerd waren. 
 
Resultaten gemiddelde beperking in flexie/extensie van de elleboog 
De studie van Colarisb (2012) onderzocht de gemiddelde beperking in flexie/extensie van 
de elleboog bij kinderen met gedisloceerde distale metafysaire radiusfracturen. In deze 
studie is een groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met een 
groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips en percutane fixatie met K-draden. 
Zes maanden na de fractuur was het gemiddelde aantal graden ± SD in de groep kinderen 
met enkel bovenarmpgips 0,5°± 2,0° en in de groep met bovenarmgips en fixatie met 
percutane K-draden 0,2°± 2,1°. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen. 
Gemiddelde verschillen tussen groepen en spreidingsmaten waren niet gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat de gemiddelde beperking in flexie/extensie van de 
elleboog is met 2 niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie) en 
mogelijke bias doordat de behandelaar en patiënt niet geblindeerd waren. 
 
Resultaten VAS-score cosmetiek 
De studie van Colarisb (2012) onderzocht door middel van een VAS-score de cosmetiek 
van de pols bij kinderen met een inmiddels genezen gedisloceerde distale metafysaire 
radiusfractuur. In deze studie is een groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips 
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vergeleken met een groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips en percutane 
fixatie met K-draden. De gemiddelde ± SD VAS-score die ouders gaven voor de cosmetiek 
van de gebroken pols was voor de enkel bovenarmgipsgroep 8,5 ± 1,8 en voor de 
bovenarmgipsgroep met percutane fixatie met K-draden 8,0 ± 2,2. De gemiddelde ± SD 
VAS-score die de orthopedisch chirurg gaf voor de cosmetiek van de gebroken pols was 
voor de bovenarmgipsgroep 8,9 ± 8,4 en voor de bovenarmgipsgroep en percutane fixatie 
met K-draden 8,4 ± 1,3. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen. 
Gemiddelde verschillen tussen groepen en spreidingsmaten waren niet gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat cosmetiek is met 2 niveaus verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie) en mogelijke bias doordat de behandelaar en patiënt 
niet geblindeerd waren. 
 
Resultaten ABILHAND-score 
De studie van Colarisb (2012) onderzocht de ABILHAND-score bij kinderen met distale 
metafysaire radiusfracturen bij hun laatste klinische onderzoek. In deze studie is een 
groep kinderen die behandeld is met bovenarmgips vergeleken met een groep kinderen 
die behandeld is met onderarmgips. De gemiddelde ± SD ALBIHAND-score was voor de 
bovenarmgipsgroep 41,5 ± 1,6 en voor de bovenarmgipsgroep en percutane fixatie met 
K-draden 41,9 ± 0,4. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen. 
Gemiddelde verschillen tussen groepen en spreidingsmaten waren niet gepresenteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat ABILHAND-score is met 2 niveaus verlaagd gezien 
het geringe aantal patiënten (imprecisie) en mogelijke bias doordat de behandelaar en 
patiënt niet geblindeerd waren. 
 
 
Conclusies 
Distale radius fracturen 
Gips versus percutane pennen 
Angulatie 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is tussen 
angulatie na een behandeling met gips ten opzichte van een behandeling 
met percutane fixatiepennen bij kinderen met een gedisloceerde 
radiusfractuur. 
 
Bronnen (Miller, 2005) 

 
Distale antebrachium fracturen 
Onderarmgips versus bovenarmgips 
Angulatie 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is tussen angulatie na 
een behandeling met bovenarmgips ten opzichte van een behandeling met 
onderarmgips bij kinderen met distale metafysaire radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colaris, 2012) 
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Beperking in pronatie en supinatie van de arm 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in beperking van 
pronatie en supinatie van de arm na een behandeling met bovenarmgips 
ten opzichte van een behandeling met onderarmgips bij kinderen met 
distale metafysaire radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colaris, 2012) 

 
Beperking in flexie/extensie van de pols 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in beperking van de 
flexie/extensie van de pols na een behandeling met bovenarmgips ten 
opzichte van een behandeling met onderarmgips bij kinderen met distale 
metafysaire radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colaris, 2012) 

 
Beperking in flexi-extensie van de elleboog 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in beperking van de 
flexie/extensie van de elleboog na een behandeling met bovenarmgips ten 
opzichte van een behandeling met onderarmgips bij kinderen met distale 
metafysaire radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colaris, 2012) 

 
Cosmetiek 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in cosmetiek van de 
pols na een behandeling met bovenarmgips ten opzichte van een 
behandeling met onderarmgips bij kinderen met distale metafysaire 
radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colaris, 2012) 

 
Comfort van gips 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat kinderen met distale metafysaire 
radiusfracturen die behandeld zijn met onderarmgips meer comfort 
ervaren dan kinderen die zijn behandeld met bovenarmgips. 
 
Bronnen (Colaris, 2012) 

 
ABILHAND-score 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in de ALBIHAND-
score na een behandeling met bovenarmgips ten opzichte van een 
behandeling met onderarmgips bij kinderen met distale metafysaire 
radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colaris, 2012) 
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Onderarmgips versus onderarmgips en percutane fixatie met K-draden 
Angulatie 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er een significant verschil is in 
angulatie - anteroposterior radius en laterale zijde van de radius- ten tijde 
van het verwijderen van het gips en bij het laatste klinische onderzoek na 
een behandeling met enkel bovenarmgips ten opzichte van een 
behandeling met bovenarmgips en percutane fixatie met K-draden bij 
kinderen met gedisloceerde distale metafysaire radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colarisb, 2012) 

 
Beperking in pronatie en supinatie van de arm 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in beperking van 
pronatie en supinatie van de arm na een behandeling met enkel 
bovenarmgips ten opzichte van een behandeling met bovenarmgips en 
percutane fixatie met K-draden bij kinderen met gedisloceerde distale 
metafysaire radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colarisb, 2012) 

 
Beperking in flexie/extensie van de pols 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in beperking van de 
flexie/extensie van de pols na een behandeling met enkel bovenarmgips 
ten opzichte van een behandeling met bovenarmgips en percutane fixatie 
met K-draden bij kinderen met gedisloceerde distale metafysaire 
radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colarisb, 2012) 

 
Beperking in flexie/extensie van de elleboog 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in beperking van de 
flexi-extensie van de elleboog na een behandeling met enkel bovenarmgips 
ten opzichte van een behandeling met bovenarmgips en percutane fixatie 
met K-draden bij kinderen met gedisloceerde distale metafysaire 
radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colarisb, 2012) 

 
Cosmetiek 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in cosmetiek van de 
pols na een behandeling met enkel bovenarmgips ten opzichte van een 
behandeling met bovenarmgips en percutane fixatie met K-draden bij 
kinderen met gedisloceerde distale metafysaire radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colarisb, 2012) 
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ABILHAND-score 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in de ALBIHAND-
score na een behandeling met enkel bovenarmgips ten opzichte van een 
behandeling met bovenarmgips en percutane fixatie met K-draden bij 
kinderen met gedisloceerde distale metafysaire radiusfracturen. 
 
Bronnen (Colarisb, 2012) 

 
 
Overwegingen 
Een flowchart voor de behandeling van polsfracturen is weergegeven in figuur 4.7.  
 
Het verdient aanbeveling om de niet-gedisloceerde fractuur van de distale radius bij het 
kind te behandelen met onderarmgips. Voor de simpele torusfractuur van de distale 
radius kan volstaan worden met twee weken onderarmgipsspalk, waarbij zelfs gelijke 
resultaten worden gezien met brace of zwachtel.  Bij een ware fractuur zonder dislocatie 
van de distale radius bij het kind wordt geadviseerd te behandelen met 3-4 weken 
onderarmgips. 
 
Het verdient aanbeveling om de gedisloceerde en/of geanguleerde fractuur van de distale 
radius bij het kind te reponeren en vervolgens de fractuur te behandelen met 4 weken 
onderarmgips. Dit geldt tevens voor de epifysairfractuur of epifysiolyse van de distale 
radius. De natuur is goed in staat tot remodellering van de distale radius met name in het 
sagittale vlak. Zo kan bij kinderen onder de 5 jaar zeker 25 graden angulatie van de distale 
radius nog geaccepteerd worden en bij kinderen van 5 tot 10 jaar zeker 15 graden 
angulatie. Bij kinderen boven de 10 jaar kan 10 tot 15 graden angulatie nog behandeld 
worden zonder repositie. Hierbij geldt natuurlijk: hoe jonger het kind, hoe meer angulatie 
acceptabel is. Dislocatie van een halve schachtbreedte van de radius kan nog 
geaccepteerd worden. Bij minder dan 50% botcontact van de radius is er reden tot 
repositie. Bij de besluitvorming speelt de klinische angulatie en cosmetiek ook een rol. 
Ouders hebben liefst geen kind met een kromme arm, ook al zal “het” er wel uitgroeien. 
 
Bij bewezen instabiliteit van de fractuur na repositie (waarbij passieve pronatie of 
supinatie de fractuur doet disloceren), dient de distale radius gefixeerd te worden met 
twee percutane K-draden. 
 
Als bij gedisloceerde fracturen van de distale radius bij het kind behandeld wordt met 
onderarmgips na repositie is de kans op secondaire dislocatie in de 10 dagen daarna nog 
aanwezig (ook bij repositie in anatomische stand). Zodoende dient 7 tot 10 dagen na de 
repositie een controle X-foto gemaakt te worden, en bij toegenomen dislocatie dient dan 
alsnog de distale radius gefixeerd te worden met percutane K–draden, na re-repositie. 
Consolidatie van de distale radiusfractuur bij het kind in gedisloceerde stand is 
gerelateerd aan pro- en supinatieverlies, hetgeen tijdens de groei niet altijd herstelt. 
 
Als na aanvankelijk geslaagde repositie van een gedisloceerde epifysairfractuur (SH 1 en 
2) van de distale radius de stand weer afwijkend is na 7 tot 10 dagen, kan beter afgezien 
worden van herhaalde re-posities. De kans op schade aan de groeischijf neemt dan toe en 
de remodellering van de natuur zal vrijwel altijd tot een goed cosmetisch en functioneel 
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herstel leiden, omdat de dislocatie zich bevindt in het vlak van de natuurlijke beweging 
van flexie en extensie. 
 
Het verdient aanbeveling om de niet-gedisloceerde fractuur van de distale onderarm bij 
het kind te behandelen met onderarmgips. Voor de simpele torusfractuur van distale 
radius en distale ulna kan volstaan worden met twee weken onderarmgips. Bij een ware 
fractuur zonder dislocatie van de distale radius en distale ulna wordt geadviseerd te 
behandelen met 4 weken onderarmgips. Behandeling met bovenarmgips heeft geen 
voordelen en leidt mogelijk zelfs tot meer functieverlies. 
 
Het verdient aanbeveling om de gedisloceerde en/of geanguleerde fractuur van de distale 
onderarm bij het kind te reponeren. Bij kinderen onder de 5 jaar kan angulatie tot 25 
graden van de distale radius nog geaccepteerd worden (in het sagittale vlak), en bij 
kinderen van 5 tot 10 jaar kan zeker 15 graden angulatie van de distale radius nog 
geaccepteerd worden. Bij kinderen boven de 10 jaar kan 10 tot 15 graden angulatie nog 
behandeld worden zonder repositie. Hierbij geldt natuurlijk: hoe jonger het kind, hoe 
meer angulatie acceptabel is. Ook dislocatie tot een halve schachtbreedte van de radius 
kan nog geaccepteerd worden Bij minder botcontact dan 50 % van de radius is er dus 
reden tot repositie. De stand van de ulna kan vrijwel altijd geaccepteerd worden. 
 
Het heeft de voorkeur van de werkgroep om na repositie van de distale onderarmfractuur 
op de OK vervolgens de distale radius te fixeren met percutane K-draden. Fixatie geschiedt 
dan meestal met twee percutane K draden vanaf distaal ingebracht (en soms met een K-
draad), ruim buiten de patiënt afgeknipt, waarna nog een onderarmgips wordt 
aangebracht. 
 
Primaire fixatie van de distale radius heeft de voorkeur, omdat de kans op secondaire 
dislocatie in de 2 weken na de repositie groot is als slechts met gips behandeld wordt. 
 
Mocht dus gekozen worden voor primaire behandeling met gips alleen, houd dan 
rekening met deze grote kans op re-dislocatie! 
 
De keuze tot repositie op de SEH of op de OK bepaalt hier dus mede het advies: als de 
fractuur goed op de SEH gereponeerd kan worden, of moet worden (om bijvoorbeeld 
logistieke redenen), zal behandeling met gips gegeven worden en de kans op secondaire 
dislocatie geaccepteerd worden. Bij keuze voor repositie op de OK is het advies om direct 
na repositie de distale radius te fixeren met K-draden. 
 
Het verdient dus aanbeveling de polsfracturen bij kinderen na 7 tot 10 dagen 
röntgenologisch te controleren (torusfracturen uitgezonderd). De kans op secondaire 
dislocatie en angulatie van de radius is groot als primair conservatief behandeld is. Deze 
re-dislocatie in de eerste 10 dagen na het trauma kan leiden tot een standsafwijking die 
cosmetisch storend is en die leidt tot functieproblemen. Pronatie- en supinatiebeperking 
kunnen hierbij optreden en dit kan blijvend zijn, ondanks vaak goede röntgenologische 
remodellering van de standsafwijkingen. Zodoende is er een laagdrempelige indicatie om 
de distale radius alsnog te fixeren bij secondaire dislocatie bij controle van de conservatief 
behandelde polsfractuur 7 tot 10 dagen na het ongeval  
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Bij het inbrengen van percutane K-draden in de distale radius is de juiste techniek van 
belang om locale wondcomplicaties te voorkomen. De draad dient ruim buiten de patiënt 
afgeknipt te worden om migratie naar de subcutis en locale infectie te voorkomen. Bij de 
klassieke procedure worden twee draden vanaf distaal gekruist in de radius ingebracht; 
stabiliteit van de radius kan ook verkregen worden met een enkele ingebrachte K-draad, 
axiaal vanaf distaal ingebracht. 
 
Nabehandeling distale radius en distale onderarm fracturen: 
De percutane K-draden kunnen tegelijk met het gips op de gipskamer verwijderd worden 
circa 4 weken na de fractuur. Een röntgenfoto moet consolidatie bevestigen. Soms is twee 
weken met gips extra nodig. Dan dient geoefend te worden met name de pro- en 
supinatie. Als 6 tot 8 weken na trauma de functie niet op gang komt, is 
(kinder)fysiotherapie geïndiceerd. Ook bij een afwijkend beloop, bewegingsangst of 
beperkingen in activiteiten en/of participatie van het kind is er een indicatie voor 
(kinder)fysiotherapie. 
 
Bij sterke standsafwijking na behandeling dient de patiënt goed gecontroleerd te worden 
(soms zelfs 1 tot 2 jaar). Remodellering treedt vaak op, maar persisterend functieverlies 
is mogelijk. 
 
In zeldzame gevallen is er een indicatie voor correctie osteotomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.5 K draden bij distale onderarmfractuur na repositie 
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Figuur 4.6 Re-dislocatie van distale onderarmfractuur, 6 weken na trauma 
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Figuur 4.7 Flowchart Polsfractuur 
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Aanbevelingen 
Pols fracturen 
Distale radiusfractuur 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel niet-gedisloceerde distale radiusfracturen bij kinderen met onderarmgips 
gedurende twee tot vier weken. 

 

Reponeer een te veel geanguleerde of gedisloceerde distale radiusfractuur of epifysair 
fractuur van de distale radius bij kinderen, gevolgd door behandeling met onderarmgips 
gedurende vier weken. 
 
Indicaties voor repositie zijn: 

• 0-5 jaar: > 25 graden angulatie 

• 5-10 jaar: > 15 graden angulatie 

• > 10 jaar: > 10-15 graden angulatie 

• Dislocatie met < 50% botcontact 
 

 

Laat het klinisch beeld (kromstand) meebeslissen bij de keus voor repositie. 

 

Kies bij instabiliteit van de distale radiusfractuur na repositie laagdrempelig voor fixatie 
van de radius met percutaan ingebrachte K-draden. 

 

Controleer elke gereponeerde distale radiusfractuur door middel van een röntgenfoto na 
7 tot 10 dagen. Fixeer bij secundaire re-dislocatie van de radiusfractuur de radius alsnog 
met K-draden, na re-reposite. 

 

Reponeer een epifysiolyse/ epyfysairfractuur van van de distale radius niet meer opnieuw 
na 10 dagen, maar accepteer dan de eventuele nieuw ontstane dislocatie. 

 
Distale onderarmfractuur 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel niet-gedisloceerde distale antebrachiumfracturen bij kinderen met 
onderarmgips gedurende twee tot vier weken. 

 
 

Reponeer een te veel geanguleerde of gedisloceerde distale onderarmfractuur bij 
kinderen. 
 
Indicaties voor repositie zijn: 

• 0-5 jaar: > 25 graden angulatie van de radius 

• 5-10 jaar: > 15 graden angulatie van de radius 

• > 10 jaar: > 10-15 graden angulatie van de radius 

• Dislocatie met < 50% botcontact van de radius 
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Laat het klinisch beeld (kromstand) meebeslissen bij de keus voor repositie. 

 

Fixeer na repositie van de distale onderarmfractuur bij kinderen op de OK bij voorkeur de 
distale radius met percutane K-draden en breng een onderarmgips aan, voor 4 weken. De 
fixatie zal secondaire dislocatie van de radius voorkomen, en zo een ongewenste tweede 
ingreep. 

 

Houdt rekening met een grote kans op re-dislocatie van de radius als de gedisloceerde of 
sterk geanguleerde distale onderarmfractuur bij het kind primair behandeld wordt met 
repositie en gips alleen. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor de fracturen die op de SEH 
gereponeerd zijn. 

 

Controleer elke gereponeerde distale onderarmfractuur door middel van een röntgenfoto 
na 7 tot 10 dagen. Fixeer bij secundaire dislocatie van de fractuur de distale radius alsnog 
met K-draden als dit bij de primaire behandeling niet gedaan was. 

 

Verwijder 4 weken na het trauma het gips en de K-draden. 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie na een polsfractuur als 2 weken na het verwijderen van 
gips de functie van de pols niet op gang komt of als er sprake is van een afwijkend beloop, 
bewegingsangst of beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. 

 

Controleer bij ernstige standsafwijking van de radius na de primaire behandeling 
langdurig na. Remodellering treedt vaak op maar persisterend functieverlies is mogelijk. 
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Bijlagen bij module 4.2 
 
 
Evidence-tabellen 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 2  

Intervention (I) Comparison / control (C) 3 

 
Follow-up Outcome 

measures and 
effect size 4  

Comments 

Colaris, 
2012 
 
 

Type of study: 
Multicentre 
randomized 
controlled trial 
 
Setting: 
Participating 
hospitals in the 
Netherlands: 
 
Erasmus Medical 
Center, Rotterdam 
 
HAGA Hospital,The 
Hague 
 
Reinier de Graaf 
Hospital, Delft 
 
Sint-Franciscus 
Hospital, Rotterdam 
 
Source of funding: 
 
Not mentioned: 
The corresponding 
author received a 
grant of 10,800 euro 
from the Anna 

Inclusion criteria: 
Children aged < 16 
years with a 
metaphyseal both-
bone 
fracture of the distal 
forearm were 
invited to 
participate 
 
Exclusion criteria: 
- buckle fractures of 
both the ulna and 
radius 
-fracture sustained 
longer than one 
week 
- a severe open 
fracture (Gustilo II 
and III) 
-a relapse fracture in 
the same location, 
and - need for 
reduction according 
to a priori defined 
criteria 
 
N total at baseline: 
Intervention: BEC 35 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Below elbow cast: BEC 
 
The included fractures were 
randomised between 4 weeks 
of BEC or 4 weeks of AEC. All 
casts were applied in neutral 
position and non-
circumferential. All children 
received a sling for at least 1 
week. The children were 
clinically and radiologically 
evaluated at 1 
and 4 weeks after initial trauma 
by a resident, supervised by an 
attending orthopaedic or 
trauma surgeon. A specialist of 
plaster revised the cast after 1 
week. Where necessary, the 
fractures were 
reduced during the period of 
casting according to the initial 
reduction criteria (Table 1). 
Finally, the cast was removed 4 
weeks 
after initial treatment. 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Above elbow cast: AEC 
 
Same procedure as BEC 

Length of 
follow-up: 
Baseline, 2 
months, 6 
months 
 
Loss-to-follow-
up: 
Intervention: 
N 0 % 
 
Control:  
N 0 %  
 
Incomplete 
outcome data:  
 
At the 2-
month 
measurement 
 
Intervention: 
N1  
Reasons were 
not given 
 
Control:  
N 2 

Outcome 
measures and 
effect size 
(include 95%CI 
and p-value if 
available): 
 
Mean of 
limitation of 
pronation and 
supination 
Mean ±SD 
 
2 months:  
I: 9.1 ± 12.2 
C: 10.7 ± 12.2 
NS 
 
6 months: 
I: 4.4 ± 5.8 
C: 5.8 ± 9.8 
NS 
 
Secondary 
outcomes 6 
months 
 
Limitation of 
wrist flexion-

Geen gemiddelde 
verschillen en 
spreidingsmaten 
of F testen zijn 
van de 
uitkomstmaten 
gepresenteerd.  
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Foundation, the 
Netherlands. The 
Anna Foundation 
had no role in study 
design, data 
collection, data 
analysis, data 
interpretation, 
writing of the 
report, or decision 
to submit the paper 
for publication. The 
corresponding 
author had full 
access to all the data 
and had final 
responsibility for the 
decision to submit 
for publication. 
 

Control: AEC 31 
 
Important 
prognostic factors2: 
For example 
age ± SD: 
I: 7.1 ± 3.5 
C: 7.8 ± 3.6 
 
Sex:  
I: 56.1% M 
C: 48.6% M 
 
Groups were 
comparable at 
baseline 
 

Reasons were 
not given.  
 
 

extension of the 
fractured  
arm (°) Mean 
±SD 
 
I: 1.9 ±4. 
C: 4 1.0 ±2.7 
 
Limitation of 
elbow flexion-
extension of the 
fractured 
arm (°) Mean 
±SD 
 
I: 0 ±2.5  
C: 1.0 ±3.7 
NS 
 
 
VAS comfort of 
cast Mean ±SD 
I: 8.4 ±1.4  
C: 5.6 ±2.7 
p = < 0.0001 
 
VAS cosmetics 
fractured arm by 
parents Mean 
±SD 
I: 9.4 ±0.9  
C: 9.4 ±1.0 
NS 
 
VAS cosmetics 
fractured arm by 
orthopaedic 
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surgeon Mean 
±SD 
I: 9.7 ±0.6  
C: 9.6 ±0.7 
NS 
 
Total ABILHAND 
score at final 
clinical 
examination 
I: 40.7 ±7.1  
C: 41.8 ± 0.8 
NS 
 
Amount of 
angulation 
Mean ±SD 
 
Trauma  
 
anteroposterior 
ulna 
i: 6.5 ±4.1 
c: 6.7 ±4.32 
 
anteroposterior 
radius 
i: 3.5 ±2.8 
c: 4.2 ±3.32 
 
lateral ulna 
i: 6.9 ±4.8 
c: 7.9 ±5.4 
 
lateral radius 
i: 9.0 ±4.9 
c: 8.7 ±5.0 
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cast removal 
 
anteroposterior 
ulna 
i: 5.5 ±4.2 
c: 6.6 ±4.0 
 
anteroposterior 
radius 
i: 4.0 ±3.8  
c: 4.3 ±4.2 
 
lateral ulna 
i: 4.3 ±3.3 
c: 5.8 ±4.7 
 
lateral radius 
i: 11.4 ±6.9 
c: 12.2 ±5.8 
 
final clinical 
examination 
 
anteroposterior 
ulna 
i:3.3 ±2.6 
c: 4.4 ±3.1 
 
anteroposterior 
radius 
i: 2.3 ±2.7 
c: 2.8 ±2.6 
 
lateral ulna 
i: 3.3 ±2.6
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c: 4.0 ±3.2 
 
lateral radius 
i: 4.8 ±3.4 
c: 6.3 ±5.0 
 
No significant 
differences 
between the 
groups were 
found.  

Colaris, 
2012 
 
 

Type of study: 
Multicentre 
randomized 
controlled trial 
 
Setting: 
Participating 
hospitals in the 
Netherlands: 
 
Erasmus Medical 
Center, Rotterdam 
 
HAGA Hospital,The 
Hague 
 
Reinier de Graaf 
Hospital, Delft 
 
Sint-Franciscus 
Hospital, Rotterdam 
 
Source of funding: 
 
Not mentioned: 

Inclusion criteria: 
Children aged <16 
years who sustained 
a displaced 
metaphyseal both-
bone fracture of the 
distal forearm that 
was stable after 
closed reduction in 
the operating room. 
A fracture was 
reduced if radius 
and/or ulna showed 
displacement on an 
antero-posterior 
and/or lateral 
radiograph. 
Displacement of the 
fracture was based 
on angulation (>158 
for children aged 
<10 years and >108 
for children 
between 10 and 16 
years of age), and/or 
translation (>half of 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
Above elbow cast (AEC): 
A surgeon reduced the fracture 
in the operating room under 
general anaesthesia with 
fluoroscopic guidance. After 
optimal reduction by closed 
means, the fracture was tested 
for stability.  If the fracture was 
stable an above elbow cast was 
given. 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
A surgeon reduced the fracture in 
the operating room under general 
anaesthesia with fluoroscopic 
guidance. After optimal reduction 
by closed means, the fracture was 
tested for stability.  If the fracture 
was stable the surgeon performed 
the percutaneous pinning 
according to a standard 
technique.10 A small skin incision 
was made over the radial styloid 
and blunt dissection of soft tissue 
was carried down to the bone. A K 
wire was directed proximally and 
ulnarly across the fracture site, 
engaging the opposite cortex. A 
second K wire was inserted from 
dorsal to volar across the fracture 
site through a small incision over 
the interval between the fourth 
and fifth dorsal compartments 
after blunt dissection down to the 
bone. Injury to the sensory branch 

Length of 
follow-up: 
Baseline, 2 
months, 6 
months 
 
Loss-to-follow-
up: 
Follow-up rate 
was 96% 
 
Incomplete 
outcome data:  
 
I: N=4 
C: N=1 
Reasons were 
not given. 
 
 

Outcome 
measures and 
effect size 
(include 95%CI 
and p-value if 
available): 
 
Mean of 
limitation of 
pronation and 
supination 
Mean ±SD 
 
2 months:  
I: 27.2 ± 21.9 
C: 21.9 ± 21.4 
NS 
 
6 months: 
I: 14.3 ± 13.6 
C: 6.9 ± 9.4 
NS 
 
Secondary 
outcomes 6 
months 
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The corresponding 
author received a 
grant of 10,800 euro 
from the Anna 
Foundation, the 
Netherlands. The 
Anna Foundation 
had no role in study 
design, data 
collection, data 
analysis, data 
interpretation, 
writing of the 
report, or decision 
to submit the paper 
for publication. The 
corresponding 
author had full 
access to all the data 
and had final 
responsibility for the 
decision to submit 
for publication. 
 

the bone diameter) 
and/or any rotation 
of radius and/or 
ulna.  
 
Exclusion criteria: 
Fractures older than 
1 week, severe open 
fractures (Gustilo II 
and III) and re-
fractures. The 
primary outcome 
was re-
displacement of the 
fracture. Secondary 
outcomes were 
limitation of 
pronation and 
supination, 
limitation of flexion 
and extension of 
wrist and elbow, 
complication rate, 
complaints in daily 
life, radiological 
assessment and 
cosmetics of the 
fractured arm. 
N total at baseline: 
Intervention: AEC 67 
Control: AEC+ K-
wires 61 
 
Important 
prognostic factors2: 
For example 
age ± SD: 

of the radial nerve and the 
extensor tendons was avoided. 
The K wires were bent, cut and left 
transcutaneous. In addition, the 
surgeon applied an AEC in the 
operation room. Primarily, a 
stockinet and a layer of wool were 
applied to protect the skin, bony 
prominences and K wires. 
Secondarily a well-fitted plaster 
slab was applied, which covered 
approximately two thirds of the 
circumference of the arm. Finally, 
a  bandage was wrapped around 
the arm. The elbow was set in 908 
of flexion and the wrist in neutral 
position. All children received a 
sling for at least 1 week. 
 

 
Limitation of 
wrist flexion-
extension of the 
fractured  
arm (°) Mean 
±SD 
 
I: 4.4 ±6.2 
C: 3.8±7.4 
NS 
 
 
Limitation of 
elbow flexion-
extension of the 
fractured 
arm (°) Mean 
±SD 
 
I: 0.5 ±2.0  
C: 0.2 ±2.1 
NS 
 
 
 
VAS cosmetics 
fractured arm by 
parents Mean 
±SD 
I: 9.4 ±0.9  
C: 9.4 ±1.0 
NS 
 
VAS cosmetics 
fractured arm by 
orthopaedic 
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I: 8.7 ± 3.2 
C: 9.0 ± 3.0 
 
Sex:  
I: 64.8% M 
C: 62.7% M 
 
Groups were 
comparable at 
baseline 
 

surgeon Mean 
±SD 
I: 9.7 ±0.6  
C: 9.6 ±0.7 
NS 
 
Total ABILHAND 
score at final 
clinical 
examination 
I: 51.5 ±1.6  
C: 41.9 ± 0.4 
NS 
 
Amount of 
angulation 
Mean degrees 
±SD 
 
Trauma  
 
anteroposterior 
ulna 
i: 13 ±12 
c: 14 ±11 
NS 
 
anteroposterior 
radius 
i: 12 ±9 
c: 15 ±12 
NS 
 
lateral ulna 
i: 21 ±17 
c: 19 ±15 
NS 
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lateral radius 
i: 21 ±12 
c: 22 ±11 
NS 
 
After reduction  
anteroposterior 
ulna 
i: 5 ±4 
c: 5 ±4 
NS 
 
anteroposterior 
radius 
i: 5 ±4 
c: 4 ±3 
NS 
 
lateral ulna 
i: 5 ±4 
c: 5 ±4 
NS 
 
lateral radius 
i: 7 ±5 
c: 5 ±4 
NS 
 
Cast removal 
 
anteroposterior 
ulna 
i: 6 ±4 
c: 5 ±4 
NS 
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anteroposterior 
radius 
i: 8 ±7  
c: 4 ±2 
SD 
 
lateral ulna 
I: 6 ±5 
c: 5 ±4 
NS 
 
lateral radius 
i: 13 ±11 
c: 6 ±5 
SD 
 
final clinical 
examination 
 
anteroposterior 
ulna 
i: 4 ±3 
c: 4 ±3 
 
anteroposterior 
radius 
i: 5 ±4 
c: 3 ±2 
SD 
 
lateral ulna 
i: 3 ±3  
c: 4±3 
 
lateral radius 
i: 8 ±5 
c: 4 ±2 
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SD 

Miller, 
2005 
 

Type of study: 
Semi -Randomized 
controlled trial 
 
 
Setting: 
Department of 
Orthopaedic 
Surgery, University 
of Michigan Health 
 
Source of funding: 
Not mentioned 

Inclusion criteria: 
age of 10 years or 
older, skeletal 
immaturity, and 
complete fracture of 
the distal radius 
metaphysis (defined 
as located within 4 
cm of the distal 
radius physis) with 
angulation greater 
than 30 degrees or 
complete 
displacement. 
 
Exclusion criteria: 
open fractures, 
history of injury or 
surgery of the 
affected wrist, 
fractures requiring 
open reduction, and 
swelling or 
neurovascular 
compromise 
precluding 
circumferential cast 
immobilization 
 
N total at baseline: 
Intervention gips: 18  
Control pinnen: 16 
 
Important 
prognostic factors2: 
For example 

The intervention group received 
closed reduction and cast 
immobilization 
alone (‘‘casting’’ group),  
 

The control group received 
closed reduction, percutaneous 
pin fixation, and cast 
immobilization 
(‘‘pinning’’ group). 
 
Percutaneous pinning was 
performed according to standard 
technique.22 Following closed 
reduction, a 5- to 10-mm skin 
incision was made over the radial 
styloid and blunt dissection of soft 
tissues was carried down to bone. 
The superficial sensory branch of 
the radial nerve was carefully 
protected. A 0.045- to 0.625-inch 
Concept (C)-wire was directed 
proximally and ulnarly across the 
fracture site, engaging the 
opposite cortex. If adequate 
stability was not achieved with a 
single wire, a second C-wire was 
inserted from dorsal to volar 
across the fracture site through a 
5- to 10-mm incision over the 
interval between the fourth and 
fifth dorsal extensor 
compartments. Careful dissection 
was carried down to bone to avoid 
inadvertent injury to the extensor 
digitorum communis and extensor 
digiti quinti tendons. In the pinning 
group, six patients (37.5%) 
required double pin fixation and 
two (12.5%) required transphyseal 
pin fixation. In all cases, effort was 

All patients 
were 
scheduled for 
follow-up with 
clinical 
evaluation and 
radiographs at 
1 week, 2 
weeks, 4 
weeks, 6 
weeks, and 6 
months after 
treatment 
 
At  4 weeks 
pins were 
removed and 
both groups 
received short 
arm casts 

Change in 
fracture 
angulatie (°) 
 
Mean difference 
whit in the 
groups 1-4 
weeks, Mean 
 
I: 2.3 
C: 0.8 
NS 
 
Mean difference 
whit in the 
groups 1-4 
weeks, Mean 
I: 0.23 
C:1.1 
NS 

9 kinderen zijn 
niet 
gerandomiseerd 
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age ± SD: 
I: 12.8 
C: 12 
 
Sex N:  
I: 17 
C: 14 
 
Groups were 
comparable at 
baseline 

made to avoid crossing the distal 
radius physis with wires. 
Transphyseal pinning was used 
only in very distal fractures. All 
wires were cut and left protruding 
without tension outside the skin 
for subsequent removal. A well-
molded long-arm plaster cast was 
then applied and overwrapped 
with fiberglass casting material. 

Notes: 
1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between 

treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on 
these procedures. 

2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors ((potential) confounders). 
3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls. 
4. For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders. 
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials) 
Study 
reference 
 
 
 
(first 
author, 
publicatio
n year) 

Describe method of 
randomisation1 

Bias due to 
inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of participants to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to selective 
outcome reporting 
on basis of the 
results?4 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to loss 
to follow-up?5 
 
 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Bias due to 
violation of  
intention to 
treat analysis?6 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Colaris, 
2012 
 

An independent 
physician 
randomised the 
children by sealed 
envelopes with 
varied block sizes. 

Likely Likely Likely Likely Unclear Unlikely Unlikely 

Colarisb, 
2012 
 

An independent 
physician 
randomised the 
children by sealed 
envelopes with 
varied block sizes. 
The children, parents 
and 
clinicians were not 
blinded for 
randomisation. 

Likely Likely Likely Likely Unclear Unlikely Unlikely 
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Study 
reference 
 
 
 
(first 
author, 
publicatio
n year) 

Describe method of 
randomisation1 

Bias due to 
inadequate 
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of participants to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to selective 
outcome reporting 
on basis of the 
results?4 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to loss 
to follow-up?5 
 
 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Bias due to 
violation of  
intention to 
treat analysis?6 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Miller, 
2005 
 

Patients who agreed 
to study participation 
were randomized to 
a treatment group 
via the drawing of 
sealed envelopes. 
Patients who 
declined 
participation were 
treated according to 
the preference of the 
attending pediatric 
orthopaedic surgeon 
on call (n=9 not 
randomized). 

Likely Likely Likely Likely Unclear Unlikely Unlikely 

1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of 
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission. 

2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators 
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate 
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules. 

3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when 
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient 
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome 
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then 
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported. 

5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the 
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear 
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6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk 
of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, 
(b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis. 
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Zoekverantwoording 
Overkoepelende search trials fracturen bij kinderen 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or 
neonat* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths 
or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or 
newborn* or postneonat* or postnat* or puberty or preschool* or suckling* or 
picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to english (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
57 SR 
196 RCT 
253 totaal  
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 
NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 
'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 
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= 1553 (1510 uniek) 

 
 
Search observationele studies pols 

Pols   

Medline 
(OVID) 
 

1. exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/  

2. exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/  

3. fractur*.ti.  

4. 1 or 2 or 3  

5. (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or neonat* or boy 
or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths or baby or babies or toddler* 
or childhood or teen or teens or teenager* or newborn* or postneonat* or postnat* or 
puberty or preschool* or suckling* or picu or nicu or juvenile?).tw. 

 

6. exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/  

7. Adolescent/ not exp Adult/  

8. 5 or 6 or 7  

9. 4 and 8  

10. limit 9 to english  

11. exp Wrist/ or wrist*.ab,ti. or 'distal radius'.ab,ti. or 'distal antebrachii'.ab,ti.  

12. 10 and 11  

13. (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review Literature 
as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or 
psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not 
humans/)) 

 

14. (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii 
or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or 
doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) 

 

15. Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically controlled 
study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) 

 

16. 12 and 13  

17. 12 and 14  

18. 12 and 15  

19. 16 or 17 or 18 
 

 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR infan*:ab,ti OR 
adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR 
boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR 
youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti 
OR teens:ab,ti OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR nicu:ab,ti OR 
juvenile*:ab,ti) 

 

AND (‘distal radius fracture'/exp OR 'distal radius'/exp OR 'distal radius*':ab,ti OR 'distal 
antebrachii':ab,ti OR 'wrist'/exp OR wrist*:ab,ti) 
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AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab OR 
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 
analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic 
review'/de) NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 
'human'/exp) NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double 
blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective 
study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference 
abstract':it) 
 
Observationeel onderzoek: ('clinical study'/de OR 'case control study'/de OR 'family study'/de 
OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR ('prospective study'/de NOT 
'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti 
AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

 
 
Exclusietabel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Abraham, 2008 Van de Cochrane Library verwijderd. Daarom niet meer te achterhalen 

Plint, 2006 Voldoet niet aan PICO gips versus spalk 

Unknown, 2006 Voldoet niet aan PICO gips versus spalk 

Abson, 2016 Even goede resultaten Resident versus surgeon 
Repositie en gips 

Adrian, 2015 Moet nog starten Protocol voorstel: 
Conserv versus repos versus operatie 

Van Den Bekerom, 2012 Geen vergelijkende studie 

Hendrickx, 2011 Geen vergelijkende studie 

Schulte, 14 Gesloten circ gips versus gespleten gips 
 

Schreck, 2014 Voor hoofdtsuk onderarm 

Constantine, 2014 Wel of geen fractuur anesthesie met lidocaine, distale FF 

Williams, 2013 Voldoet niet aan PICO gips versus spalk 

Karimi, 2013 
 

Voldoet niet aan PICO gips versus spalk 

Inglis, 2013 Voldoet niet aan PICO gips versus gips 

Derksen, 2013 Voldoet niet aan PICO gips versus gips 

Sutherland, 2011 Voldoet niet aan PICO gips versus spalk 

Kropman, 2010 Voldoet niet aan PICO gips versus drukverband 

Boutis, 2010 Voldoet niet aan PICO gips versus spalk 

Alemdaroǧlu, 2008 Hoofdstuk diagnostiek 

Kahn, 2007 Voldoet niet aan PICO soft gips versus rigid gips 

McLauchlan, 2002 Voor hoofdtsuk onderarm 

Paneru, 2010 Voor hoofdtsuk onderarm 

Gillespie, 2010 Naar Hoofdstuk onderarm 

McLauchlan, 2002 Voor hoofdtsuk onderarm 
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Module 5 Femurschachtfracturen 
5.1. Diagnostiek Femurschachtfracturen 
 
 
Uitgangsvragen 
1. Welke beeldvormende diagnostiek is geïndiceerd bij femurschachtfracturen bij 

kinderen? 
 Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
 a) Welke opnametechniek moet worden toegepast? 
 b) Wat zijn eventuele aanvullende opnames? 
 c) Wat zijn aandachtspunten bij de beoordeling? 
2. Wanneer is aanvullende beeldvorming geïndiceerd en hoe wordt deze uitgevoerd? 
3. Hoe worden femurschachtfracturen bij kinderen geclassificeerd? 
 
 
Zoeken en selecteren 
Voor deze vraag is niet systematisch gezocht naar wetenschappelijke literatuur, omdat 
naar wetenschap van de werkgroep geen wetenschappelijk literatuur beschikbaar is die 
antwoord geeft op deze vraag. Gezien deze uitgangsvragen voornamelijk zijn gebaseerd 
op de overwegingen van de werkgroep worden er geen specifieke aanbevelingen 
geformuleerd. In de overwegingen worden suggesties gedaan voor de opname techniek, 
aanvullende beeldvorming alsmede aandachtspunten geboden voor de beoordeling. 
 
 
Overwegingen 
Femurschacht 
Opname techniek 
Voor de beschrijving van de opname techniek is gebruik gemaakt van het Textbook of 
radiographic positioning and related anatomy (Bontrager, 2001). Bij het beschrijven van 
de opname techniek is uitgegaan van de ideale situatie. Hierbij moet rekening gehouden 
worden dat bij een trauma patiënt deze ideale situatie niet altijd bereikt kan worden. 
 
Indien een fractuur wordt vermoed moet rotatie van het been ten tijde van het 
vervaardigen van de röntgenopname worden voorkomen. 
 
AP 
Voor de AP opname van de femurschacht wordt het been volledig gestrekt en in ongeveer 
5° endorotatie. Bij een adequate opname, zonder rotatie, worden de femur condylen 
symmetrisch afgebeeld. 
 
Lateraal 
Voor de laterale opname van de femurschacht, bij verdenking op een fractuur, wordt de 
patiënt in rugligging gelegd met de detector naast het been. Bij een adequate opname zijn 
de femurcondylen over elkaar en de patella vrij van het femur geprojecteerd. 
 
Indien ouders bij het kind blijven tijdens het maken van de röntgenfoto dient een 
loodschort verstrekt te worden. Bij vrouwen dient nagevraagd te worden of zij zwanger 
(kunnen) zijn. Indien dit het geval is wordt geadviseerd hen niet bij het onderzoek 
aanwezig te laten zijn.  
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Gonadenbescherming 
De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) heeft in 
2017 een nieuwe richtlijn gonadenbescherming uitgebracht (NVMBR, 2017). In deze 
richtlijn wordt gesteld dat geconcludeerd kan worden dat gonadenafscherming bij het 
conventioneel onderzoek van bekken en heup (inclusief femur) niet hoeft te worden 
toegepast aangezien het risico verwaarloosbaar is. 
 
Aanvullende beeldvorming 
Bij fracturen van het distale femur kan bij een meer complexe fractuur het vervaardigen 
van een CT scan worden overwogen. Dit geeft een beter inzicht in de onderlinge relaties 
van de fractuurfragmenten en het al dan niet congruent zijn van het gewrichtsoppervlak. 
 
Indien er na of tijdens consolidatie van een femurschacht fractuur een rotatiestand wordt 
vermoed, en een derotatie osteotomie wordt overwogen, is een CT scan gericht op collum 
femoris en femurcondylen van aanvullende waarde. Aan de hand van de axiale coupes op 
deze niveaus kan de hoek van het collum femoris ten opzichte van de femurcondylen 
berekend worden en derhalve de rotatieafwijking in de femurschacht. Hiervoor zijn 
verschillende methoden beschreven (Kaiser, 2016). Er dienen CT-afbeeldingen gemaakt 
te worden van beide benen. 
 
Indien op basis van lichamelijk onderzoek of traumamechanisme intra-articulaire 
pathologie wordt vermoed kan MRI van aanvullende waarde zijn. 
 
Classificatie fracturen 
Fracturen waarbij de epifysair schijf van het distale femur betrokken is, dienen volgens de 
door Robert B. Salter en W. Robert Harris in 1963 geïntroduceerde Salter-Harris-
classificatie beschreven te worden (Tabel 5.1 en 5.2) (Salter, 1963). 
 
Tabel 5.1. Salter-Harris-classificatie fracturen 

Type  Beschrijving 

Type 1 Fractuur dwars door de epifysairschijf 

Type 2 Fractuur door de groeischijf en metafyse. Hierbij wordt de epifyse gespaard. 

Type 3 Fractuur door de groeischijf en epifyse. Hierbij wordt de metafyse gespaard. 

Type 4 Fractuur door zowel de metafyse, groeischijf en epifyse  

Type 5 Compressiefractuur van de epifysairschijf 

 
Tabel 5.2 Ezelsbruggetje Salter-Harris-classificatie fracturen 

Type    

Type 1 S Straight across 

Type 2 A Above 

Type 3 L Lower 

Type 4 T Through 

Type 5 ER ERasure of the growth plate 

 
 
Literatuur 
Bontrager KL. Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 5th ed. St. Louis, Missouri, USA: Mosby 

Inc. 2001. 
Kaiser P, Attal R, Kammerer M, et al. Significant differences in femoral torsion values depending on the CT 

measurement technique. Arch Orthop Trauma Surg. 2016;136(9):1259-64. doi: 10.1007/s00402-016-2536-
3. Epub 2016 Aug 8. PubMed PMID: 27501703; PubMed Central PMCID: PMC4990621. 

Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie. Richtlijn Gonadenafscherming, 2017. 
Salter RB, Harris WR. Injuries Involving the Epiphyseal Plate. J Bone Joint Surg Am. 1963;45(3):587-622.  
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5.2. Behandeling Femurschachtfracturen 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de femurschacht gelet op leeftijd en 
dislocatie? 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
a) Conservatief versus gesloten reponeren versus operatief afhankelijk van de 

leeftijdscategorie 0 tot 2, 2 tot 4, 4 tot 12 en ouder dan 12 
b) Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten afhankelijk van de 

leeftijdscategorie 0 tot 2, 2 tot 4, 4 tot 12 en ouder dan 12? 
c) Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
 
 
Inleiding 
De behandeling van femurschachtfracturen is sterk afhankelijk van de leeftijd van de 
patiënt, het gewicht, de locatie van de fractuur ten opzichte van de epiphyse, de dislocatie 
en type fractuur (dwars of schuin) en geslacht. Open fracturen komen zeer weinig 
frequent voor. Naarmate de patiënt jonger is, en de fractuur dichter bij de distale epiphyse 
van het femur gelokaliseerd is, is de correctie door de groei groter. Wat is het ideale 
resultaat na tractie, wanneer beoordeel je dat deze onvoldoende is en ga je over tot een 
fixatie? Fixatie met ESIN is de gangbare fixatie techniek, wat zijn de complicaties? Tot 
welke leeftijd of gewicht is dit de beste techniek. Vanaf welke leeftijd of gewicht wordt 
overgegaan naar een reguliere antegrade intramedullaire penfixatie? Is dit afhankelijk van 
leeftijd en geslacht, of gewicht? Hoe lang kan initiële aanvang van de behandeling kan 
men een consolidatie verwachten, afhankelijk van de leeftijd. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten (O) van operatieve behandelopties (I) ten opzichte 
van conservatieve (C) ter behandeling van een fractuur aan het femur bij kinderen 
(P) gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een femurschachtfractuur; 
I:  operatief beleid (gesloten repositie en immobiliseren, gesloten repositie en 

percutaan fixeren, open repositie en fixatie); 
C:  conservatieve behandelopties; 
O: functie, rotatieafwijkingen, beenlengteverschil, malunion (rotatieafwijking), 

wondinfectie (blaren, decubitus), uitzakkende pennen, groeistoornis, re-fractuur, 
groeischijfletsel, artritis. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten (O) van operatieve behandelopties (I) ten opzichte 
van reponeren (C) ter behandeling van een fractuur aan het femur bij kinderen (P) 
gelet op leeftijd en dislocatie? 
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P:  kinderen met een femurschachtfractuur; 
I:  operatief beleid (gesloten repositie en immobiliseren, gesloten repositie en 

percutaan fixeren, open repositie en fixatie); 
C:  reponeren; 
O: functie, rotatieafwijkingen, beenlengteverschil, malunion (rotatieafwijking), 

wondinfectie (blaren, decubitus), uitzakkende pennen, groeistoornis, re-fractuur, 
groeischijfletsel, artritis. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten (O) van conservatieve behandelopties (I) ten 
opzichte van reponeren (C) ter behandeling van een fractuur aan het femur bij 
kinderen (P) gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een femurschachtfractuur; 
I:  conservatief beleid (gesloten repositie en immobiliseren, gesloten repositie en 

percutaan fixeren, open repositie en fixatie); 
C:  reponeren; 
O: functie, rotatieafwijkingen, beenlengteverschil, malunion (rotatieafwijking), 

wondinfectie (blaren, decubitus), uitzakkende pennen, groeistoornis, re-fractuur, 
groeischijfletsel, artritis. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van fysiotherapie bij kinderen met een fractuur 
aan de femurschacht? 
 

P: kinderen met een fractuur aan de femurschacht; 
I: (kinder)fysiotherapie; 
C: geen (kinder)fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: functie, malunion 
(rotatieafwijkingen), beenlengteverschil, wondinfectie (blaren, decubitus), uitzakkende 
pennen, groeistoornis, re-fractuur, groeischijfletsel, artritis. De werkgroep definieerde 
niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte 
definities. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante 
zoektermen gezocht naar studies die de behandeling (zowel conservatief, repositie als 
operatief) van femurschacht fracturen bij kinderen beschreven. De zoekverantwoording 
is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 1458 
treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
studiedesign (SR, RCT of ander vergelijkend onderzoek); full-tekst beschikbaar in 
Nederlands of Engels; beschrijving van behandeling femur schachtfracturen bij kinderen; 
leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar; beschrijven van een van de bovengenoemde 
uitkomstmaten. 
 
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 12 studies voorgeselecteerd. Na 
raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens acht studies geëxcludeerd (zie 
exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), en vier studies definitief geselecteerd.  
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In de literatuur analyse is één systematische Cochrane review geïncludeerd (Madhuri, 
2014) en zijn drie randomized controlled trials (RCT's) opgenomen. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De 
beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias 
tabellen. 
 
 
Samenvatting literatuur 
De systematische Cochrane review van Madhuri (2014) includeerde 10 RCT’s die de 
effecten van verschillende behandelopties (operatief en conservatief) onderzochten bij 
kinderen met een femurschachtfractuur (Bar-On, 1997; Domb, 2002; Hsu, 2009; Leu, 
2012; Malo, 1999; Mehdinasab, 2008; Park, 2012; Shemshaki, 2011; Siddiqui2008; Wright, 
2005). De literatuur search van madhuri, 2014 (16 november 2013) is geüpdatet met drie 
RCT’s die verschenen zijn na deze zoekdatum (Kumar, 2014; Soleimanpour, 2015 en 
Wani,2015). 
 
1) Operatieve versus conservatieve behandelopties 
1.1 Beschrijving studie 
1.1.1 Elastic Stable Intramedullary Nail (ESIN) versus Dynamische Skelet Traction Spica 
Cast (DSTSC) (Hsu, 2009) 
Hsu (2009) onderzocht het effect van ESIN versus DSTSC bij kinderen (5 tot 12 jaar) met 
een gesloten femurschacht fractuur. In totaal namen 51 kinderen deel aan de studie welke 
gerandomiseerd verdeeld weden over twee groepen; kinderen die behandeld werden 
met ESIN (n=25) of DSTSC (n=26). De follow-up duurde 12 weken en de volgende, voor de 
zoekvraag relevante uitkomstmaten werden onderzocht: malunion, radiografische 
angulatie en aanwezigheid complicaties. 
 
1.1.2 Open reduction and internal fixation with intramedullary pin and cast versus skeletal 
traction by 90 to 90 technique followed by spica cast (Mehdinasab, 2008) 
De studie van Mehdinasab (2008) onderzocht het effect van open reductie intra-
medullaire pinfixatie met gips versus skelet tractie gevolgd door gips bij kinderen (6 tot 
12 jaar) met een gesloten femurschachtfractuur. In deze RCT participeerde 66 kinderen 
(51 jongens en 15 meisjes) die gerandomiseerd verdeeld werden over twee groepen; 
groep (A) open reductie en interne intra-medullaire pinfixatie met gips (n=36); en groep 
(B) skelet tractie 90 tot 90 techniek gevolgd door gips (n=30). De gemiddelde follow-up 
was zes maanden, vier kinderen hebben geen follow-up meting en de volgende, voor de 
zoekvraag relevante uitkomstmaten werden onderzocht: malunion, beenlengteverschil 
en complicaties. 
 
1.1.3 Titanium Elastic Nailing (TEN) versus skelet traction followed by hip spica cast 
(Shemshaki, 2011) 
Shemshaki (2011) onderzocht het effect van titanium elastische pinfixatie versus heup 
gips bij kinderen (6 tot 12 jaar) met een gesloten femurschacht fractuur. In deze RCT 
participeerden 46 kinderen (31 jongens en 15 meisjes) die werden verdeeld over twee 
groepen; kinderen die behandeld werden met TEN (n=23) of skelet tractie met heup gips 
(n=23). De gemiddelde follow-up was zes maanden en de volgende, voor de zoekvraag 
relevante uitkomstmaten werden onderzocht: malunion en complicaties. 
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1.1.4 Titanium Elastic Nails (TEN) versus traction and spica cast (Soleimanpour, 2013) 
De studie van Soleimanpour (2015) onderzocht het effect van titanium elastische 
pinfixatie versus skelet tractie met gips bij kinderen (6 tot 12 jaar) met een 
femurschachtfractuur. In totaal participeerden 120 kinderen in de studie (76 jongens en 
44 meisjes); zij werden verdeeld over twee groepen; kinderen die behandeld werden met 
titanium elastische pennen (n=60) en met tractie en gips (n=60). De follow-up was één 
jaar, en de volgende, voor de zoekvraag relevante uitkomstmaten werden onderzocht: 
malunion, radiografische angulaties, beenlengteverschil en complicaties. 
 
1.1.5 External fixation versus immediate hip spica cast (Wright, 2005) 
De studie van Wright (2005) onderzocht het effect van externe fixatie versus heup gips bij 
kinderen (4 tot 10 jaar) met een gesloten femurschachtfractuur. In totaal participeerden 
108 kinderen in de studie (76 jongens en 32 meisjes); zij werden verdeeld over twee 
groepen; die behandeld werden met externe fixatie (n=48) of heupgips (n=60). De follow-
up was twee jaar en er waren zeven deelnemers (drie behandeld met externe fixatie en 
vier met heupgips) die geen follow-up meting hadden gedaan op twee jaar. De follow-up 
was twee jaar en de volgende, voor de zoekvraag relevante uitkomstmaten werden 
onderzocht: functie, malunion, radiografische angulaties, beenlengteverschil en 
complicaties. De primaire uitkomstmaat was malunion, gedefinieerd als beenlengte 
verschil (>2cm), >15° anterior of posterior angulatie, of >10° varus of valgus angulatie 
(bepaald met radiografie). Als secundaire uitkomstmaat werd de RAND vragenlijst 
afgenomen om het fysiek functioneren van het kind te bepalen twee jaar na fractuur. 
 
1.2 Resultaten 
1.2.1 Functie 
Alleen de studie van Wright (2005) onderzocht of type behandeling effect heeft op het 
dagelijks functioneren. De functionele status werd in kaart gebracht met de RAND-
vragenlijst. De gemiddelde RAND-scores verschilden niet tussen kinderen die behandeld 
zijn met een externe fixateur of met gips (respectievelijk, 0.34 versus0.45; 95% CI verschil: 
-0.57 tot 0.34; p=0.61). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat functie is met twee niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Laag’.  
 
1.2.2 Malunion 
Malunion werd gerapporteerd in alle vijf de studies. Hsu (2009) laat zien dat de frequentie 
malunion niet verschillend is tussen kinderen die behandeld werden met ESIN of DSTSC 
(respectievelijk; 0/26 versus 0/25). De studie van Mehdinasab (2008) laat zien dat de 
frequentie malunion lager is in de groep met open reductie en intra-medullaire pinfixatie 
met gips dan in de groep skelet tractie en gips (respectievelijk; 0/36 versus 3/30; RR (95% 
CI): 0,12 (0,01 tot 2,23); p=0,002). Shemshaki (2011) laat zien dat er geen verschil is in 
malunion tussen de groep TEN en de groep skelet tractie met heupgips (respectievelijk; 
0/23 versus 3/23; RR (95%CI): 0,14 (0,01 tot 2,62); p=0,190). De studie van Soleimanpour 
(2015) laat zien dat malunion minder vaak voorkomt in groep behandeld met TEN dan in 
de groep behandeld met skelet tractie en gips (respectievelijk; 16/60 versus 48/60; 
RR(95%CI): 0,33 (0,21 tot 0,51); p<0,001). Wright (2005) laat zien dat malunion minder 
vaak voorkomt in de groep externe fixateur dan in de groep heup gips (respectievelijk; 
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7/45 versus 25/56; RR (95%CI): 0,35 (0,17 tot 0,73); p=0,002). De gepoolde analyse 
(n=384) laat zien dat malunion minder vaak voorkomt bij kinderen met een operatieve 
behandeling dan bij kinderen met een conservatieve behandeling (respectievelijk, 23/190 
versus 79/194; RR (95% CI): 0,32 (0,22 tot 0,46); p<0,001; x2=0,82). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat malunion is met twee niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias), de verschillen in operatieve en 
conservatieve behandeltechnieken (heterogeniteit). Het niveau van bewijskracht komt uit 
op GRADE ‘Laag’. 
 
Figuur 5.3 Forest plot: operatieve versus conservatieve behandeling voor uitkomstmaat: malunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 Radiografische angulaties 
Radiografische varus/valgus en anteroposteriore angulaties werden onderzocht in drie 
studies. Hsu (2009) vond geen radiografische angulatie verschillen tussen de groep met 
ESIN en de groep DSTSC (varus: 0,7° ± 1,4° versus 5,4° ± 6,8°; anteroposterior: 1,5° ± 1,9° 
versus 1,9° ± 6,9°; p>0,05). Soleimanpour (2015) rapporteerde de frequentie van 
varus/valgus angulatie (gedefinieerd als ≥10°) en frequentie anteroposteriore angulatie 
(gedefinieerd: ≥15°), en vond geen significante verschillen tussen de groep die behandeld 
werd met TEN en de groep die behandeld werd met skelet tractie en gips (varus/valgus: 
8(13.3%) versus 16(26.6%) p=0,067; anteroposterior: 4 (6,7%) versus 12 (20%) p=0,058; 
respectievelijk). In de studie van Wright (2005) was er geen verschil in varus/valgus 
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angulatie (≥10°) tussen de groep externe fixateur en de groep heup gips (respectievelijk, 
1 (2%) versus 3 (5%); p=0,422); anteroposteriore angulatie kwam minder vaak voor in de 
groep behandeld met een externe fixateur dan in de groep behandeld met heup gips 
(respectievelijk. 5 (11%) versus 19 (34%); p=0,007). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat malunion is met twee niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias), de verschillen in operatieve en 
conservatieve behandeltechnieken (heterogeniteit). Het niveau van bewijskracht komt uit 
op GRADE ‘Laag’. 
 
1.2.4 Beenlengteverschil 
Beenlengteverschil werd in drie studies onderzocht. Mehdinasab (2008) definieerde 
beenlengte afname (>1cm), dit kwam niet minder vaak voor in de groep intra-medullaire 
pinfixatie dan in de groep skelet tractie en gips (respectievelijk; 0/36 versus 4/30; RR 
(95%CI): 0,09 (0,001 tot 1,66); p=0,107). Soleimanpour (2015) onderzocht het 
beenlengteverschil; dit bleek minder voor te komen in de groep titanium elastische 
pinfixatie dan in de groep skelet tractie met gips (respectievelijk; 0/60 versus 32/60; RR 
(95%CI): 0,01 (0,001 tot 0,25); p=0,003). De studie van Wright (2005) onderzocht ook het 
beenlengteverschil, gedefinieerd als ≥2cm discrepantie, dit bleek niet te verschillen tussen 
de groep externe fixateur en de groep heup gips (respectievelijk; 3/45 versus 7/56; RR 
(95%CI): 0,53 (0,15 tot 1,95); p=0,342). De gepoolde analyse (n=287) laat zien dat 
beenlengteverschillen minder vaak voorkomen na een operatieve behandeling dan na een 
conservatieve gipsbehandeling (respectievelijk; 3/141 versus 43/146; RR (95% CI): 0,072 
(0,02 tot 0,23); p<0,001). 
 
Figuur 5.4 Forest plot: operatieve versus conservatieve behandeling voor uitkomstmaat: beenlengteverschil 
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Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat beenlengte verschil is met twee niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias), de verschillen in operatieve 
en conservatieve behandeltechnieken (heterogeniteit). Het niveau van bewijskracht komt 
uit op GRADE ‘Laag’. 
 
1.2.5 Complicaties 
Complicaties werden in alle studies gerapporteerd. De gepoolde analyse (n=384) laat zien 
dat complicaties vaker voorkomen na een operatieve behandeling dan na een 
conservatieve behandeling (respectievelijk; 23/190 versus 8/194; RR (95% CI): 2,76 (1,32 
tot 5,77); p=0,007). 
 
Figuur 5.5 Forest plot: operatieve versus conservatieve behandeling voor uitkomstmaat: complicaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met twee niveaus verlaagd gezien 
de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias), de verschillen in operatieve en 
conservatieve behandeltechnieken (heterogeniteit). Het niveau van bewijskracht komt uit 
op GRADE ‘Laag’. 
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2) Operatieve behandelopties versus andersoortige operatieve behandelopties 
2.1.1 External fixation versus Elastic Stable Intramedullary Nailing (ESIN) (Bar-On, 1997) 
De studie van Bar-On onderzocht het effect van twee operatieve technieken voor de 
behandeling van een femurschacht fractuur bij kinderen, namelijk externe fixatie en ESIN. 
In totaal participeerden 19 kinderen met 20 fracturen (5 tot 13 jaar); zij werden behandeld 
met externe fixatie (n=10) of ESIN (n=10). De gemiddelde follow-up was 14 maanden. De 
volgende, voor de zoekvraag relevante uitkomstmaten werden onderzocht: malunion, 
beenlengteverschil en aanwezigheid van complicaties. 
 
2.1.2 Resultaten 
2.1.2.1 Malunion 
In de groep kinderen die behandeld werd met ESIN kwam malunion niet voor (0/10) 
terwijl dit in vier van 10 kinderen voorkwam in de groep die behandeld werd met een 
externe fixateur (RR (95%CI): 0,12 (0,01 tot 2,00)). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat malunion is met drie niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Zeer laag’. 
 
2.1.2.2 Beenlengteverschil 
In de groep kinderen die behandeld werd met ESIN kwam een beenlengteverschil niet 
voor (0/10) terwijl dit in twee van 10 kinderen voorkwam in de groep die behandeld werd 
met een externe fixateur. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat beenlengteverschil is met drie niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Zeer laag’.  
 
2.1.2.3 Complicaties 
Complicaties kwamen minder vaak voor bij de kinderen die behandeld werden met 
flexibele intra-medullaire pennen dan bij de kinderen die behandeld werden met een 
externe fixateur voor de behandeling van een femurschachtfractuur (2/9 versus 5/10; RR 
(95% CI) 0,44 (0,11 tot 1,75)). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met drie niveaus verlaagd gezien 
de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Zeer laag’. 
 
2.2.1 Dynamic External Fixation versus Static External Fixation (Domb, 2002) 
De studie van Domb (2002) onderzocht het effect van dynamische en statistische fixatie 
voor de behandeling van een femurschacht fractuur bij kinderen (6 tot 11 jaar). In totaal 
participeerden 52 kinderen (53 fracturen); zij werden behandeld met dynamische (n=25; 
EBI fixateur) of statische (n=28; Hoffman fixateur) fixatie. Follow-up metingen werden 
verricht elke twee weken totdat de externe fixateur werd verwijderd. 
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2.2.2 Resultaten 
2.1.2.1 Complicaties 
Eén kind in de dynamische fixatie groep en drie kinderen in de statische fixatie groep 
hadden een complicatie (respectievelijk, 1/25 versus 3/28; RR (95%CI): 0,37 (0,04 tot 
3,36)) (ns). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met twee niveaus verlaagd gezien 
de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Laag’. 
 
2.3.1 Titanium Elastic Nails versus Intramedullary K-wires (Kumar, 2014) 
De studie van Kumar (2014) onderzocht het effect van intra-medullaire titanium elastische 
pennen versus intra-medullaire K-draden fixatie voor de behandeling van 
femurschachtfracturen bij kinderen (6 tot 14 jaar). In totaal participeerden 52 kinderen 
welke werden verdeeld over twee groepen; kinderen behandeld met titanium elastische 
pennen (n=26) of K-draden fixatie (n=26). De gemiddelde follow-up was 23 weken en de 
volgende uitkomstmaten werden onderzocht: mal-alignment (varus alignment, 
beenlengte verschil), beenlengteverschil, aanwezigheid van infecties en functionele 
uitkomst (Flynn-score). 
 
2.3.2 Resultaten 
2.3.2.1. Malunion 
In beide groepen komt malunion niet voor; de gemiddelde tijd tot union was 6.00 weken 
voor de groep met intra-medullaire titanium elastische pennen en 6.08 weken voor de 
groep met intra-medullaire K-draden.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat malunion is met twee niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Laag’. 
 
2.3.2.1. Beenlengteverschil 
In beide groepen kwam beenlengteverschil voor: 3/26 in de groep met Intra-medullaire 
titanium elastische pennen en 2/26 in de groep met intra-medullaire K-draden (ns). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat beenlengteverschil is met twee niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Laag’. 
 
2.4.1 Trochanteric entry intramedullary nail versus Submuscular locked plate (Park, 2012) 
De studie van Park (2012) onderzocht het effect van intra-medullaire pennen versus sub-
musculaire beplating in adolescente (11 tot 17 jaar) femurfracturen (gemiddelde leeftijd 
13,9 jaar). In totaal participeerde 45 deelnemers welke werden verdeeld over twee 
groepen; 22 werden behandeld met intra-medullaire pennen en 23 met sub-musculaire 
beplating. De follow-up was één jaar. De volgende uitkomstmaten werden onderzocht: 
tijd tot union, mal-union (>10°, of beenlengte verschil van >1cm), aanwezigheid van 
complicaties en tijd tot volledige belasting.  
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2.4.2 Resultaten 
2.4.2.1. Malunion 
In de studie van Park werd gerapporteerd dat er in beide groepen geen malunion was op 
het laatste meetmoment (21 maanden, n=43). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat malunion is met drie niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Zeer laag’. 
 
2.4.2.2. Complicaties 
Twee kinderen in de intra-medullaire pinfixatie groep hadden complicaties waarvoor een 
operatie noodzakelijk was; geen van de kinderen in de sub-musculaire beplating groep 
hadden complicaties (2/21 versus 0/22; RR (95% CI): 5,23 (0,27 tot 102,87); n=43). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met drie niveaus verlaagd gezien 
de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Zeer laag’. 
 
2.5.1 External fixation versus Flexible intramedullary nailing (Wani, 2015) 
De studie van Wani (2015) onderzocht het effect van externe fixatie versus flexibele intra-
medullaire pinfixatie bij kinderen (6 tot 14 jaar) met een gesloten femur fractuur over 
twee verschillende tijd-perioden. De eerste groep werd behandeld met een externe 
fixateur (n=45; maart 2007 - maart 2009) en de tweede groep met flexibele intra-
medullaire pennen (n=50; maart 2009 - september 2009). De deelnemers hadden follow-
up metingen op 2, 8 en 12 weken, 3, 6, 12 en 24 maanden na de operatie; waarbij de 
volgende uitkomsten werden onderzocht: duur van de operatie, duur van 
ziekenhuisopname, tijd tot heling fractuur, radiologische en klinische bevindingen, en 
aanwezigheid van complicaties. 
 
2.5.2 Resultaten 
2.4.2.1. Malunion 
Kinderen in beide groepen hadden geen malunion, de gemiddelde tijd tot union bedroeg 
gemiddeld 12.23 weken in de groep met externe fixateur groep en 10,06 weken in de 
groep met intra-medullaire flexibele pennen (ns). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat malunion is met drie niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Zeer laag’ 
 
3) Conservatieve versus andersoortige conservatieve behandelopties 
3.1.1 Single-leg spica cast versus Double-leg spica cast (Leu, 2012) 
De studie van Leu (2012) onderzocht het effect van één versus tweebenig gipsen bij 
kinderen (2 tot 6 jaar) met een gesloten femurschachtfractuur. In totaal participeerde 52 
kinderen welke ‘at random’ werden verdeeld over twee groepen; kinderen kregen gips 
aan één been (n=26) of beide benen werden gegipst (n=26). De follow-up duurde tot het 
moment dat het gips werd verwijderd (gemiddelde follow-up: 44 dagen) deelnemers 
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werden onderzocht op heling van de fractuur, tijdsduur van gips, malalignment 
(varus/valgus) en beenlengteverschil. 
 
3.1.2 Resultaten 
Leu (2012) vond geen significante verschillen in ASK-scores op het moment van 
gipsverwijdering (gemiddeld 44 dagen in beide groepen) tussen de groep met eenbenig 
en tweebenig gips (gemiddeld 26,1% versus 24,6%). Malunion was niet gerapporteerd 
maar er waren geen verschillen tussen de twee groepen voor radiologische 
uitkomstmaten; beenlengte verkorting (p=0,40) of angulatie (p=0,28). Er werd 
gerapporteerd dat er geen complicaties waren in beide groepen; zoals 
compartimentsyndroom of huidproblemen. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat beenlengteverschil is met drie niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Zeer laag’ 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat standsafwijking (angulatie) is met drie niveaus 
verlaagd gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Zeer laag’ 
 
3.2.1 Traction and plaster pelvic-pedal (Spica cast) versus Traction and functional 
orthosis/brace (Malo, 1999) 
De studie van Malo (1999) onderzoekt het effect van tractie met gips versus tractie met 
een functionele brace in kinderen met een gesloten femurschachtfractuur (5 tot 13 jaar). 
In totaal namen 43 kinderen deel aan de studie (24 jongens en 19 meisjes); zij werden 
quasi-gerandomiseerd verdeeld over twee groepen; kinderen die gips kregen (n=28) en 
kinderen die een functionele brace kregen (n=15). Kinderen werden over een periode van 
5 jaar of meer gevolgd en de primaire uitkomstmaat was malunion, gedefinieerd als: 
angulatie van ≥10° in de coronale vlak, angulatie van ≥15° in het sagittale vlak, angulatie 
van ≥15° tijdens oppositie van het andere been, of een verschil van ≥ 10mm in femur 
lengte. 
 
3.2.2 Resultaten 
Malo (1999) vond geen verschil in malunion tussen tractie met gips en tractie met 
functionele brace op ≥vijf jaar na fractuur; respectievelijk 6/15 versus 11/27; RR (95%CI): 
0,98 (0,46 tot 2,12); p=0,963). Functionele uitkomst en complicaties zijn niet 
gerapporteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat malunion is met drie niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). Het niveau van bewijskracht komt uit op GRADE ‘Zeer laag’ 
 
3.3.1 Skin traction via Thomas’ splint followed by spica cast versus Early spica cast 
(Siddiqui, 2008) 
De studie van Siddiqui (2008) onderzoekt het effect van huid tractie gevolgd door gips 
versus vroegtijdig gipsen in kinderen (3 tot 10 jaar) met een gesloten 
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femurschachtfractuur. In totaal participeerden 42 kinderen (29 jongens en 13 meisjes) 
welke gerandomiseerd werden verdeeld over twee groepen; kinderen die werden 
behandeld met huid tractie in Thomas splint gevolgd door gips (n=21) en kinderen die 
vroegtijdig werden gegipst (n=21). De kinderen werden wekelijks radiografisch 
onderzocht voor een periode van 4 weken tot het gips werd verwijderd (42 tot 56 dagen). 
De volgende uitkomstmaten werden onderzocht om het effect van de behandeling 
onderzoeken, tevredenheid was als volgt gedefinieerd: <2cm afname in beenlengte op 
het moment van gipsverwijdering, angulatie <20° in het sagittale vlak, angulatie <15° in 
het coronale vlak en geen complicaties. 
 
3.3.2 Resultaten 
Siddiqui (2008) onderzocht alleen de mate van ‘satisfactory’, gebaseerd op vooraf 
gespecificeerde criteria voor malunion (beenlengte verkorting, onacceptabele angulatie 
of complicaties). In de vroegtijdig gipsgroep hadden meer kinderen malunion op het 
moment van gipsverwijdering dan in de groep met huid tractie gevolgd door gips. Door 
de te kleine groep kan dit mogelijk gebaseerd zijn op kans (4/21 versus 1/21; RR (95% CI): 
4,00 (0,49 tot 32,87); p=0,197). 
 
4) Effect fysiotherapie 
Er werden geen studies geïncludeerd over de indicatie/het effect van 
(kinder)fysiotherapie bij kinderen met een femurschacht fractuur. 
 
 
Conclusies 
Operatieve versus conservatieve behandelopties 
Malunion 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat malunion minder vaak voorkomt bij 
kinderen die een operatieve behandeling hebben gehad (intra-medullaire 
pinfixatie, titanium elastische pinfixatie, externe fixateur) dan bij kinderen 
die een conservatieve gipsbehandeling hebben gehad. 
 
Bronnen (Hsu, 2009; Mehdinasab, 2008; Shemshaki, 2011; Soleimanpour, 
2015; Wright, 2005) 

 
Standsafwijking (angulatie) 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat het aantal standsafwijkingen 
(angulaties) niet verschilt tussen kinderen die een operatieve behandeling 
hebben gehad en kinderen die een conservatieve behandeling hebben 
gehad voor de behandeling van een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Hsu, 2009; Soleimanpour,2015; Wright, 2005) 

 
Beenlengte 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat beenlengteverschillen minder vaak 
voorkomen na een operatieve behandeling (titanium elastische pinfixatie 
en externe fixateur) dan na een conservatieve gipsbehandeling bij kinderen 
met een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Mehdinasab, 2008; Soleimanpour, 2015; Wright, 2005) 
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Complicaties 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat complicaties vaker voorkomen na een 
operatieve behandeling dan na een conservatieve gipsbehandeling bij 
kinderen met een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Hsu, 2009; Mehdinasab, 2008; Shemshaki, 2011; Soleimanpour, 
2015; Wright, 2005) 

 
Functie 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de functionele uitkomst, zoals 
gemeten met de RAND-vragenlijst, niet verschilt tussen kinderen die zijn 
behandeld met een externe fixateur en kinderen die zijn behandeld met 
een conservatieve gipsbehandeling voor een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Wright, 2005) 

 
External fixation versus Elastic Stable Intramedullary Nailing (ESIN) 
Malunion 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat malunion vaker voor komt bij 
kinderen die zijn behandeld met een externe fixateur dan bij kinderen die 
zijn behandeld met ESIN voor een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Bar-on, 1997) 

 
Beenlengteverschil 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat een beenlengteverschil vaker 
voor komt bij kinderen die zijn behandeld met een externe fixateur dan bij 
kinderen die zijn behandeld met ESIN voor een femurschachtfractuur. 
 
 
Bronnen (Bar-on, 1997) 

 
Complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat complicaties vaker voor komen 
bij kinderen die zijn behandeld met een externe fixateur dan bij kinderen 
die zijn behandeld met ESIN voor een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Bar-on, 1997) 

 
Dynamic External Fixation versus Static External Fixation 
Complicaties 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in het aantal 
complicaties tussen kinderen die zijn behandeld met een dynamische of 
statische externe fixateur voor een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Domb, 2002) 

 
  



207 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

Titanium elastic nails versus Intramedullary K-wires 
Malunion 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in het aantal keer 
voorkomen van malunions tussen kinderen die zijn behandeld met titanium 
Elastic Nails of intra-medullaire K-draden voor een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Kumar, 2014) 

 
Beenlengteverschil 

Laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in het aantal keer 
voorkomen van een beenlengteverschil tussen kinderen die zijn behandeld 
met titanium Elastic Nails of intra-medullaire K-draden voor een 
femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Kumar, 2014) 

 
Trochanteric entry intramedullary nail versus submuscular locked plate 
Malunion 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in het aantal 
keer voorkomen van malunion tussen kinderen die zijn behandeld met 
intra-medullaire pennen of sub-musculaire beplating voor een 
femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Park, 2012) 

 
Complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in het aantal 
keer voorkomen van complicaties tussen kinderen die zijn behandeld met 
intra-medullaire pennen of sub-musculaire beplating voor een 
femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Park, 2012) 

 
External fixation versus Flexible intramedullary nailing 
Malunion 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in het aantal 
keer voorkomen van malunion tussen kinderen die zijn behandeld met een 
externe fixateur of met flexibele intra-medullaire pennen voor een 
femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Wani, 2015) 

 
Single-leg spica cast versus Double-leg spica cast 
Beenlengteverschil 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in het aantal keer 
voorkomen van een beenlengteverschil tussen kinderen die zijn behandeld 
met een Single-leg spica cast of een Double-leg spica cast voor een 
femurschachtfractuur. 
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Bronnen (Leu, 2012) 

 
Standsafwijking (angulatie) 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat het aantal standsafwijkingen 
(angulaties) niet verschilt tussen kinderen die een operatieve behandeling 
hebben gehad en kinderen die zijn behandeld met een Single-leg spica cast 
of een Double-leg spica cast voor een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Leu, 2012) 

 
Tractie met gips versus tractie met een functionele brace 
Malunion 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in het aantal 
keer voorkomen van malunion tussen kinderen die zijn behandeld met gips 
of met een functionele brace voor een femurschachtfractuur. 
 
Bronnen (Malo, 1999) 

 
 
Overwegingen 
Een flowchart voor de behandeling van femurschacht fracturen is weergegeven in figuur 
5.6. De meest geschikte behandeling van femurschachtfracturen bij kinderen wisselt per 
leeftijdscategorie. 
 
In grote lijnen kan gesteld worden dat bij kinderen van 0 tot 4 jaar behandeling met tractie 
en/of gipsbroek gangbaar is, dat bij kinderen van 4 tot 12 jaar osteosynthese met ESIN de 
beste resultaten geeft en dat kinderen van 12 tot 16 jaar behandeld moeten worden met 
osteosynthese “op maat”, waarbij ESIN, plaatosteosynthese en een intramedullaire 
grendelpen gebruikt kunnen worden. 
 
Bij kinderen jonger dan 1 jaar met een femurfractuur moet kindermishandeling worden 
uitgesloten en moet ook gedacht worden aan osteogenesis imperfecta. 
 
Bij pasgeborenen (0 tot 3 maanden) met een femurfractuur kan het beentje met een 
spatel en zwachtel gesteund worden, er kan een gipsbroekje gegeven worden of een 
Pavlik-bandage. 
 
Bij kinderen van 3 maanden-2 jaar (tot circa 15 kg) is tractie volgens Bryant (met de benen 
verticaal) de meest gebruikte methode om femurschacht fracturen te behandelen en 
hiermee worden goede resultaten bereikt. Meestal wordt na circa 2 weken tractie een 
gipsbroek aangelegd (met lange pijp aan de fractuurzijde). De totale behandelduur is dan 
4 tot 6 weken. Uitbehandelen met tractie gedurende 4 weken is ook een optie. Bij 
uitzondering kan bij een niet gedisloceerde fractuur direct een gipsbroek worden 
aangelegd. 
 
Bij kinderen van 2 tot 4 jaar kan tractie volgens Bryant soms ook nog succesvol zijn, maar 
geeft meer discomfort bij de kinderen dan bij 0 tot 2 jaar, en is technisch lastiger 
uitvoerbaar. Andere methodes van tractie worden ook gebruikt bij 2 tot 4 jaar, zoals 
tractie volgens Russell (met de benen horizontaal) of tractie met de Weber bok. Ook dan 
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wordt aanvullend een gipsbroek gegeven en de gehele behandelduur is dan meestal 6 
weken. 
 
Bij kinderen <4 jaar kunnen enige valgus, varus, antecurvatie en verkorting geaccepteerd 
worden, aangezien remodellering snel optreedt door de natuur in de eerste 3 maanden 
na het ongeval. Wel moet op de rotatiestand gelet worden aangezien een rotatiefout niet 
altijd goed remodelleert. Bij het aanleggen van de gipsbroek moet dus met name op de 
rotatiestand gelet worden. 
 
Bij kinderen van 4 tot 12 jaar worden nu wereldwijd goede resultaten beschreven van 
osteosynthese met behulp van Elastic Nails (Elastic Stable Intramedullary Nailing). Twee 
pennen worden ingebracht, meestal beide vanaf distaal, een pen mediaal en een pen 
lateraal, net boven de groeischijf bij de knie ingebracht en opgeschoven in de schacht naar 
proximaal tot ver voorbij de fractuur. De voorgebogen pennen geven met hun 
driepuntssteun tezamen een stabiele fixatie. Aanvullende gipsbehandeling is in principe 
niet nodig. Bij schuine femurschachtfracturen kan het na plaatsen van Elastic Nails 
gebeuren dat de pennen wat uitzakken bij de knie (door wat verkorting van de fractuur). 
Zodoende kan bij schuine fracturen beter niet direct volledig belast worden na 
osteosynthese met Elastic Nails. Mogelijk kunnen “endcaps” op de pen distaal dit 
probleem van de uitzakkende pen tegen gaan. Bij dwarse fracturen van de schacht kan in 
principe wel direct belast worden na plaatsen van pennen volgens ESIN. 
 
(kinder)fysiotherapie is zeker zinvol bij de behandeling met Elastic Nails, met name als er 
sprake is van een beperkte kniefunctie, bewegingsangst, een afwijkend looppatroon of 
beperkingen in activiteiten/participatie van het kind. Bewegingsangst komt bij kinderen 
met Elastic Nails regelmatig voor, omdat ze de pennen kunnen voelen of horen bewegen. 
Overweeg sneller (kinder)fysiotherapie bij hele jonge kinderen. 
 
De behandeling van kinderen van 12 tot en met 16 jaar met een femurschachtfractuur 
kan met verschillende manieren van osteosynthese geschieden. Er is heeft zich niet een 
methode van voorkeur uitgekristalliseerd in de literatuur en in de praktijk. De behandeling 
moet dus “op maat” gebeuren. Bij kinderen tot 40 tot 50 kg kunnen Elastic Nails nog 
steeds gebruikt worden bij femurschachtfracturen, met goed resultaat, maar als de 
kinderen zwaarder zijn kan antecurvatie ontstaan na plaatsen van ESIN. Bij schuine 
schachtfracturen, of spiraalfracturen, geeft plaatosteosynthese bij pubers goede 
resultaten, maar er kan dan langdurig niet belast worden en er is relatief veel weke delen 
schade. Fixatie van het femur met een intramedullaire grendelpen is ook een optie, met 
name bij dwarse fracturen van de schacht van het femur bij pubers, maar er is gevaar voor 
schade aan de groeischijf proximaal en de vaatvoorziening van kop en collum. Een speciale 
“puberpen” is ontwikkeld, de Adolescent Lateral Femoral Nail. Het gebruik van een 
fixateur extern bij gesloten monoletsels van de femurschacht wordt afgeraden, gezien de 
trage genezing en de kans op re-fracturen en op peninfecties. In spoedsituaties, bij open 
fracturen van het bovenbeen, kan de fixateur externe gebruikt worden als tijdelijke 
voorziening. 
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Figuur 5.6 Tractie volgens Russell, bijvoorbeeld bij een femurfractuur bij kinderen van 2 tot 5 jaar 
 

 
Figuur 5.7 Tractie volgens Bryant  
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Figuur 5.8 Flowchart Femurschachtfractuur 
 

Femurschachtfractuur
(Leeftijden zijn indicatief, zie overwegingen voor details)
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Aanbevelingen 
Femurschachtfracturen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Denk bij femurfracturen bij kinderen onder 1 jaar aan kindermishandeling. 

 

Behandel femurfracturen bij pasgeborenen (0 tot 3 maanden) met spatel of gipsbroekje, 
of Pavlik-bandage. 

 

Behandel bij kinderen van 3 maanden tot en met 4 jaar een femurschachtfractuur 
conservatief met hulp van tractie, eventueel gevolgd door een periode gipsbroek (totaal 
4 à 6 weken vanaf trauma, afhankelijk van de leeftijd). Bij uitzondering kan bij niet 
gedisloceerde fracturen direct een gipsbroek worden aangelegd. 

 

Kies de tractie methode volgens Bryant (met 2 verticale benen) bij kinderen tot en met 15 
kg (tot en met 2 jaar). Overweeg andere methodes van tractie bij kinderen van 2 tot en 
met 4 jaar (bijvoorbeeld volgens methode Russell of met de Weber-bok). 
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Let met name op de preventie van rotatiefouten bij de behandeling van femurfracturen 
met tractie en gipsbroek. Valgus, varus en verkorting kunnen remodelleren, in 
tegenstelling tot rotatiefouten. 

 

Behandel kinderen van 4 tot 12 jaar met een femurschachtfractuur bij voorkeur met 
Elastic Nails (ESIN). 

 

Houd in de eerste twee weken na osteosynthese met Elastic Nails (ESIN), rekening met 
uitzakken van de pennen en laat niet initieel volledig belasten bij schuine fracturen. Bij 
dwarse schachtfracturen kan na ESIN direct op geleide van de pijn belast worden 
gemobiliseerd. 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij kinderen met femurfracturen (met name na 
osteosynthese van femurfracturen met Elastic Nails als er sprake is van een beperkte 
kniefunctie, bewegingsangst, een afwijkend looppatroon en/of beperkingen in 
activiteiten/participatie van het kind. 

 

Behandel kinderen van 12 tot en met 16 jaar met een femurschachtfractuur met een 
osteosynthese “op maat”. Bij kinderen tot 50 kg kan Elastic Nails nog gebruikt worden, 
maar ook plaatosteosynthese en fixatie met een intramedullaire pen zijn mogelijk bij 
pubers. 

 

Gebruik geen fixateur extern bij gesloten monoletsels van de femurschacht. 
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Bijlagen bij module 5.2 
 
 
Evidence-tabellen 
Study 
reference 

Study 
characteristic
s 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

 
Bar- On, 
1997 
 

 
Study design: 
Quasi-
randomised, 
parallel-
group, open-
label, 
controlled 
trial  
 
Setting and 
Country: 
Medical 
centre 
Jerusalem 
(Israel) 
 
 
Source of 
funding: not 
stated  
 

 
Inclusion criteria:  
1. Children with 
fractures of the 
shaft of the femur 
2. at least 3 cm 
distal to the lesser 
trochanter and 3 
cm proximal to 
the distal physis 
3. comminution 
with less than 50% 
of the width in a 
butterfly 
fragment 
(Winquist I 
and II) 
4. closed or open 
fractures of 
Gustilo grades I 
and II 
 
 
Exclusion criteria: 
unclear  
 
N total at 
baseline: 
FIN: 10 

 
Describe 
intervention: 
Flexible 
intramedullary 
nailing (FIN) 

 
Describe  
control: 
External fixation (EF) 

 
End-point of follow-up: 
Mean follow-up was 14 
months, ranging from14 
to 22 months  
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
19 participants with 20 
fractures were recruited 
in the study and all 
were followed up till a 
mean of 14 months 
ranging from 12 to 22 
months.  
 
Outcome measures and 
effect size (include 95%CI 
and p-value if available): 
 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
FIN: 0/10 
EF: 4/10 
RR (95%CI): 0.12 (0.01-
2.00) 
P=0.189 
 
Complications: 
FIN: 2/10 
EF: 5/10 
RR (95%CI): 0.44 (0.11-
1.75) 
P=0.195 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘We recommend the use 
of flexible intramedullary 
nailing for fractures of the 
femoral shaft which 
require surgery, and 
reserve external fixation 
for open or severely 
comminuted fractures.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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EF: 10 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
FIN: 9.3 (6-13)  
EF: 8.3 (5-11) 
 
Sex:  
No information 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
unclear 

 
Domb,  
2002 
 
 
 

 
Study design: 
Quasi-
randomised, 
parallel-
group, open-
label, 
controlled 
trial  
 
Setting and 
Country: 
Johns Hopkins 
School of 
Medicine, 
Baltimore, 
Maryland 
(USA) 
 
Source of 
funding:  

 
Inclusion criteria:  
Children with 
“diaphyseal” 
fractures of femur 
 
Exclusion criteria: 
Not stated 
 
N total at 
baseline: 
DEF: 25 
SEF: 28 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
DEF: 7 (3-12)  
SEF: 7 (3-12) 
 

 
Describe 
intervention: 
 
Dynamic External 
Fixation (DEF); 
dynamization was 
performed when 
early callus was seen 
(N = 25) 

 
Describe  
control: 
 
Static External Fixation 
(SEF); using Hoffman 
fixator (N = 28) 

 
End-point of follow-up: 
All participants were 
followed up till fixator 
removal (maximum of 
154 days)  
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
All the participants were 
followed up till 
completion of the trial. 
  

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
DEF: 0 
SEF: 0 
 
Complications: 
DEF: 1/28 
SEF: 3/25 
RR (95%CI): 0.37 (0.04-
3.36) 
P=0.280 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘Dynamization of external 
fixation for pediatric 
femur fractures has no 
significant effect on time 
to healing or frequency of 
complications compared 
to static external 
fixation.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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EBI Medical 
systems, 
Parsippany, 
New Jersey 

Sex:  
DEF: boy (82%) 
SEF: bo (64%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Yes 

 
Hsu,  
2009 
 
 
 

 
Study design: 
Randomised, 
single-centre, 
open-label, 
controlled 
trial  
 
Setting and 
Country: 
Department  
Orthopaedic 
Surgery, 
Davao 
Medical 
Center 
(Phillipines) 
 
Source of 
funding:  
Not stated 

 
Inclusion criteria:  
Children with a 
femoral fracture 
(age 5 to 12)  
 
Exclusion criteria: 
1. Multiple 
fractures 
2. Type II or III 
open fractures 
3. Pathological 
fractures 
4. Neuromuscular 
disease 
5. Incomplete 
clinical or 
radiographic data 
 
N total at 
baseline: 
ESIN: 26 
DSTSC: 25 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
ESIN: 8.7 ± 1.8 

 
Describe 
intervention: 
 
Elastic stable 
intramedullary nail 
(ESIN) (N=26) 
 
 

 
Describe  
control: 
 
Dynamic skeletal 
traction spica cast 
(DSTSC) (N = 25) 

 
End-point of follow-up: 
All participants were 
followed for 12 weeks 
  
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
All participants included 
in the trial were followed 
up  
 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
ESIN: 0 
DSTSC: 0 
 
Complications: 
ESIN: 3/26 
DSTSC: 2/25 
RR (95%CI): 1.44 (0.26-
7.91) 
P=0.673 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘In resource-limited 
healthcare settings, 
DSTSC is an effective 
alternative to EIN with 
comparable post-op 
radiographic angulations, 
decreased hospital stays, 
and lower cost.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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DSTSC: 7.3 ± 2.7 
 
Sex:  
ESIN: boy (77%) 
DSTSC: boy (84%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Yes 

 
Kumar,  
2014 

 
Study design: 
Randomised, 
controlled 
trial  
 
Setting and 
Country: 
Orthopaedic 
Department 
of a tertiary 
care teaching 
hospital 
(India)  
 
Source of 
funding:  
Not stated 

 
Inclusion criteria:  
Children with 
displaced 
diaphyseal 
fractures of the 
femur irrespective 
of the degree of 
comminution or 
associated injuries 
(head injury and 
multiple 
fractures) in 
children between 
6 years to 14 years 
of age 
 
Exclusion criteria: 
Not stated  
 
N total at 
baseline: 
TEN: 26 
K-wires: 26 
 

 
Describe 
intervention: 
 
Titanium elastic nails 
(TEN) (N=26) 
 
 

 
Describe  
control: 
 
Intramedullary K-wires 
(K-wires) (N = 26) 

 
End-point of follow-up: 
All the patients were 
followed up till 
consolidation of fractures 
(average: 23 weeks) 
  
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
No case was lost in 
follow-up  
 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
TEN: - 
K-wires: - 
 
Limb length discrepancy: 
TEN: 3/26 
K-wires: 2/26 
RR (95%CI): 1.50 (0.27-
68.25) 
P=0.641 
 
Complications: 
TEN: 2/26 
K-wires: 2/26 
RR (95%CI): 1.00 (0.15-
6.57) 
P>0.05 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘Providing a cheaper 
alternative in form of K-
wires may be beneficial 
for the patients from low 
socio-economic status.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
9.15 (6-14) years 
Sex:  
Study: boys (69%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Unclear 

 
Leu,  
2012 

 
Study design: 
Randomised, 
open-label, 
single-centre, 
parallel-
assignment 
controlled 
trial 
 
Setting and 
Country: 
Department 
Orthopaedic 
Surgery, The 
John Hopkins 
University/Joh
ns (USA) 
 
Source of 
funding:  
Nil 

 
Inclusion criteria:  
Children with an 
acute diaphyseal 
femoral fracture 
 
Exclusion criteria: 
1. Fracture 
showing > 25 mm 
of shortening on 
radiographic 
assessment at any 
point 
of the day on the 
day of initial 
presentation 
2. Underlying 
bone disorder 
3. Neuromuscular 
disease 
 
N total at 
baseline: 
Single: 24 
Double: 28 

 
Describe 
intervention: 
 
Single-leg spica cast 
(N = 24) 
 

 
Describe  
control: 
 
Double-leg spica cast  
(N = 28) 

 
End-point of follow-up: 
All Children followed up 
only up to spica removal   
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
Single: Of the twenty-
four patients in the 
single-leg group, one 
could not have 
radiographs made at our 
institution; therefore, 
only the custom and 
activities surveys were 
evaluated for that child. 
 
Double: the twenty-eight 
patients in the double-leg 
group, twenty-seven had 
radiographs, twenty-
three had custom 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
Single: 0 
Double: 0 
 
Complications: 
TEN: 0 
K-wires: 0 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘Treatment of pediatric 
femoral fractures with a 
single leg spica cast is 
effective and safe, and 
post fracture patient care 
is facilitated.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
2 to 7 years  
Sex:  
Study: boys (67%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Unclear 

surveys, and sixteen had 
activities surveys for 
comparison. 

 
Malo,  
1999 

 
Study design: 
Randomised, 
parallel-
group, open-
label, 
assessor-
blinded, 
controlled 
trial 
 
Setting and 
Country: 
Orthopaedics 
Service, 
Department 
of Surgery, St 
Justine 
hospital, 
Montreal 
(Canada) 
 
Source of 
funding:  

 
Inclusion criteria:  
Children with 
femoral shaft 
fractures 
 
Exclusion criteria: 
Open fractures, 
pathological, 
subtrochanteric, 
physeal injuries, 
including 
moderate to 
severe head 
injuries, medical 
conditions 
precluding early 
mobilisation 
 
N total at 
baseline: 
Cast: 28 
Brace: 15 
 

 
Describe 
intervention: 
 
Traction and plaster 
cruro pelvic-pedal 
(Cast) (N = 28) 

 
Describe  
control: 
 
Traction and functional 
Brace (N = 15) 

 
End-point of follow-up: 
All had a minimum 
follow-up of 5 years 
(range 5.3 to 10 years). 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
Cast: 1 child in the spica 
cast group 
was lost to follow-up 
because their parents 
had moved 
 
 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
Cast: 11/27 
Brace: 6/15 
RR (95%CI): 0.98 (0.46-
2.12) 
P=0.963 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘The functional brace 
appears to be a good 
alternative for the 
treatment for femoral 
shaft fracture in children 
allowing an earlier 
ambulation than spica 
cast.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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Not stated Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
5 to 13 years  
Sex:  
Study: boys (56%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Unclear 

 
Mehdinasab
, 2008 

 
Study design: 
Quasi-
randomised, 
open-label, 
parallel-
group, 
controlled 
trial 
 
Setting and 
Country: Two 
hospitals 
(Iran) 
 
Source of 
funding:  
Not stated 

 
Inclusion criteria:  
Children with 
closed fractures of 
the femoral shaft 
 
Exclusion criteria: 
1. Open, 
pathologic, 
segmental, 
trochanteric, 
epiphyseal 
fractures 
 
2. Multiple 
trauma 
 
N total at 
baseline: 
FIN: 36 
Cast: 30 
 
Important 
prognostic 
factors2: 

 
Describe 
intervention: 
 
Open reduction and 
internal fixation with 
intramedullary pin 
and cast (N = 36) 
 

 
Describe  
control: 
 
Skeletal traction by 90-
90 technique followed 
by spica cast (N = 30) 

 
End-point of follow-up: 
Mean follow-up was 6 
months. Range is not 
provided. 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
Only 4 children were lost 
to follow-up; outcome 
data for continuous 
outcomes were reported 
without measures of 
dispersion; some data 
inconsistencies (e.g. 
number with pin end 
irritation were present) 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
FIN: 0/36 
Cast: 3/30 
RR (95%CI): 0.12 (0.01-
2.23) 
P=0.155 
 
Limb length discrepancy: 
FIN: 0/36 
Cast: 4/30 
RR (95%CI): 0.09 (0.001-
1.66) 
P=0.107 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘Closed pediatric femoral 
shaft fractures within the 
ages of 6-11 years can be 
treated successfully by 
any methods of skeletal 
traction or intramedullary 
pin. However, because of 
shorter immobilization 
period and earlier 
ambulation, we 
recommend internal 
fixation with IM pin as the 
first choice to treat this 
fracture in school aged 
children.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
 



222 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

age (range): 
FIN: 7.2 (6.2-9.3) 
Cast: 8.1 (6.5-
10.1) 
 
Sex:  
Study: boys (78%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Unclear 

 

 
Park,  
2012 

 
Study design: 
randomised, 
open-label, 
controlled 
trial; 
 
Setting and 
Country:  
Kyungpook 
National 
University 
hospital, 
Daegu 
(Republic of 
Korea) 
 
Source of 
funding:  
National 
University 
research fund 
2011 

 
Inclusion criteria:  
1. Age over 10 
years  
2. Fracture more 
than 3 cm distal to 
lesser trochan-ter 
and 5 cm proximal 
to the 
distal femoral 
physis 
3. Closed or grade 
I or II open 
fractures 
 
Exclusion criteria: 
1. Pathological 
fractures 
2. Refractures 
3. Grade 3 open 
fractures  
 
N total at 
baseline: 
Nail: 21 

 
Describe 
intervention: 
 
Trochanteric entry 
intramedullary nail 
(N = 21 children, 22 
fractures) 
 

 
Describe  
control: 
 
Submuscular locked 
plate (N = 22 children, 
22 fractures) 

 
End-point of follow-up: 
12 months follow-up. 
 
Nail: 22 (13-42) months 
Plate: 21 (12-40) months 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
No data were provided 
for 4 participants (2 
died post-operatively 
and2had insufficient 
follow-up) including 
group allocation. 
Although 
there was one participant 
with bilateral 
fractures in each group, 
there were 
no details on the specific 
outcome of these 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
Nail: 0 
Plate: 0 
 
Complications: 
Nail: 2/21 
Plate: 0/22 
RR (95%CI): 5.23 (0.27-
102.87) 
P=0.276 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘Although both Nailing 
and Plating yield good 
results and minimal 
complication in 
adolescent femoral 
fractures, nailing may be 
advantageous in less 
need of fluoroscopy, 
technical easiness in 
reduction and early 
weight bearing.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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Plate: 22 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
Nail: 14.2 (11-17) 
Plate: 13.6 (11-17) 
 
Sex:  
Nail: boys (76%) 
Plate: boys (81%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Yes 

participants 

Shemshaki, 
2011 

 
Study design: 
Randomised, 
open-label, 
assessor-
blinded, 
controlled 
trial 
Setting and 
Country:  Two 
university 
hospitals in 
Isfahan (Iran) 
 
Source of 
funding:  
Isfahan 
University of 
Medical 
Sciences 

 
Inclusion criteria:  
Children with 
closed femoral 
fractures 
 
Exclusion criteria: 
1. Segmental 
Winquist types III 
and IV 
comminuted 
fractures 
2. Neuromuscular 
disease (e.g., 
cerebral palsy) 
3. Metabolic bone 
disorders (e.g., 
osteomalacia) 
4. Pathological 
fractures 

 
Describe 
intervention: 
 
Titanium elastic 
nailing TEN (N = 23) 
 
 

 
Describe  
control: 
 
Skeletal traction 
followed by hip spica 
cast (N = 23) 

 
End-point of follow-up: 
Followed until removal 
24 wks after discharge 
(mean follow-up was 6 
months) 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
51 met the inclusion 
criteria (four 
patients had open 
fractures). Five patients 
did not agree to 
participate in the study 
protocol, so 46 children 
with simple closed 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
TEN: 0/23 
Cast: 3/23 
RR (95%CI): 0.14 (0.01-
2.62) 
P=0.190 
 
Complications: 
TEN: 3/23 
Cast: 0/23 
RR (95%CI): 7.00 (0.38-
128.33) 
P=0.190 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘The results showed 
significant benefits for 
TEN compared with 
traction and hip spica cast 
in treating femoral-shaft 
fractures in children.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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5. Open fractures. 
 
N total at 
baseline: 
TEN: 23 
Cast: 23 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
TEN: 7.1 ± 1.8y 
Cast: 6.5 ± 1.5y 
 
Sex:  
TEN: boys (65%) 
Cast: boys (69%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Yes 

femoral fractures (23 in 
each group) entered 
and completed the 
study.” 

 
Siddiqui, 
2008 

 
Study design: 
Randomised, 
parallel-
group, open-
label, 
controlled 
trial 
Setting and 
Country:  Dow 
University of 
Health 
Sciences & 
Civil Hospital, 

 
Inclusion criteria:  
Children with 
closed, unilateral 
fractures of the 
shaft of the femur 
 
 
Exclusion criteria:  
Children with 
other associated 
injuries 
 
N total at 
baseline: 

 
Describe 
intervention: 
 
Early spica cast (N = 
21) 
 

 
Describe  
control: 
 
Skin traction via 
Thomas’ splint followed 
by spica cast (N = 21) 

 
End-point of follow-up: 
Duration of follow-up 
was not mentioned 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
All participants were 
followed 
up until completion of the 
trial (at cast removal) 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
Early: 4/21 
Skin: 1/21 
RR (95%CI): 4.00 (0.49-
32.87) 
P=0.197 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘Skin traction followed by 
spica cast and early spica 
cast for femoral shaft 
fractures in children (3-10 
years) are comparable, 
but the results are better 
in the former group.’ 
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Karachi 
(Pakistan) 
 
Source of 
funding:  
Not stated 

Early: 21 
Skin: 21 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
Early: 7.6y 
Skin: 7.8y 
 
Sex:  
Early: boys (71%) 
Skin: boys (67%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Yes 

Level of evidence: Low 
GRADE  
 

 
Soleimanpo
ur, 2013 

 
Study design: 
Randomised,  
open-label, 
controlled 
trial 
Setting and 
Country:  
department 
of 
Orthopeadics 
Shohada 
hospital 
Tabriz 
(Pakistan) 
 
Source of 
funding:  
Not stated 

 
Inclusion criteria:  
Children with 
closed, unilateral 
fractures of the 
shaft of the femur 
 
 
Exclusion criteria:  
Children with 
other associated 
injuries 
 
N total at 
baseline: 
TEN: 60 
Cast: 60 
 

 
Describe 
intervention: 
 
Titanium elastic 
nailing (TEN)  
(N = 60) 
 

 
Describe  
control: 
 
Spica casting (N = 60) 

 
End-point of follow-up: 
Duration of follow-up 
was one year. 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
Not stated 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
TEN: 16/60 
Cast: 48/60 
RR (95%CI): 0.33 (0.22-
0.52) 
P<0.001 
 
Limb length discrepancy: 
TEN:0/60 
Cast: 32/60 
RR (95%CI): 0.01 (0.001-
0.25) 
P=0.003 
Angulations: 
Varus/Valgus: 
TEN:8/60  

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘The results indicated that 
a child in whom a femoral 
fracture is treated by TEN 
achieves recovery 
milestones significantly 
faster than a child treated 
with traction and spica 
cast.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
 
 



226 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
TEN: 8.7±1.5 y 
Skin: 8.3±1.6 y 
 
Sex:  
TEN: boys (67%) 
Cast: boys (60%) 
 
Weight 
TEN: 24.3±8.1 kg 
Cast: 25.2±7.6 kg 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Yes 

Cast:16/60 
P=0.067 
 
Anterior-Posterior: 
TEN: 4/60 
Cast: 12/60 
P=0.058 
 

 
Wani,  
2015 

 
Study design: 
Randomised,  
controlled 
trial 
Setting and 
Country:  
department 
of 
Orthopeadics 
Shohada 
hospital 
Tabriz 
(Pakistan) 
 
Source of 
funding:  
Not stated 

 
Inclusion criteria:  
Children with  
closed femur 
fractures  
 
Exclusion criteria:  
1. very proximal 
fractures 
2. pathologic 
fractures 
3. floating knee 
4. open fractures 
 
 
N total at 
baseline: 
EF: 45 

 
Describe 
intervention: 
 
External fixation (EF)  
(N = 45) 
 

 
Describe  
control: 
 
Flexible intramedullary 
nailing (N = 50) 

 
End-point of follow-up: 
Follow-up was performed 
up to 2 years. 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
No patient was lost to 
follow-up. 

 
Outcome measures: 
 
Malunion: 
EF: 0 
FIN: 0 
 
Complications: 
EF: 0 
FIN: 0 
 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘We believe that it is the 
discretion of the surgeon 
to operate on the femur 
fracture using either of 
the treatment modalities. 
Further randomized 
studies need to be 
conducted between these 
two treatment 
modalities.’ 
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FIN: 50 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
EF: 9.9 (6-14) y 
FIN: 7.7 (6-11) y 
 
Sex:  
EF: boys (73%) 
Cast: boys (74%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Unclear 

Level of evidence: Low 
GRADE  
 
 

Wright, 
2005 

 
Study design: 
Multi-centre, 
parallel-
group, open-
label, 
assessor-
blinded, 
randomised 
controlled 
trial 
 
Setting and 
Country:  
Multi-centre 
international 
trial (Canada, 
USA, Australia 
and New 
Zealand) 

 
Inclusion criteria:  
Children admitted 
with femoral 
fractures 
 
Exclusion criteria:  
1. Hip fracture 
2. Distal femoral 
physeal fracture 
3. Significant head 
injury (score on 
the Glasgow coma 
scale less than 11) 
4. Pathological 
fracture 
5. Open fractur2 
 
N total at 
baseline: 

 
Describe 
intervention: 
 
External fixation (EF)  
(N = 48) 
 

 
Describe  
control: 
 
Immediate hip spica 
cast (N = 60) 

 
End-point of follow-up: 
Follow-up was performed 
up to 2 years. 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
 
Of 108 enrolled children, 
101 (94%) completed the 
2-year assessment” 
Comment: in the hip spica 
group 56/60 
(93%) and in the external 
fixation group 
45/48 (94%) reached the 
2-year assessment. 

 
Outcome measures: 
 
Functie (RAND-score): 
EF: 0.34 
Cast: 0.45 
P=0.610 
 
Malunion: 
EF: 7/45 
Cast: 25/56 
RR (95%CI): 0.35 (0.17-
0.73) 
P=0.002 
 
Limb length discrepancy: 
EF: 3/45 
Cast: 7/56 
RR (95%CI): 0.53 (0.15-
1.95) 

 
Facultative: 
 
Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘Early application of hip 
spica has a small role in 
the treatment of 
paediatric femoral 
fractures. Future trials 
need to compare external 
fixation with flexible 
intramedullary nails.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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Source of 
funding:  
Medical 
Research 
Council (MRC) 
of Canada 
(grants 
MT12788, 
MA-12788, 
MA-12788 
renewal, and 
95048) and 
the Canadian 
Orthopaedic 
Research 
Education 
Association. 

EF: 48 
Cast: 60 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
age (range): 
EF: 9.9 (6-14) y 
FIN: 7.7 (6-11) y 
 
Sex:  
EF: boys (73%) 
Cast: boys (74%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline?  
Unclear 

P=0.528 
 
 
Angulations 
Varus/Valgus 
EF: 1/45 
Cast: 3/56 
RR (95%CI): 0.41 (0.04-
3.85) 
P=0.774 
 
Anterior-Posterior 
EF: 5/45 
Cast: 19/56 
RR (95%CI): 0.32 (0.13-
0.81) 
P=0.016 
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials) 
Study 
reference 
 
 
 
 
(first author, 
publication 
year) 

Describe method 
of randomisation1 

Bias due to 
inadequate 
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/unclea
r) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of participants to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to selective 
outcome reporting 
on basis of the 
results?4 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to loss 
to follow-up?5 
 
 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Bias due to 
violation of  
intention to 
treat analysis?6 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Bar-on, 
1997 

Patients were 
randomly 
allocated 
sequentially for 
management 

Unlikely Likely Likely Unclear Unclear Unlikely Unlikely 

Domb, 2002 Patients were 
randomized 
according to their 
medical record 
number 

Unlikely Likely Likely Likely Unclear Unlikely Unlikely 

Hsu, 2009 Patients were 
randomly divided 

Unlikely Likely Likely Likely Unclear Unclear Unclear 

Kumar, 
2014 

Computer 
Generated 
Random Number 
Technique 

Unlikely Unlikely Likely Likely Unclear Unlikely Unlikely 

Leu, 2012 Quote: “..were 
assigned to one of 
the two 
treatment groups 
via random 
selection of 
an opaque 
envelope that 
contained the 
word ’single’ or 
’double’.” 

Unclear Likely Likely Unclear Unlikely Unlikely Unlikely 
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Malo, 1990 Patients were 
randomized 

Unclear Likely Likely Unlkely Unclear Unlikely Unlikely 

Mehdinasab
, 2008 

Randomizing of 
patients into two 
groups was 
performed 
consecutively 
based on their 
order of 
presentation and 
hospitalization 

Unclear Likely Likely Likely Unclear Unlikely Unlikely 

Park, 2012 Non-randomized 
experiment multi-
center 

Likely Likely Likely Likely Unclear Unlikely Unlikely 

Shemshaki, 
2011 

patients were 
allocated using 
random allocation 
software 

Unlikely Likely Likely Likely Unlikely Unlikelu Unlikely 

Siddiqui, 
2008 

They were 
randomly 
assigned to 
two groups:” 
Comment: 
Unclear what 
method was used 
to generate the 
random sequence 

Unclear Unlikely Unclear Unlikely Unclear Unclear Unclear 

Soleimanpo
ur, 2013 

Allocation based 
on random 
allocation 
software. 

Unlikely Likely Likely Likely Unlikely Unlikely Unlikely 
 
 

Wani, 2015 Patients were not 
randomized 

Likely Likely Likely Likely Unlikely Unlikely Unlikely 

Wright, 
2005 

Patients were 
alocated using a 
computer-
generated 

Unlikely Likely Likely Likely Unlikely Unlikey Unlikely 
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randomisation 
schedule using 
SAS 

1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of 
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission. 

2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators 
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate 
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules. 

3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when 
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient 
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome 
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary. 

4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then 
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported. 

5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the 
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear. 

6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk 
of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, 
(b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis. 
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Zoekverantwoording 
Overkoepelende search trials fracturen bij kinderen 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or 
neonat* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths 
or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or 
newborn* or postneonat* or postnat* or puberty or preschool* or suckling* or 
picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to english (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
57 SR 
196 RCT 
253 totaal  
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 
NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 
'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 
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= 1553 (1510 uniek) 

 
 
Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en 
jaartal 

Redenen van exclusie (n=9) 

Baldwin, 2011 Geen vergelijkend onderzoek 

Goyal, 2014 Komt niet overeen met de definities van de PICO: titanium elastic nails (TENS) versus. 
stainless steel elastic nails (SSEN) 

Gyaneshwar, 
2016 

Komt niet overeen met met de definities van de PICO: stainless steel versus titanium 
pennen 

Kaiser, 2014 Komt niet overeen met de definities van de PICO: 2C-shaped nails classical versus. 3CM 
configuration (3rd nail from medial) versus. 3CL configuration 

Khan, 2015 Geen vergelijkend onderzoek 

Naseem, 2015 Komt niet overeen met de definities van de PICO 

Von Heideken, 
2014 

Geen vergelijkend onderzoek 

Wright, 2000 Geïncludeerd in de overkoepelende systematic review (Madhuri, 2014) 
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Module 6 Onderbeenfracturen 
6.1. Diagnostiek Onderbeenfracturen 
 
 
Uitgangsvragen 
1. Welke beeldvormende diagnostiek is geïndiceerd bij onderbeenfracturen bij 

kinderen? 
 Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
 a) Welke opnametechniek moet worden toegepast? 
 b) Wat zijn eventuele aanvullende opnames? 
 c) Wat zijn aandachtspunten bij de beoordeling? 
2. Wanneer is aanvullende beeldvorming geïndiceerd en hoe wordt deze uitgevoerd? 
3. Hoe worden onderbeenfracturen bij kinderen geclassificeerd? 
 
 
Zoeken en selecteren 
Voor deze vraag is niet systematisch gezocht naar wetenschappelijke literatuur, omdat 
naar wetenschap van de werkgroep geen wetenschappelijk literatuur beschikbaar is die 
antwoord geeft op deze vraag. Aangezien deze uitgangsvragen voornamelijk zijn 
gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep worden er geen specifieke 
aanbevelingen geformuleerd. In de overwegingen worden suggesties gedaan voor de 
opname techniek, aanvullende beeldvorming alsmede aandachtspunten geboden voor de 
beoordeling. 
 
 
Overwegingen 
Onderbeen 
Opname techniek 
Voor de beschrijving van de opname techniek is gebruik gemaakt van het Textbook of 
radiographic positioning and related anatomy (Bontrager, 2001). Bij het beschrijven van 
de opname techniek is uitgegaan van de ideale situatie. Hierbij moet rekening gehouden 
worden dat bij een traumapatiënt deze ideale situatie niet altijd bereikt kan worden. 
 
AP 
Voor de AP opname van het onderbeen wordt het been volledig gestrekt en de voet in 90° 
dorsiflexie. Zowel de knie als enkel gewricht dienen afgebeeld te worden. Bij een 
adequate opname, zonder rotatie, wordt de eminentia intercondylaris tussen de femur 
condylen afgebeeld. Zowel distaal als proximaal zal er enige overprojectie van de tibia 
over de fibula zijn. 
 
Lateraal 
Voor de laterale opname van het onderbeen wordt de patiënt in zijligging gelegd met het 
aangedane been op de röntgentafel/detector en het been enigszins gebogen. Conform de 
AP opname dienen het knie- en enkelgewricht afgebeeld te worden. Bij een adequate 
opname is de tuberositas tibia in profile afgebeeld en zijn de femurcondylen over elkaar 
geprojecteerd. 
 
Indien ouders bij het kind blijven tijdens het maken van de röntgenfoto dient een 
loodschort verstrekt te worden. Bij vrouwen dient nagevraagd te worden of zij zwanger 
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(kunnen) zijn. Indien dit het geval is wordt geadviseerd hen niet bij het onderzoek 
aanwezig te laten zijn. 
 
Aanvullende beeldvorming 
In principe is aanvullende beeldvorming bij onderbeen schacht fracturen niet geïndiceerd. 
 
Classificatie fracturen 
Voor beschrijving van schachtfracturen van het onderbeen is classificatie niet geïndiceerd. 
Eventueel kan de AO-classificatie gebruikt worden. 
 
 
Literatuur 
Bontrager KL. Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 5th ed. St. Louis, Missouri, USA: Mosby 

Inc. 2001. 
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6.2. Behandeling Onderbeenfracturen 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de optimale behandeling van een fractuur van het onderbeen bij kinderen gelet op 
leeftijd en dislocatie? 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
a) Conservatief versus gesloten reponeren versus operatief 
b) Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten? 
c) Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
 
 
Inleiding 
Onder de onderbeenfracturen verstaan we de solitaire tibia fracturen of gecombineerde 
tibia/fibula fracturen (zogenaamde crurisfracturen). De behandeling is sterk afhankelijk 
van de leeftijd van de patiënt, het gewicht, de locatie van de fractuur ten opzichte van de 
epiphyse, de dislocatie, type fractuur (dwars of schuin), en geslacht. Naarmate de patiënt 
jonger is en de fractuur dichter bij de epiphyse van de tibia gelokaliseerd is, is de correctie 
door de groei groter. 
 
De meeste fracturen zijn solitaire tibiafracturen, de gangbare behandeling is een gips 
immobilisatie. Echter, het is onduidelijk wat het ideale resultaat is van gips, wanneer je 
beoordeelt dat deze onvoldoende is en wanneer overgegaan wordt tot een fixatie. Fixatie 
met Elastic Nails (ESIN) is de gangbare fixatietechniek. Echter, het is onduidelijk welke 
complicaties vaak voorkomen, tot welke leeftijd of welk gewicht dit de beste techniek is 
en wanneer wordt overgegaan naar een antegrade intramedullaire penfixatie. Onduidelijk 
is of dit afhankelijk is van leeftijd, geslacht en/of gewicht. 
 
Crurisfracturen komen minder voor, zijn vaker onderdeel van hoogenergetische traumata, 
en betreffen vaker een open fractuur. In die situatie is de primaire behandeling een 
(tijdelijke) externe fixateur of Elastic Nails. 
 
Veel voorkomende fracturen op de kinderleeftijd zijn onder andere een cozenfractuur en 
een toddlerfractuur. Deze dienen herkend te worden en afdoende vervolgd en behandeld 
te worden. De cozenfractuur is een proximale mediale metafysaire tibiafractuur. Deze lijkt 
ogenschijnlijk benigne van aard maar kan op termijn een valgus deviatie vertonen. Een 
toddlerfractuur, ook bekend als een childhood accidental spiral tibiafracture (CAST 
fracture), is een spiraalfractuur van de tibiaschacht. Deze komt voor bij kinderen die juist 
zijn gaan lopen (2 tot 4 jaar) en betreft een veel voorkomend accidenteel letsel. 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten (O) van operatieve behandelopties (I) ten opzichte 
van conservatieve (C) ter behandeling van een fractuur aan het onderbeen bij 
kinderen (P) gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een fractuur aan het onderbeen; 
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I:  operatief beleid (gesloten repositie en immobiliseren, gesloten repositie en 
percutaan fixeren, open repositie en fixatie); 

C:  conservatieve behandelopties; 
O: functie, rotatieafwijkingen, beenlengteverschil, malunion (rotatieafwijking), 

wondinfectie (blaren, decubitus), groeistoornis, re-fractuur, groeischijfletsel, 
compartimentsyndroom, cozenfractuur/fenomeen, spitsvoet. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten (O) van operatieve behandelopties (I) ten opzichte 
van reponeren (C) ter behandeling van een fractuur aan het onderbeen bij kinderen 
(P) gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een fractuur aan het onderbeen; 
I:  operatief beleid (gesloten repositie en immobiliseren, gesloten repositie en 

percutaan fixeren, open repositie en fixatie); 
C:  reponeren; 
O: functie, rotatieafwijkingen, beenlengteverschil, malunion (rotatieafwijking), 

wondinfectie (blaren, decubitus), groeistoornis, re-fractuur, groeischijfletsel, 
compartimentsyndroom, cozenfractuur/fenomeen, spitsvoet. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten (O) van conservatieve behandelopties (I) ten 
opzichte van reponeren (C) ter behandeling van een fractuur aan het onderbeen bij 
kinderen (P) gelet op leeftijd en dislocatie? 

 
P:  kinderen met een fractuur aan het onderbeen; 
I:  conservatief beleid (gesloten repositie en immobiliseren, gesloten repositie en 

percutaan fixeren, open repositie en fixatie); 
C:  reponeren; 
O: functie, rotatieafwijkingen, beenlengteverschil, malunion (rotatieafwijking), 

wondinfectie (blaren, decubitus), groeistoornis, re-fractuur, groeischijfletsel, 
compartimentsyndroom, cozenfractuur/fenomeen, spitsvoet. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van (kinder)fysiotherapie bij kinderen met een 
fractuur aan het onderbeen? 
 

P: kinderen met een fractuur aan het onderbeen; 
I: (kinder)fysiotherapie; 
C: geen (kinder)fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: Functie, rotatieafwijkingen, 
beenlengte-verschil, malunion (rotatieafwijking), wondinfectie (blaren, decubitus), 
groeistoornis, re-fractuur, groeischijfletsel, compartimentsyndroom, 
cozenfractuur/fenomeen, spitsvoet. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante 
zoektermen gezocht naar studies de behandeling van (zowel conservatief, repositie en 
operatief) van onderbeenfracturen bij kinderen beschreven. De zoekverantwoording is 
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weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 2472 
treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
studiedesign (SR, RCT of ander vergelijkend onderzoek); full-tekst beschikbaar in 
Nederlands on Engels; beschrijving van behandeling fractuur van het onderbeen bij 
kinderen; leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar; beschrijven van een van de 
bovengenoemde uitkomstmaten. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 
21 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 17 
studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording) en 4 studies 
definitief geselecteerd. 
 
Vier onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste 
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De 
beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias 
tabellen. 
 
 
Samenvatting literatuur 
Er zijn één randomized controlled trial (RCT) en drie observationele studies opgenomen 
in de uitwerking van de literatuur. 
 
1.1 Conservatieve behandelopties 
De RCT van Silva (2012) onderzocht twee type conservatieve behandelopties voor een 
gesloten tibiaschachtfractuur bij 81 kinderen; Groep A (n=41) werd behandeld met een 
long leg cast waarbij het been in een flexie stand van 60 graden werd gefixeerd, en Groep 
B (n=40) kreeg ook een long leg cast maar in deze groep werd het been in een flexie stand 
van 10 graden gefixeerd. In Groep A werd het belasten van het been afgeraden terwijl dit 
in Groep B juist werd aangemoedigd op geleide van pijn. Er werden stringente 
inclusiecriteria gehanteerd voor het type onderbeenfractuur. Kinderen in de leeftijd 
tussen de 4 en 14 jaar kwamen in aanmerking voor studie. De follow-up momenten 
vonden plaats op 1, 6, 12 en 24 weken na baseline. De volgende, voor de PICO relevante, 
uitkomstmaten werden onderzocht: tijd tot union, angulatie afwijkingen, beenlengte 
verschil en complicaties. 
 
1.1.1 Resultaten: tijd tot union 
Tijd tot union werd radiografisch onderzocht en gedefinieerd als de vorming van callus 
bruggen tussen drie van de vier cortices geverifieerd op anteroposteriore en laterale 
röntgenfoto’s. De gemiddelde tijd tot union verschilde niet tussen beide groepen; de 
gemiddelde tijd in Groep A was 10,8 weken (95%CI: 9,0 tot 12,5 weken) en in Groep B 
10,8 weken (95%CI: 9,3 tot 12,3 weken) (p=0,47). Tijdens het follow-up moment op vier 
weken werd in Groep A radiografische union gerapporteerd in 2,5% van de patiënten en 
in geen van de patiënten in Groep B; dit was respectievelijk 40% en 34,1% van de 
patiënten op zes weken en 90 en 92,7% op twaalf weken. In beide groepen waren alle 
fracturen geheeld op vierentwintig weken. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat tijd tot union is met 2 niveaus verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie). 
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1.1.2 Resultaten: standsafwijking (angulatie) 
Op het moment van fractuurheling werden er geen verschillen gevonden in gemiddelde 
coronale of sagittale standsafwijking tussen beide groepen; de coronale standsafwijking 
was gemiddeld 1,3˚ in Groep A en 1,2˚ in Groep B (p=0,9), de sagittale standsafwijking was 
in Groep A gemiddeld 1˚ en 0,6˚ in Groep B (posterior angulatie) (p=0,2). In geen van de 
patiënten werden standsafwijkingen van >6˚ gevonden. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat standsafwijking (angulatie) is met 2 niveaus 
verlaagd gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
1.1.3 Resultaten: beenlengte verschil 
Op het moment van fractuurheling warden er geen verschillen gevonden in de afname 
van gemiddelde beenlengte; in Groep A was er een afname in beenlengte van 0,1 mm 
gevonden en in Groep B was dit 0,5 mm (p=0,2). Er was één patiënt die een afname in 
beenlengte had van >1,0 cm; deze patiënt zat in Groep B en had initieel een beenlengte 
afname van 9,2 mm welke niet verbeterde over de tijd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat beenlengte verschil is met 2 niveaus verlaagd 
gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
1.1.4 Resultaten: complicaties 
Er werden geen complicaties gerapporteerd in beide groepen. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met 2 niveaus verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
1.1.5 Functionele uitkomst 
Fysiek functioneren werd gemeten met de Activities Scale for Kids-Performance (ASK-P). 
Hoewel het fysiek functioneren in beide groepen verbeterde, lieten patiënten in Groep B 
op zes weken een grotere verbetering zien in het fysiek functioneren (p=0,03) en staande 
vaardigheden dan patiënten in Groep A (p=0,03). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat functionele uitkomst is met 2 niveaus verlaagd 
gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
1.2 Operatieve behandelopties (ESIN) versus conservatieve behandelopties 
De retrospectieve studie van Canavese (2016) onderzocht het verschil in effect tussen een 
operatieve (ESIN) en een conservatieve gips behandeling van een gesloten tibiaschacht 
fractuur (met intacte fibula) op klinische en radiografische uitkomsten. In totaal werden 
80 kinderen geïncludeerd; 56 jongens en 24 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 9 
(SD 3,3) jaar. De kinderen werden verdeeld in twee groepen, kinderen in groep A werden 
behandeld met ESIN en kinderen in groep B kregen gesloten reductie onder sedatie met 
een immobiliserend gips tot boven de knie voor 6 weken gevolgd door onderbeen gips 
voor 6 weken. In totaal werden 26 kinderen geïncludeerd in groep A en 54 in groep B. De 
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volgende relevante uitkomstmaten werden onderzocht: standsafwijkingen 
(varus/valgus), fysiek functioneren en complicaties. 
 
Resultaten: operatieve (ESIN) versus conservatieve behandelopties 
1.2.2 Complicaties 
Complicaties verschilden niet tussen beide groepen; er was één patiënt waarbij de 
fractuur was verschoven tijdens de conservatieve behandeling waardoor ESIN werd 
toegepast; de fractuur heelde zonder complicaties. Er werden geen andere complicaties 
gerapporteerd. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat ‘complicaties’ is met 2 niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
1.2.3 Functionele uitkomst 
Op het laatste meetmoment waren alle patiënten in staat om hun pre-morbide dagelijkse 
en sport activiteiten uit te voeren zonder discomfort of moeilijkheden. De range of motion 
in het aangedane been was in beide groepen hetzelfde als het contralaterale been. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat functionele uitkomst is met 2 niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). 
 
1.2.4 Immobilisatie 
Patiënten die operatief werden behandeld met ESIN kregen gemiddeld 6,6 ± 1,9 weken 
een long-leg posterior splint. Deze immobilisatie tijd was korter dan bij patiënten die 
conservatief werden behandeld met long-leg gips (gemiddeld 10 ± 1,5 weken) (p<0,001). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat immobilisatie is met 2 niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
1.3 Operatieve behandelopties versus. andersoortige behandelopties 
1.3 ESIN versus Externe fixateur 
In de studie van Kubiak (2005) worden twee operatieve behandelingen voor een tibia 
fractuur onderzocht, namelijk ESIN en externe fixateur. In totaal werden 31 kinderen 
geïncludeerd waarvan 15 werden behandeld met een externe fixateur en 16 met ESIN. De 
gemiddelde leeftijd was 11 jaar (range 4 tot 15 jaar) en er werden 21 jongens geïncludeerd 
en 10 meisjes. De volgende relevantie uitkomstmaten werden onderzocht: radiografische 
uitkomsten, functie, malunion, complicaties, delayes union en non-union. 
 
Resultaten: ESIN versus Externe fixateur 
1.3.1 Tijd tot union 
De gemiddelde tijd tot fractuurheling was korter in de ESIN groep (gemiddeld 7 weken 
met een range van vijf tot twaalf weken) dan in de groep die werd behandeld met een 
externe fixateur (gemiddeld achttien weken met een range van acht tot zevenendertig 
weken) (p<0,01). 
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Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat Tijd tot union is met 2 niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
1.3.2 Complicaties 
In totaal werden er zeven fractuurheling complicaties gerapporteerd. Fractuurheling 
complicaties kwamen minder vaak voor bij patiënten die werden behandeld met ESIN 
(n=1) dan bij patiënten die werden behandeld met een externe fixateur (n=6) (p<0,01). De 
patiënt met een complicatie die werd behandeld met ESIN had exuberante botgroei aan 
de posterieure zijde van de fractuur wat resulteerde in irritatie van de M. Soleus. Het 
overtollige bot werd weggenomen op het moment dat het osteosynthese materiaal werd 
verwijderd. In totaal werden er bij 6 patiënten complicaties gerapporteerd in de groep die 
werd behandeld met een externe fixateur; hiervan hadden 4 patiënten blijvende open 
fractuur complicaties die niet met een soft-tissue procedure behandeld hoefden te 
worden. Drie non-unions heelden uiteindelijk na een extra operatieve behandeling (een 
ring-fixateur met compressie). 
 
Daarnaast werden er in beide groepen ook andersoortige complicaties gerapporteerd. 
Twee patiënten die behandeld werden met een externe fixateur hadden pin-track 
infecties die succesvol werden behandeld met antibiotica en wondverzorging, en één 
patiënt in de ESIN-groep had een ipsilaterale, anterieur compartiment syndroom 
ontwikkeld. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met 2 niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
1.3.3 Functionele uitkomst 
De Pediatric Outcome Data Collection Intstrument (PODCI) werd gebruikt om de 
functionele uitkomsten na behandeling te evalueren. Patiënten die behandeld werden 
met ESIN hadden betere scores in alle subcategorieën dan patiënten die behandeld 
werden met een externe fixateur; voor pijn en comfort (92,1 (range: 35 tot 100) versus 
70,5 (range: 32,8 tot 100); p<0,01), blijheid en fysieke fitheid (93,7 (range: 57,5 tot 100) 
versus 71,0 (range: 24,5 tot 100); p<0,01), sport en fysiek functioneren (92,1 (range: 52,6 
tot 100) versus. 71,0 (range: 60,3 tot 100); p<0,01) en globaal functioneren (97,7 (range: 
75 tot 100) versus 85,7 (range: 24,5 tot 100); p<0,01). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat functionele uitkomst is met 2 niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten 
(imprecisie). 
 
1.4 Uniplanar versus Taylor spatial frame fixatie 
De studie van Shore (2016) onderzocht twee methoden van externe fixatie voor de 
behandeling van tibiaschacht fracturen bij kinderen; uniplanar versus. Taylor spatial frame 
fixatie. In totaal werden 42 kinderen geïncludeerd, 28 in de UNI groep (uniplanar) en 16 
in de TSF (Taylor spatial frame) groep. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 13 jaar 
(range 6 tot 18 jaar) en er werden 32 jongens en 10 meisjes geïncludeerd. De gemiddelde 
follow-up tijd in de UNI groep was 13 maanden en in de TSF groep 8 maanden. In de studie 
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werden de volgende uitkomstmaten onderzocht: tijd tot union, malunion, en 
complicaties. 
 
Resultaten: Uniplanar versus taylor spatial frame fixatie 
1.4.1 Tijd tot union 
De tijd tot fractuurheling verschilde significant tussen beide groepen; de gemiddelde tijd 
tot fractuurheling duurde in de groep patiënten die behandeld werd met uniplanar fixatie 
gemiddeld 3,2 weken (95%CI: 1 tot 5,4 weken; p<0,006) langer dan in de groep patiënten 
die behandeld werd met Taylor spatial frame fixatie. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat tijd tot union is met 2 niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
1.4.2 Standsafwijking  
Op het moment van fractuurheling was er geen verschil in radiografische 
standsafwijkingen in het coronale en sagittale vlak tussen beide groepen waarneembaar. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat standsafwijking (angulatie) is met 2 niveaus 
verlaagd gezien de beperkingen in onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). 
 
1.4.3 Complicaties 
Hoewel in de groep met patiënten die behandeld werden met uniplanar fixatie meer 
complicaties werden gerapporteerd (n=16; 7 pin-site infecties en 9 her-operaties) dan in 
de groep behandeld met taylor spatial fixatie (n=6; 4 pin-site infecties en 2 her-operaties), 
was dit niet significant (p=0,11). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met 2 niveaus verlaagd gezien de 
beperkingen in onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
Effect fysiotherapie 
Er werden geen studies geïncludeerd over de indicatie/het effect van 
(kinder)fysiotherapie bij kinderen met een onderbeen fractuur. 
 
 
Conclusies 
Conservatieve behandeling 
Long leg-cast 60˚ flexiestand versus long leg-cast 10˚ flexiestand 
Tijd tot union 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in tijd tot union 
na een behandeling met een long-leg-cast in een knie flexiestand van 60˚ 
versus een flexie stand van 10˚ bij kinderen met een gesloten 
tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Silva, 2012) 
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Standsafwijkingen (angulatie) 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in 
standsafwijking (angulatie) na een behandeling met een long-leg-cast in 
een knie flexiestand van 60˚ versus een flexiestand van 10˚ bij kinderen met 
een gesloten tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Silva, 2012) 

 
Beenlengteverschil 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in 
beenlengteverschil na een behandeling met een long-leg-cast in een knie 
flexiestand van 60˚ versus een flexiestand van 10˚ bij kinderen met een 
gesloten tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Silva, 2012) 

 
Complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in complicaties 
na een behandeling met een long-leg-cast in een knie flexiestand van 60˚ 
versus een flexiestand van 10˚ bij kinderen met een gesloten 
tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Silva, 2012) 

 
Functionele uitkomsten 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat de functionele uitkomst sneller 
verbetert met een long-leg-cast in een knie flexiestand van 10˚ (gemeten 
met ASK-P op 6 weken) dan een long-leg cast in een knie flexiestand van 
60˚ bij kinderen met een gesloten tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Silva, 2012) 

 
Operatieve versus conservatieve behandeling 
ESIN versus Gips 
Complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in complicaties 
na een behandeling met ESIN versus een conservatieve gipsbehandeling bij 
kinderen met een gesloten tibiaschacht fractuur. 
 
Bronnen (Canavese, 2016) 

 
Functionele uitkomsten 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in functionele 
uitkomsten na een behandeling met ESIN versus een conservatieve 
gipsbehandeling bij kinderen met een gesloten tibiaschacht fractuur. 
 
Bronnen (Canavese, 2016) 
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Immobilisatie 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat de immobilisatie periode na een 
behandeling met ESIN korter is dan na een conservatieve gipsbehandeling 
bij kinderen met een gesloten tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Canavese, 2016) 

 
Operatieve behandelingen 
ESIN versus Externe fixateur 
Tijd tot union 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat de gemiddelde tijd tot union 
korter is na een behandeling met ESIN dan na een behandeling met een 
externe fixateur bij kinderen met een tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Kubiak, 2005) 

 
Complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat complicaties minder vaak 
voorkomen na een behandeling met ESIN dan na een behandeling met een 
externe fixateur bij kinderen met een tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Kubiak, 2005) 

 
Functionele uitkomst 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat de functionele uitkomsten (op 
PODCI) beter zijn na een behandeling met ESIN dan na een behandeling 
met een externe fixateur bij kinderen met een tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Kubiak, 2005) 

 
Uniplanar fixatie versus Taylor spatial frame fixatie 
Tijd tot union 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat de tijd tot union na een 
behandeling met een Taylor spatial frame fixatie korter is dan na uniplanar 
fixatie bij kinderen met een instabiele tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Shore, 2016) 

 
Standsafwijking (angulatie) 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in 
standsafwijking (angulatie) na een behandeling met uniplanar fixatie of 
Taylor spatial frame fixatie bij kinderen met een instabiele 
tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Shore, 2016) 
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Complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in complicaties 
na een behandeling met uniplanar fixatie of taylor spatial frame fixatie bij 
kinderen met een instabiele tibiaschachtfractuur. 
 
Bronnen (Shore, 2016) 

 
 
Overwegingen 
Een flowchart voor de behandeling van onderbeen fracturen is weergegeven in figuur 6.1. 
De behandeling van fracturen van de schacht van het onderbeen bij kinderen kan vrijwel 
altijd conservatief zijn met gipsimmobilisatie. Dit geldt zowel voor tibiafracturen als voor 
crurisfracturen. Soms is onbloedige repositie nodig (op de afdeling SEH of op de OK). 
Slechts zelden zal osteosynthese aangewezen zijn. 
 
Er is opvallend weinig goed wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de behandeling van 
onderbeensfracturen bij kinderen, maar in de praktijk zijn er geen grote therapeutische 
dilemma’s. 
 
Conservatieve behandeling geeft goede resultaten bij kinderen omdat consolidatie van de 
onderbeensfractuur vrijwel altijd optreedt en omdat lichte standsafwijkingen (afhankelijk 
van leeftijd, geslacht en afstand tot groeischijf) snel remodelleren in de eerste maanden 
na het ongeval. Met name lichte valgus en varus en recurvatie en antecurvatie zullen goed 
van nature remodelleren. Bij afwijkende rotatiestand van het onderbeen kan niet goed 
gerekend worden op remodellering en zal dus repositie nodig zijn. 
 
Het beleid hangt sterk af van leeftijd, geslacht, resterende groei en afstand tot de 
proximale groeischijf. Repositie zal aangewezen zijn bij een afwijkende rotatiestand 
(maximaal 5°). Op jonge leeftijd (<10 jaar) kan doorgaans angulatie van de fractuur van de 
tibia 10° tot 15° geaccepteerd worden. Bij oudere kinderen (vanaf 10 jaar) accepteren we 
5° tot 15° angulatie. Afwijkende valgus en recurvatiestand wordt minder goed verdragen, 
dan varus en antecurvatie. Bij dwarse dislocatie van de tibia van meer dan 50% zal 
doorgaans repositie aangewezen zijn. 
 
Repositie kan soms geschieden op de afdeling SEH onder sedatie en/of pijnstilling, maar 
meestal zal dit onder narcose op de OK verricht worden. Onbloedige stabiele repositie van 
de tibiaschacht lukt vrijwel altijd bij kinderen. Vervolgens kan dan bovenbeensgips 
worden aangelegd, waarna nog een controle X-foto gemaakt wordt. 
 
De meest gebruikte standaard voor conservatieve behandeling van de 
onderbeensfractuur bij kinderen is: 3 weken onbelast bovenbeensgips, gevolgd door 3 
weken onderbeensloopgips. In ervaren handen kan in de eerste twee weken na het 
ongeval zo nodig nog een standsverbetering verkregen worden door te “wiggen” op de 
gipskamer. Hiermee kan dan soms een repositie of operatie onder narcose worden 
vermeden. Sowieso  dient altijd een “gipscontrole” te geschieden ongeveer 7 tot 10 dagen 
na het ongeval, met X-foto. 
 
Als er een afwijkende rotatiestand is, of als er sterke angulatie of dislocatie van de 
tibiaschacht is, en de repositie onder narcose leidt niet tot een stabiele situatie, dan zal 
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osteosynthese aangewezen zijn. Dit geldt met name voor kinderen boven de 10 jaar. In 
bijzondere gevallen zal zelfs bloedig gereponeerd moeten worden in verband met 
interpositie van weke delen in de fractuur. 
 
De osteosynthese van voorkeur is met behulp van Elastic Nails (ESIN). Hierbij worden van 
proximaal af twee voorgebogen pennen gekruist ingebracht in de tibiaschacht. Het 
principe van drie-puntssteun van elke pen zorgt dan voor een stabiele fixatie. De pennen 
worden proximaal subcutaan begraven. Hierbij wordt aanvullend 2 tot 3 weken 
onderbeengips gegeven, mede voor de pijnstilling. 
 
Osteosynthese met behulp van een plaat en schroeven van de tibia is zelden aangewezen 
bij kinderen, maar er kan bij een instabiele schuine tibiafractuur of crurisfractuur bij 
kinderen boven de 12 jaar soms voor gekozen worden. 
 
Osteosynthese met behulp van een intramedullaire grendelpen in de tibia dient vermeden 
te worden bij kinderen, mede om schade aan de groeischijf van de proximale tibia te 
voorkomen. Soms wordt bij oudere tieners nog gekozen voor de intramedullaire pen bij 
instabiele fracturen van de tibiaschacht. 
 
Gebruik van de fixateur externe voor de tibia bij kinderen dient beperkt te blijven tot de 
bijzondere gevallen van een instabiele open onderbeensfractuur. 
 
Een cozenfractuur dient primair conservatief behandeld te worden. Ze dienen echter 
minimaal 2 jaar vervolgd te worden. De ontstane valgus deviatie kan voor de duur van 
ongeveer 2 jaar geobserveerd worden. De werkgroep is van mening dat deze na deze 
periode niet meer zal remodelleren. Er is op dat moment een indicatie voor een 
groeisturing. 
 
Er is geen literatuur bekend over de indicatie/het effect van (kinder)fysiotherapie bij 
kinderen met een fractuur van het onderbeen. Bij een afwijkend beloop zoals 
functieverlies of zenuwletsel, bewegingsangst, een dreigende spitsvoet, een afwijkend 
looppatroon en/of beperkingen in activiteiten/participatie van het kind ziet de werkgroep 
een indicatie voor het opstarten van (kinder)fysiotherapeutische begeleiding. 
 
Complicaties op lange termijn, zoals dalayed union of groeistoornissen zijn zeldzaam. 
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Figuur 6.1 Flowchart Onderbeefractuur 
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Aanbevelingen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Behandel onderbeenfracturen bij kinderen in principe conservatief aangezien 
consolidatie vrijwel altijd optreedt en het vermogen tot remodellering groot is. 

 

Reponeer de onderbeensfractuur (op de afdeling SEH of op de OK) bij forse angulatie (>10 
tot 15 graden bij kinderen jonger dan 10 jaar en >5 tot 10 graden bij kinderen vanaf 10 
jaar) of sterke dislocatie (meer dan 50% schachtbreedte) en behandel dan primair met 
bovenbeensgips en controleer radiologisch de stand. 

 

Behandel bij voorkeur een onderbeenfractuur met een periode van 3 weken 
bovenbeensgips, gevolgd door 3 weken onderbeenloopgips. 

 

Controleer de stand van de conservatief behandelde onderbeensfractuur altijd na 7 tot 
10 dagen met een röntgenfoto; overweeg bij de gipsbehandeling de mogelijkheid van 
poliklinisch “wiggen “van het gips bij toegenomen angulatie. 

 

Probeer bij de conservatieve behandeling van onderbeensfracturen bij kinderen vooral 
rotatiefouten van de tibia te voorkomen; deze zullen moeizamer door de natuur 
gecorrigeerd worden dan valgus, varus, antecurvatie en recurvatie. 

 

Overweeg osteosynthese van de onderbeensfractuur bij kinderen als de dislocatie van de 
tibia niet stabiel te reponeren is, waarbij niet minimaal 50% contact te behouden is. Dit 
geldt nog sterker voor kinderen boven 10 jaar. 

 

Kies bij instabiliteit van de onderbeensfractuur eventueel voor osteosynthese van de tibia, 
waarbij bij kinderen primair gekozen wordt voor het gebruik van Elastic Nails (ESIN); bij 
voorkeur worden twee gekruiste pennen vanaf proximaal ingebracht in de tibia, gevolgd 
door 2 tot 3 weken onderbeengips. 

 

Gebruik osteosynthese van de tibia met een intramedullaire mergpen (grendelpen) zeer 
terughoudend bij kinderen; alleen bij instabiele dwarse fracturen bij oudere tieners kan 
hiervoor gekozen worden. 

 

Gebruik osteosynthese van de tibia met plaat en schroeven zeer terughoudend bij 
kinderen. 

 

Gebruik osteosynthese van de tibia met een fixateur externe alleen in bijzonder gevallen 
bij een instabiele open onderbeensfractuur bij kinderen. 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij fracturen van het onderbeen bij kinderen met 
bewegingsangst, een dreigende spitsvoet, een afwijkend looppatroon en/of beperkingen 
in activiteiten/participatie van het kind. 

 

Cozenfracturen dienen minimaal 2 jaar vervolgd te worden. 
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Bijlagen bij module 6.2 
 
 
Evidence-tabellen 

Study 
reference 

Study characteristics Patient characteristics 2  Intervention (I) Comparison / 
control (C) 3 

Follow-up Outcome measures and 
effect size 4  

Comments 

Silva, 
2012 
 

Type of study: 
single-center, 
randomized, 
open label trial 
 
Setting: 
Department of 
Orthopaedics, UCLA 
Orthopaedic Hospital, 
 
Source of funding: 
No external funding 
for this study 

Inclusion criteria: 
Aged between four and 
fourteen years, 
presented within seven 
days of sustaining a 
closed tibial shaft 
fracture, with or without 
an associated 
fracture of the fibula, 
regardless the fracture 
pattern 
 
Exclusion criteria: 
Fractures had >2 cm of 
shortening, open 
fractures, pathological 
fractures, or those 
associated 
with a neuromuscular 
disorder 
 
N total at baseline: 
Intervention Group A: 
40  
Group B: 41 
 
Weight: 
Group A: 30.7kg  
Group B: 39.2kg 
(p=0.02) 

Group A: 
Received 
a long leg cast 
with the knee 
immobilized in 
60˚ of flexion and 
were given 
instructions to 
avoid bearing 
weight on the 
affected 
extremity 

Group B: 
Received a long leg 
cast applied with 
the knee 
immobilized in 10˚ 
of flexion 
and were given 
instructions to bear 
weight as tolerated 
on the affected 
extremity 
 

All patients were 
scheduled for 
follow-up with 
clinical 
evaluation and 
radiographs at 1 
week, 2 weeks, 3 
weeks,  
4 weeks, 6 weeks, 
12 weeks and 24 
weeks. 
 
 

1. Time to union  
defined as the presence of 
callus bridging across 
three of four cortices as 
seen on anteroposterior 
and lateral radiographs  
 
Mean 
Group A: 10.8 wks (9.0-
12.5) 
Group B: 10.8 wks (9.3 – 
12.3) 
NS 
 
2. Final mean coronal 
plane alignment  
 
Group A: 1.3˚ Group B: 
1.2˚ 
NS 
 
3. Shortening at the time 
of fracture union 
Group A: 0.1 mm  
Group B 0.5 mm  
NS 
 
4. Functioning using the 
Activities Scale for Kids-
Performance at 6 weeks. 

Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘Children with low-
energy tibial shaft 
fractures can be 
successfully managed by 
immobilizing the knee in 
10˚ 
of flexion and 
encouraging early 
weight-bearing, without 
affecting the time to 
union or increasing the 
risk of angulation and 
shortening at the 
fracture site.’ 
 
Level of evidence: Low 
GRADE  
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Groups were 
comparable at baseline 
for age sex and side. 
 

Group A: 65.2 
Group B: 72.9 
P=0.03 
 

Canavese, 
2016 
 

Type of study: 
Observational study 
reterospective 
 
Setting: 
Pediatric Orthopedic 
Department,  
Clermont-Ferrand; 
Faculty of Medicine, 
Montpellier 
University, 
Pediatric Orthopedic 
Department, Regina 
Margherita Children’s 
Hospital, Turin, Italy. 
 
Source of funding: 
Not mentioned 

Inclusion criteria: 
Age 15 years and below, 
presence of growth 
plate visible on plain 
radiographs, 
radiologically 
proven tibial shaft 
fracture without 
concomitant 
fibula fracture, and 
without neurovascular 
injury. 
 
 
Exclusion criteria: 
absence of growth plate 
visible on plain 
radiographs at the time 
of injury, tibial 
shaft fracture associated 
with fibula fracture, 
polytraumatized 
patients presenting with 
other associated 
fractures, and/or 
dislocations. 
 
N total at baseline: 
Intervention Group A: 
26  
Group B+C: 54 
 

Group A: Treated 
operatively by 
ESIN. 

Group B: 
Non-operative 
treatment 
 

All patients 
underwent 
regular clinical and 
radiographic 
follow-up visits for 
at least 2 
years after inju 

1.Complications 
 
One fracture displaced 
during orthopaedic 
treatment 
(group B) and needed 
closed reduction and ESIN 
stabilization under general 
anesthesia. The fracture 
eventually healed without 
any further complication. 
No other complications 
were observed in any of 
the 
3 groups 
 
2.Functional outcome: 
At last follow-up visit, all 
patients had returned to 
previous daily and sport 
activities without 
discomfort or 
difficulty, and range of 
motion of the injured 
lower extremity 
was comparable with that 
of the contralateral 
side. 
 
 
3.Immobilisation time 
Group A: 6.6±3.2 wks 

Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘In particular, we found 
that 
conservative treatment 
was as efficacious as 
surgical treatment 
apart from the length of 
time for immobilization.’ 
 
Level of evidence: Very 
Low GRADE  
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Sex (boys): 
Group A: 17 (65.4%)  
Group B: 39 (72.2%) 
 
Groups did 
not significantly differ 
on sex (P=0.37), side 
(P=0.54), 
and fracture site 
(P=0.14). 

 
Group B+C:  10.3±1.7 
 
P<0.001 

Kubiak, 
2005 
 

Type of study: 
Observational study 
(reterospective) 
 
Setting: 
Department of 
Orthopaedic Surgery, 
NYU—Hospital for 
Joint Diseases, New 
York, NY 
 
Source of funding: 
No funding for this 
study. 

Inclusion criteria: 
Tibial shaft fracture 
that had been treated 
with either elastic stable 
intramedullary 
nailing or external 
fixation, a minimum 
duration of 
postoperative 
follow-up of two years, 
open physes at the time 
of the injury, 
and fracture union at 
the time of the final 
review 
 
Exclusion criteria: 
Patients with epiphyseal 
fractures and 
metaphyseal fractures 
 
N total at baseline: 
Intervention Group A: 
15  
Group B: 16 
 
Sex (boys): 

Group A: Treated 
operatively by 
external fixation. 

Group B: 
Treated by Elastic 
stable 
intramedullary 
nailing (ESIN) 
 

The mean 
duration of follow-
up for Group A 
was 
3.5 years (range, 
two to 6.7 years) 
and for Group B; 
2.9 years (range, 
two to 5.8 years). 

Time to union: 
 
Group A: 18 weeks (8-37 
weeks) 
Group B: 7 weeks (5-12 
weeks)  
p < 0.01 
 
Complications: 
Group A: 6 
Group B: 1 
P<0.01 
 
Group B (ESIN) had better 
scores in all of the 
subcategories of the 
PODCI than Group A (EF), 
including 
pain and comfort, 
happiness with physical 
condition, 
sports and physical 
function, 
and global function 
p < 0.01 

Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘When surgical 
stabilization of tibial 
fractures in children is 
indicated, we believe 
that the preferred 
method of fixation is 
with elastic stable 
intramedullary nailing 
(over external fixation).’ 
 
Level of evidence: Very 
Low GRADE  
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Group A: 10 
Group B: 11 
NS 
 
Age: 
Group A: 10.3y (4-15 y) 
Group B: 11.0 y (7-14y) 
NS 

Shore, 
2016 
 

Type of study: 
Observational study 
(reterospective) 
 
Setting: 
Boston Children’s 
Hospital Department 
of Orthopedic 
Surgery, 
Harvard Medical 
School, Boston 
 
Source of funding: 
Not mentioned 

Inclusion criteria: 
All patients under 19 
years of age with 
unstable tibial 
diaphyseal fractures 
treated with external 
fixation were 
included in this analysis 
 
Exclusion criteria: 
Patients were 
excluded if the fracture 
was pathologic, stress 
related, or if it resulted 
from another 
preexisting medical 
condition. 
 
N total at baseline: 
Intervention Group A: 
28  
Group B: 16 
 
Sex (boys): 
Group A: 10 
Group B: 11 
 
Age: 

Group A: 
Uniplanar 
external fixation 
(n=28) 

Group B: 
Taylor spatial frame 
external fixation  
(n=16) 
 

Time to union: 
The mean follow-
up 
in Group A was 13 
months (3 to 55) 
and in Group B 
this was 8 months 
(4 to 22). 
 
 

Time to union: 
 
Time to union took longer 
in Group A than in Group 
B. Mean difference in time 
to union was 3.2 weeks  
(95% confidence 
interval=1-5.4, 
P<0.006).  
 
Alignment: 
There was no ifference in 
alignment 
between the 2 treatment 
groups in the coronal or 
sagittal planes at time of 
union.  
 
Complications: 
Group A: 22 
Group B: 6 
p=0.11 
 
 

Brief description of 
author’s conclusion: 
 
‘TSF can be considered 
as a cost-conscious 
device for the treatment 
of unstable 
pediatric tibial 
diaphyseal fractures 
compared to uniplanar 
fixation.’ 
 
Level of evidence: Very 
Low GRADE  
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Group A: 13.2±2.00 
Group B: 13.5±2.71 
NS 
 
Weight: 
Group A: 57.7±25.63 
Group B: 57±18.93 
NS 
 

 
 
Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials) 

Study 
reference 
 
 
 
(first 
author, 
publication 
year) 

Describe method 
of 
randomisation1 

Bias due to 
inadequate 
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/unclea
r) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of participants to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to selective 
outcome reporting 
on basis of the 
results?4 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to loss 
to follow-up?5 
 
 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Bias due to 
violation of  
intention to 
treat 
analysis?6 
 
 
(unlikely/likely
/unclear) 

Silva, 2012 Patients were 
randomized with 
use of sealed, 
sequentially 
numbered 
envelopes, in 
which the 
sequence was 
concealed. 

Unlikely Likely Likely Unclear Unlikely Unlikely Unclear 
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Zoekverantwoording 
Overkoepelende search 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or 
neonat* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or 
youths or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or 
teenager* or newborn* or postneonat* or postnat* or puberty or preschool* 
or suckling* or picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to english (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) 
not (animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
57 SR, 
196 RCT 
 
253 totaal 
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 
'human'/exp) NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind 
procedure'/exp OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp 
OR 'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 
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= 1553 (1510 uniek) 

 
 
Observationele search 

Onderbeen   

Medline 
(OVID) 
 

1. exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/  

2. exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/  

3. fractur*.ti.  

4. 1 or 2 or 3  

5. (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or neonat* or 
boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths or baby or babies or 
toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or newborn* or postneonat* or 
postnat* or puberty or preschool* or suckling* or picu or nicu or juvenile?).tw. 

 

6. exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/  

7. Adolescent/ not exp Adult/  

8. 5 or 6 or 7  

9. 4 and 8  

10. limit 9 to english  

11. exp Tibial Fractures/ or exp Tibia/ or exp Fibula/ or tibia.ab,ti. or tibial.ab,ti. or 
fibula.ab,ti. or cruris.ab,ti. 

 

12. 10 and 11 
 

13. (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 

literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 

Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 

(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 

data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 

not humans/)) 

 

14. (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 

randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 

Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase 

iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 

multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 

or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) 

not (animals/ not humans/) 

 

15. Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 

Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 

analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 

studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 

consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically 

controlled study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 

longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) 

 

16. 12 and 13 
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17. 12 and 14 
 

18. 12 and 15 
 

19. 16 or 17 or 18 

  

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR infan*:ab,ti 
OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR 
boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR 
youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti 
OR teens:ab,ti OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR 
postnat*:ab,ti OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND ('tibia fracture'/exp OR 'tibia'/exp/mj OR 'lower leg'/exp/mj OR 'fibula fracture'/exp OR 
'fibula'/exp/mj OR tibia:ab,ti OR tibial:ab,ti OR fibula:ab,ti OR cruris:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta 
NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 
'systematic review'/de) NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double 
blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective 
study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference 
abstract':it) 

 

Observationeel onderzoek: ('clinical study'/de OR 'case control study'/de OR 'family 
study'/de OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR ('prospective study'/de 
NOT 'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR 
(follow:ab,ti AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study 
OR studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross 
sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 
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Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

SR & RCT  

Baldwin, 2009 Geen primair vergelijkend onderzoek van interventies 

Jaffree, 2013 Studie voldoet niet aan PICO, andere patiëntgroep (18-80y) 

Pretel-Mazzini, 
2016 

Geen primair vergelijkend onderzoek van interventies 

Rasool, 2013 Interventie komt niet overeen met PICO; Vacuum assited wound closure and normal 
saline dressing in treatment of Gustilo type II, type IIIa and IIIb open fracture of tibia 

Schneppendahl, 
2013 

Studie voldoet niet aan PICO, andere patiëntgroep; human knee specimens 

Slongo, 2011 Studie voldoet niet aan PICO, use of endcaps in ESIN in 5 Tibia fractures, geen 
vergelijkend onderzoek 

Westgeest 2016 Geen primair vergelijkend onderzoek 

OBSERVATIONEEL  

An, 2016  Studie voldoet niet aan PICO, andere patiëntgroep 

Beltsios, 2014 Studie voldoet niet aan PICO, andere patiëntgroep 

Charalambous, 
2005 

Voldoet niet aan PICO, IIIA open tibial diaphysial fractures 

Della Rocca, 2006 Interventie komt niet overeen met PICO 

Domzalski, 2006 Geen primair vergelijkend onderzoek 

Egol, 2006 Studie voldoet niet aan PICO, andere patiëntgroep 

Gordon, 2007 Geen primair vergelijkend onderzoek 

Jones, 2003 Geen primair vergelijkend onderzoek; beschrijvende studie (retrospectief) 

Kai, 1998 Interventie en studiepopulatie komt niet overeen met PICO 

Sterett,1995 Interventie en studiepopulatie komt niet overeen met PICO 
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Module 7 Enkelfracturen 
7.1. Diagnostiek Enkelfracturen 
 
 
Uitgangsvragen 
1. Welke beeldvormende diagnostiek is geïndiceerd bij enkelfracturen bij kinderen? 
 Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
 a) Welke opnametechniek moet worden toegepast? 
 b) Wat zijn eventuele aanvullende opnames? 
 c) Wat zijn aandachtspunten bij de beoordeling? 
2. Wanneer is aanvullende beeldvorming geïndiceerd en hoe wordt deze uitgevoerd? 
3. Hoe worden enkelfracturen bij kinderen geclassificeerd? 
 
 
Zoeken en selecteren 
Voor deze vraag is niet systematisch gezocht naar wetenschappelijke literatuur, omdat 
naar wetenschap van de werkgroep geen wetenschappelijk literatuur is die antwoord 
geeft op deze vragen. Aangezien deze uitgangsvragen voornamelijk zijn gebaseerd op de 
overwegingen van de werkgroep worden er geen specifieke aanbevelingen geformuleerd. 
In de overwegingen worden suggesties gedaan voor de opname techniek, aanvullende 
beeldvorming alsmede aandachtspunten geboden voor de beoordeling. 
 
 
Overwegingen 
Enkel 
Opname techniek 
Voor de beschrijving van de opname techniek is gebruik gemaakt van het Textbook of 
radiographic positioning and related anatomy (Bontrager, 2001). Bij het beschrijven van 
de opname techniek is uitgegaan van de ideale situatie. Hierbij moet rekening gehouden 
worden dat bij een trauma patiënt deze ideale situatie niet altijd bereikt kan worden. 
 
Voor het aanvragen van een enkel opname dienen de ‘Ottawa ankle rules’ te worden 
toegepast (Stiell, 1993; Stiell, 1994; Beckenkamp, 2017; Boutis, 2001). Correct toepassen 
van deze richtlijn leidt tot een significante reductie van het aantal te vervaardigen 
röntgenonderzoeken. 
 
Indien röntgenonderzoek geïndiceerd is, worden er idealiter drie opnames van de enkel 
vervaardigd; te weten: AP, mortise en laterale opnamen. 
 
AP 
Voor de AP opname van de enkel wordt de enkel centraal op de detector AP in een bij 
voorkeur enigszins dorsiflexie positie gelegd. Dorsiflexie wordt niet geforceerd omdat dit 
bij een onderliggende fractuur te pijnlijk is en additioneel letsel kan veroorzaken. Doordat 
de laterale malleolus bij een zuiver AP opname iets meer naar dorsaal staat zal de laterale 
gewrichtsspleet, in tegenstelling tot de mediale gewrichtsspleet, niet geheel open worden 
geprojecteerd (Figuur 7.1). 
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Figuur 7.1 Goed gepositioneerde röntgenopname van de AP opname van de enkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortise 
Bij de mortise opname is de positie van de enkel nagenoeg gelijk aan die van de AP 
opname. Echter het gehele been wordt 15° tot 20° intern geroteerd op een zodanige wijze 
dat beide malleoli een gelijke afstand tot de detector hebben. De voet zelf wordt niet 
geroteerd maar wel in een geringe dorsiflexie gehouden. De collimatie bij de mortise 
opname is zodanig dat naast de distale tibia en fibula de basis van metatarsale V in beeld 
staat. Op de mortise opname zijn de mediale en laterale gewrichtsspleet open 
geprojecteerd en hierbij is er slechts een geringe overprojectie van het tibiofibulaire 
gewricht (Figuur 7.2). 
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Figuur 7.2 Goed gepositioneerde Mortise opname 

 
 
Lateraal 
De laterale enkel opname kan zowel medio-lateraal als latero-mediaal vervaardigd 
worden, hoewel de eerste opname het meest wordt gebruikt. 
 
Bij de medio-laterale opname wordt de patiënt op de zij gelegd met de aangedane zijde 
op de buckytafel. De knie wordt, indien nodig iets ondersteund met een kussen, zodat het 
onderbeen en de voet in een zuiver laterale positie liggen. De voet wordt in een hoek van 
90° gepositioneerd, dit niet forceren. Bij een correct vervaardigde laterale opname 
projecteert het distale 1/3 deel van de tibia over de fibula, de fibula projecteert dorsaal 
over de distale tibia en de talus en calcaneus zijn in profile afgebeeld. 
 
Indien ouders bij het kind blijven tijdens het maken van de röntgenfoto dient een 
loodschort verstrekt te worden. Bij vrouwen dient nagevraagd te worden of zij zwanger 
(kunnen) zijn. Indien dit het geval is wordt geadviseerd hen niet bij het onderzoek 
aanwezig te laten 
 
Aanvullende beeldvorming 
Bij intra-articulaire enkelfracturen, of een vermoeden daarop, is CT van de enkel 
geadviseerd (Blackburn, 2012; Eismann, 2015; Su, 2015). 
 
Indien op de Mortise-opname er een verwijding van de syndesmose wordt gezien zonder 
fibula fractuur dient een gehele opname van het onderbeen te worden vervaardigd om 
een proximale fibulafractuur, bekend als Maisonneuve fractuur, uit te sluiten. 
 
Classificatie fracturen 
Fracturen van de enkel worden geclassificeerd volgens de Weber/ Lauge Hanssen-
classificatie (tabel 7.4a) (Tartaglione, 2015; Smithuis, 2012). De Weber-classificatie geeft 
het niveau van de fractuur ten opzichte van de syndesmose weer. De Lauge Hanssen legt 
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de focus op het trauma mechanisme, te weten supinatie-adductie, supinatie-exorotatie 
en pronatie-exorotatie. Door deze te combineren zullen ook subtiele fracturen beter 
gedetecteerd worden. Een fraai geïllustreerd overzicht is te vinden op de website 
Radiology assistant (Figuur 7.3) (Smithuis, 2012). Indien er alleen sprake is van een 
epifysiolyse fractuur, dan wordt de Salter-Harris-classificatie toegepast (Tabel 7.5 en 7.6, 
Figuur 7.4b). 
 
Figuur 7.3 Schematische weergave van de Weber-classificatie in combinatie met Lauge-Hanssen 
traumamechanisme (met toestemming van Radiology Assistant gebruikt) Zie site voor een uitgebreide 
beschrijving van de classificatie en mechanisme van enkel fracturen (Smithuis, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien er alleen sprake is van een epifysiolyse fractuur, dan wordt de Salter-Harris-
classificatie toegepast (Tabel 7.5 en 7.6) 
 
Tabel 7.4a Schematische weergave van de Salter-Harris Classificatie 

Weber Mechanisme Fractuur Instabiliteit 

A – Onder 
syndesmose 

Supinatie-
adductie 

  

  Avulsie van de laterale malleolus  

  Fractuur mediale malleolus X 

B – Door 
syndesmose 

supinatie-
exorotatie 

  

  Ruptuur van de anterieure syndesmose  

  Oblique fractuur van de fibula  

  Ruptuur van de posterieure syndesmose of fractuur 
van de malleolus tertius 

X 

  Avulsie van de mediale malleolus of ruptuur van de 
mediale ligamenten 

X 

C – Boven 
syndesmose 

pronatie-
exorotatie 

Avulsie van de mediale malleolus of ruptuur van de 
mediale ligamenten  

 

  Ruptuur van de anterieure syndesmose  
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  Fibula fractuur boven de syndesmose X 

  Avulsie van de mediale malleolus tertius of ruptuur 
van de posterieure syndesmose 

X 

 
Figuur 7.4b Salter-Harris Epiphyseal Fracture Classifaction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7.5 Salter-Harris-classificatie fracturen 

Type  Beschrijving 

Type 1 Fractuur dwars door de epifysairschijf 

Type 2 Fractuur door de groeischijf en metafyse. Hierbij wordt de epifyse gespaard 

Type 3 Fractuur door de groeischijf en epifyse. Hierbij wordt de metafyse gespaard 

Type 4 Fractuur door zowel de metafyse, groeischijf en epifyse 

Type 5 Compressiefractuur van de epifysairschijf 

 
Tabel 7.6 Ezelsbruggetje Salter-Harris-classificatie fracturen 

Type    

Type 1 S Straight across 

Type 2 A Above 

Type 3 L Lower 

Type 4 T Through 

Type 5 ER ERasure of the growth plate 
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7.2. Behandeling Enkelfracturen 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de optimale behandeling van een fractuur aan de enkel (transitie-fractuur) gelet 
op leeftijd en dislocatie? 
Deze uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen: 
a) Conservatief versus gesloten reponeren versus operatief (afhankelijk van de 

classificatie van het groeischijfletsel de fractuur en leeftijdscategorie) 
b) Welke operatietechniek geeft de beste uitkomsten (Afhankelijk van de classificatie 

van het groeischijfletsel de fractuur en leeftijdscategorie)? 
c) Is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie/revalidatiearts? 
 
 
Inleiding 
Op dit moment is bij de behandeling van enkelfracturen bij kinderen onduidelijkheid over 
de herkenning van enkelfracturen bij het immature skelet, de adequate behandeling van 
enkelfracturen en de lengte van de follow-up. Duidelijkheid over de hoe enkelfracturen 
herkend kunnen worden en de duur van de follow-up zijn van belang om late complicaties 
van groeistoornissen te voorkomen. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 

Wat zijn de (on)gunstige effecten van verschillende soorten behandelopties bij een 
fractuur aan de enkel bij kinderen? 

 
P:  kinderen met een enkelfractuur; 
I:  operatieve behandeling; 
C:  conservatieve behandeling; 
O: functie (ROM), spitsvoet, beenlengteverschil, malunion (rotatieafwijking), 

wondinfectie (blaren, decubitus), groeistoornis, groeischijfletsel (bone bar), 
groeiarrest, artritis, loopvaardigheid, pijn. 

 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van (kinder)fysiotherapie bij kinderen met een 
fractuur aan de enkel? 
 

P: kinderen met een fractuur aan de enkel; 
I: (kinder)fysiotherapie; 
C: geen (kinder)fysiotherapie; 
O: functieherstel. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID), Embase en de Cochrane Library is met relevante 
zoektermen gezocht naar trials gericht op alle fracturen en kinderen. De 
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 2472 treffers op. Studies werden voorgeselecteerd op grond 
van de volgende selectiecriteria: al het vergelijkende onderzoek bij alle typen fracturen 
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bij kinderen. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 253 studies 
voorgeselecteerd door een adviseur van het Kennisinstituut waarbij rekening werd 
gehouden met de volgende studieselectiecriteria; vergelijkend onderzoek gericht op alle 
type fracturen bij kinderen. Vervolgens werden studies geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: Studiedesign: SR, RCT of ander vergelijkend onderzoek; Full-
tekst artikel beschikbaar in het Nederlands of Engels; Beschrijven van behandeling 
enkelfracturen bij kinderen; Leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar; Beschrijven van 
minimaal één van de bovengenoemde uitkomstmaten. 
 
Er werden 2 studies geselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden 
vervolgens 0 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording), 
en 2 studies definitief geselecteerd. 
 
Daarnaast is er een additionele search verricht in de databases Medline (OVID) en Embase 
en is met relevante zoektermen gezocht naar observationeel onderzoek gericht op 
enkelfracturen bij kinderen en adolescenten. De zoekverantwoording is weergegeven 
onder het tabblad Verantwoording. Deze literatuurzoekactie leverde 359 treffers op voor 
alle typen enkelfracturen. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende 
selectiecriteria: observationeel vergelijkend onderzoek beschikbaar in Nederlands of 
Engels, beschrijving van enkelfracturen bij kinderen, leeftijd patiëntenpopulatie ≤18 jaar 
en minimaal één van de bovengenoemde uitkomstmaten. Op basis van titel en abstract 
werden er 38 studies voorgeselecteerd door een adviseur van het Kennisinstituut. Op 
basis van titel en abstract werden vervolgens 5 studies geselecteerd. Na raadpleging van 
de volledige tekst, werden vervolgens 5 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het 
tabblad Verantwoording) en 0 studies definitief geselecteerd.  
 
Twee studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse, een systematische review van 
(Yeung, 2016 waarin 3 trials worden beschreven en een retrospectieve studie (Podeszwa, 
2008). De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de 
evidence-tabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is 
opgenomen in de risk of bias tabellen. 
 
 
Samenvatting literatuur 
Behandeling conservatief versus reponeren versus operatief 
Beschrijving studies 
Er zijn twee studies opgenomen in de uitwerking van de literatuur een systematische 
review (Yeung, 2016) en een retrospectief observationeel onderzoek (Podeszwa, 2008). 
 
De systematische review van Yeung (2016) onderzocht de effecten van verschillende 
behandelingen bij kinderen met een laag-risico enkelfractuur. Tot oktober 2012 is er 
gezocht naar (semi) randomized controlled trial studies gericht op alle behandelingen van 
een enkelfractuur bij kinderen. Er zijn drie trials in de systematische review geïncludeerd. 
Alle studies vergeleken twee niet-chirurgische behandelingen bij kinderen met de 
klinische diagnose laag-risico enkelfractuur. De studies Barnett (2012) en Boutis (2007) 
onderzochten het verschil tussen Aircast Air-stirrup elkelbrace ten opzichte van vast gips 
of spalk. Gleeson (1996) onderzocht Tubigrip met krukken ten opzichte van mineraal gips/ 
loopgips. 
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Barnett (2012) includeerde 22 kinderen in de Aircast Airs-stirrup enkel brace groep en 23 
kinderen in de fibreglass backslab spalk groep. De gemiddelde leeftijd van de totale groep 
was 9,2 jaar en 44% was een jongen. De belangrijkste uitkomsten in deze studie waren 
functionele activiteit en complicaties. 
 
De studie van Boutis (2007) includeerde 57 kinderen in de Aircast Airs-stirrup enkel brace 
groep en 54 kinderen in de onderbeen fibreglass loopgips groep. De gemiddelde leeftijd 
van de totale groep was 10,3 jaar (range 5 tot 17 jaar). Er zijn geen data over de verdeling 
jongens en meisjes. De belangrijkste uitkomstmaten waren functionele activiteit, 
volledige belasting van de enkel 4 weken post-injury, complicaties en pijn. 
 
De studie van Gleeson (1996) includeerde 24 kinderen in de Tubigrip-groep en 51 kinderen 
in de loopgips of Paris gips groep. De gemiddelde leeftijd van de totale groep was 9,2 jaar 
(range 3 tot 14 jaar). De belangrijkste uitkomstmaat was tijd tot het hervatten van 
dagelijkse activiteiten. 
 
De studie van Podeszwa (2008) onderzocht oplosbare schroeven ten opzichte van 
metalen schroeven ter fixatie van intra-articulaire fracturen van de distale tibia bij 
kinderen. Er werden 24 kinderen geïncludeerd in de groep waarbij oplosbare schroeven 
werden gebruikt en er werden 26 geïncludeerd in de groep waarbij metalen schroeven 
werden gebruikt. De gemiddelde leeftijd en percentage jongens in de oplosbare 
schroeven groep was 12 ± 9 jaar/ 62,5% en de groep kinderen met metalen schroeven 
was dit 12 ± 2 jaar/ 73,1%. De belangrijkste uitkomstmaten die in de studie zijn beschreven 
zijn het aantal weken tot volledige belasting van de enkel en het aantal weken tot 
volledige terugkeer van dagelijkse activiteiten. 
 
Resultaten functionele vaardigheden 
De studie van Barnett (2012) en Boutis (2007) hebben functionele activiteiten na het 
oplopen van de enkelfractuur bij kinderen onderzocht. Barnett (2012) heeft dit gemeten 
door middel van de Functional Activities Scale for Kids-performance (ASKp) (0 tot 100 
beste uitkomst) voorafgaand aan het ongeval (retrospectief) en na twee en vier weken na 
het ongeval. 
 
Boutis (2007) heeft dit 4 weken na het ongeval gemeten door middel van de Functional 
Activity Modified Activities Scale for Kids-performance score (0 tot 100% beste uitkomst). 
 
Barnett (2012) heeft de gemiddelde van de twee groepen gepresenteerd. Voorafgaand 
aan het ongeval was de gemiddelde ASKp-score en het 95% betrouwbaarheidsinterval 
voor de groep kinderen met de Aircast Airs-stirrup enkel brace 97,1 (95%BI, 93,9 tot 98,7) 
en voor de kinderen met een fibreglass backslab spalk 94,5 (95%BI 91,7 tot 99,3). Twee 
weken na het ongeluk was de gemiddelde ASKp-score en het 95% 
betrouwbaarheidsinterval voor de groep kinderen met de Aircast Airs-stirrup enkel brace 
60,6 (95%BI 46,8 tot 72,8) en voor de kinderen met een fibreglass backslab spalk 94,5 
(95%BI 91,7 tot 99,3). Vier weken na het ongeluk was de gemiddelde ASKp-score en het 
95% betrouwbaarheidsinterval voor de groep kinderen met de Aircast Airs-stirrup enkel 
brace 84,2 (95%BI 70,6 tot 92,6) en voor de kinderen met een fibreglass backslab spalk 
84,2 (95%BI 70,6 tot 92,6). De gemiddelde van beide groepen op de drie meetmomenten 
zijn niet significant verschillend. P-waardes en gemiddelde verschillen bijbehorende 
betrouwbaarheidsintervallen waren niet gepresenteerd.  
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In de studie van Boutis (2007) was het gemiddelde verschil en het 95% 
betrouwbaarheidsinterval tussen de groepen 6,00 (1,38 tot 10,62). De groep kinderen met 
een aircast Airs-stirrup enkel brace hadden een betere score dan de groep kinderen met 
loopgips. De gemiddelden waren significant verschillend. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat functionele activiteit is met 3 niveaus verlaagd 
gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie) en gezien beperkingen in de 
onderzoeksopzet (risk of bias), en voor inconsistentie (heterogeniteit). 
 
Resultaten complicaties 
De studie van Barnett (2012) en Boutis (2007) hebben complicaties na de behandeling van 
een enkelfractuur bij kinderen onderzocht. 
 
Beide hebben de risk-ratio en het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval 
gepresenteerd. Dit was in de studie van Barnett (2012) 2,00 (95%BI 0,83 tot 4,81) en voor 
de studie van Boutis (2007) 0,23 (0,08 tot 0,65). De groep kinderen met de aircast Airs-
stirrup enkel brace ervoeren minder complicaties. Vanwege hoge heterogeniteit (I2 90%) 
is de data niet gepoold. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met 3 niveaus verlaagd gezien het 
geringe aantal patiënten (imprecisie) en gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk 
of bias), en voor inconsistentie (heterogeniteit). 
 
Resultaten volledige belasting enkel 
De studie van Boutis (2007) en de studie van Podeszwa (2008) hebben onderzocht op welk 
moment kinderen met een behandelde enkelfractuur hun enkel weer volledig konden 
belasten. 
 
De studie van Boutis (2007) heeft de risk-ratio en het 95% betrouwbaarheidsinterval of 
kinderen na 4 weken hun enkel volledig konden belasten berekend, dit was 0,96 (95% 
0,78 tot 1,19). Volledige belasting van de enkel was niet significant verschillend tussen de 
groep kinderen met Aircast Airs-stirrup enkel brace ten opzichte van de groep kinderen 
met loopgips. 
 
Podeszwa (2008) presenteerde het aantal weken totdat de kinderen hun enkel weer 
volledig konden belasten. Voor de groep kinderen die oplosbare schroeven ter fixatie van 
de enkel hebben gekregen was dit 7,1 weken en voor de kinderen die metalen schroeven 
ter fixatie van de enkel hebben gekregen was dit 6,8 weken. Het verschil in weken was 
niet significant tussen beide groepen. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat belasting enkel is met 3 niveaus verlaagd gezien 
het geringe aantal patiënten (imprecisie) en gezien beperkingen in de onderzoeksopzet 
(risk of bias), en voor inconsistentie (heterogeniteit). 
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Resultaten pijn 
De studie van Boutis heeft pijn gemeten door de ‘10 gezichten pijn score’ (0 tot 10 ergste 
pijn) 4 weken na het ongeluk te meten. Het gemiddelde verschil en het 95% 
betrouwbaarheidsinterval was -0,01 (95%BI -0,33 tot 0,31). Dit verschil was niet 
significant verschillend tussen de groep kinderen met aircast Airs-stirrup enkel brace ten 
opzichte van de groep kinderen met loopgips. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met 3 niveaus verlaagd gezien het geringe 
aantal patiënten (imprecisie) en gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias). 
 
Resultaten tot het hervatten van normale activiteiten 
De studies Podeszwa (2008) en Gleeson (1996) hebben de tijd tot het hervatten van 
normale dagelijkse activiteiten onderzocht. Gleeson rapporteerde een gemiddeld verschil 
in dagen en het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval -6,02 (95%BI -8,92 tot -3,12). 
De groep kinderen die behandeld waren met Tubigrip en krukken hervatte significant 
sneller hun dagelijkse activiteiten ten opzichte van de groep kinderen met loopgips. 
 
Podeszwa (2008) presenteerde het aantal weken totdat de kinderen die behandeld waren 
voor hun enkelfractuur hun dagelijkse activiteiten volledige hervatten. Voor de groep 
kinderen die oplosbare schroeven ter fixatie van de enkel hebben gekregen was dit 15,2 
weken en voor kinderen die metalen schroeven hebben gekregen was dit 15,6 weken. Het 
verschil in weken was niet significant. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat hervatten normale activiteiten is met 3 niveaus 
verlaagd gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie) en gezien beperkingen in de 
onderzoeksopzet (risk of bias), en voor inconsistentie (heterogeniteit). 
 
Effect fysiotherapie 
Er werden geen studies geïncludeerd over de indicatie/het effect van 
(kinder)fysiotherapie bij kinderen met een enkelfractuur. 
 
 
Conclusies 
Functionele activiteit 

Zeer laag 
GRADE 

Er is met zeer lage bewijskracht vastgesteld dat een behandeling met een 
Aircast Airs-stirrup enkel-brace bij kinderen met een enkelfractuur tot 
dezelfde of betere functionele activiteit leidt 4 weken post-injury dan bij 
kinderen die met een loopgips of een spalk zijn behandeld voor een 
enkelfractuur. 
 
Bronnen (Yeung, 2016; Barnett, 2012; Boutis, 2007) 

 
Complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Er is met zeer lage bewijskracht vastgesteld dat een behandeling met een 
Aircast Airs-stirrup enkel-brace bij kinderen met een enkelfractuur tot 
minder complicaties leidt dan bij kinderen die met een loopgips of een 
spalk zijn behandeld voor een enkelfractuur. 
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Bronnen (Yeung, 2016; Barnett, 2012; Boutis, 2007) 

 
Volledige belasting enkel 

Zeer laag 
GRADE 

Er is met zeer lage bewijskracht vastgesteld dat er geen verschil is in 
volledige belasting van de enkel na een behandeling met een Aircast Airs-
stirrup enkel brace ten opzichte van een behandeling met loopgips of een 
spalk bij kinderen met een enkelfractuur. 
 
Bronnen (Boutis, 2007) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er is met zeer lage bewijskracht vastgesteld dat er geen verschil is in 
volledige belasting van de enkel na een behandeling met oplosbare 
schroeven ten opzichte van metalen schroeven ter fixatie van een 
enkelfractuur bij kinderen. 
 
Bronnen (Podezswa, 2008) 

 
Pijn 

Zeer laag 
GRADE 

Er is met zeer lage bewijskracht vastgesteld dat er geen verschil is in pijn in 
de enkel na een behandeling met een Aircast Airs-stirrup enkel-brace ten 
opzichte van een behandeling met loopgips of een spalk bij kinderen met 
een enkelfractuur. 
 
Bronnen (Boutis, 2007) 

 
Hervatten van normale activiteiten 

Zeer laag 
GRADE 

Er is met zeer lage bewijskracht vastgesteld dat kinderen met een 
enkelfractuur die zijn behandeld met Tubigrip en krukken sneller een 
dagelijkse activiteiten hervatte ten opzichte van kinderen die loopgips 
hebben gekregen. 
 
Bronnen (Gleeson, 1996) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er is met zeer lage bewijskracht vastgesteld dat er geen verschil is in tijd tot 
hervatten van normale activiteiten bij kinderen die oplosbare schroeven 
hebben gekregen ter fixatie van een enkelfractuur ten opzichte van 
kinderen die metalen schroeven hebben gekregen ter fixatie van een 
enkelfractuur. 
 
Bronnen (Podezswa, 2008) 

 
 
Overwegingen 
Een flowchart voor de behandeling van enkel fracturen is weergegeven in figuur 7.7. 
 
Enkelfracturen bij kinderen omvatten een uiteenlopend spectrum van letsels. Afhankelijk 
van leeftijd, locatie en mate van dislocatie zijn er andere behandelingsopties. Het letsel 
kan een fractuur van de distale fibula, van de distale tibia of van beide betreffen.  
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Eenvoudige, niet gedisloceerde fracturen van de distale fibula worden conservatief 
behandeld (SH 1 en SH 2) Dit zijn veel voorkomende fracturen van de onderste 
extremiteit. De fracturen zijn stabiel en hebben een lage complicatiekans. Bij dislocatie of 
angulatie kan eventueel gesloten gereponeerd worden, waarna met gips wordt 
nabehandeld. Er is bij niet-gedisloceerde fracturen een lichte voorkeur voor behandeling 
middels een afneembare enkelbrace ten opzichte van gipsimmobilisatie. Dit heeft een 
kortere behandelingsduur, snellere revalidatie en een vermindering van zorgkosten tot 
gevolg. Tevens is er een hogere patiënt tevredenheid (Boutis, 2007). 
 
Bij de fracturen van de distale tibia bij kinderen gaat het in veel gevallen om epifysiolyse 
of epifysair-fracturen. Deze kunnen worden geclassificeerd volgens Salter en Harris (SH). 
De SH type I en SH type II fracturen zijn extra-articulair. Het heeft de voorkeur de 
gedisloceerde of geanguleerde SH type I en II fracturen van de distale tibia gesloten te 
reponeren en te behandelen met onderbeensgips. 
 
Overweeg exploratie en open repositie van deze fracturen als de gesloten repositie niet 
volledig lukt. Meestal is er dan periostinterpositie. Bij SH type II fracturen kan het soms 
voorkomen dat de repositie instabiel is. Er kan dan gefixeerd worden met K-draden of 
schroef-osteosynthese. 
 
De fracturen van het SH type III en type IV van de distale tibia zijn intra-articulaire 
fracturen. 
 
Intra-articulaire fracturen worden met name in de (vroeg) adolescente leeftijd gezien. Dit 
ten gevolge van het asymmetrisch (van lateraal naar mediaal) sluiten van de groeischijf 
van de distale tibia. Onder deze zogenaamde transitie-fracturen vallen bijvoorbeeld de 
triplane fractuur en de Tillauxfractuur. Deze letsels verdienen nadere evaluatie ter 
beoordeling van het gewrichtsoppervlak en het bestaan van een fractuur in meerdere 
vlakken. Deze evaluatie kan het beste verricht worden middels een CT-scan. 
 
Indien de SH type III en type IV fracturen een anatomische stand hebben kan conservatief 
behandeld worden met onderbeensgips. Meestal is er wel enige dislocatie. Een intra-
articulaire “gap” of “step-off” van 2 mm wordt gehanteerd als indicatie voor repositie. In 
de meeste gevallen is dan ook fixatie nodig. Fixatie van deze fracturen kan gebeuren door 
middel van een schroeffixatie of K-draden. De schroeffixatie wordt vaak horizontaal 
gedaan en verloopt dan juist proximaal of distaal van de groeischijf. Bij voorkeur wordt de 
groeischijf hierbij niet gepasseerd. Indien mogelijk kunnen gecannuleerde schroeven 
gebruikt worden, eventueel via minimaal invasieve benadering. 
 
De commissie is van mening dat de implantaten verwijderd dienen te worden na 
consolidatie. Enerzijds met het oog op mogelijk letsel in de toekomst, anderzijds 
aangezien er mogelijk toch een verandering van verdeling van krachten is in het 
enkelgewricht. Er zijn goede resultaten beschreven met oplosbare implantaten die de 
noodzaak tot het verwijderen van osteosynthesemateriaal overbodig maken (Podeszwa, 
2008). 
 
Behandel alle enkelfracturen bij kinderen bij voorkeur door middel van immobilisatie 
gedurende 6 weken. Hierbij is het gebruikelijk circa 3 weken onbelast onderbeensgips te 
geven, gevolgd door 3 weken onderbeensloopgips.  
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Bij de meeste kinderen komt de functie spontaan op gang na de gipsperiode. Overweeg 
(kinder)fysiotherapie bij conservatief dan wel operatief behandelde enkelfracturen in de 
volgende situaties: bij kinderen met bewegingsangst, bij een dorsaalflexie beperking van 
de enkel, een afwijkend looppatroon en/of beperkingen in de activiteiten van het kind. 
 
Groeischijfletsels van het type SH 3 en 4 verdienen een langdurige follow-up om mogelijke 
vroegtijdige sluiting van de groeischijf te onderkennen. De commissie zou dan ook een 
minimale radiologische follow up 1 jaar en 2 jaar na het trauma willen adviseren. 
 
Figuur 7.7 Flowchart Enkelfractuur 
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NB1: Dit stroomdiagram hoort bij module 
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besluitvorming.

Enkelfractuur
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Aanbevelingen 
Enkelfracturen 

Behandel een kinderfractuur in het licht van leeftijd, geslacht en afstand tot de 
groeischijven. 

 

Reponeer de gedisloceerde (>10 graden) distale fibulafractuur onbloedig en behandel 
met enkelbrace of gips. 

 

Reponeer de gedisloceerde (>10 graden) Salter Harris type I en II fracturen van de distale 
tibia (on)bloedig en behandel met onderbeensgips. Overweeg exploratie indien repositie 
niet slaagt in verband met periostinterpositie. 
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Voer bij Salter Harris type III en IV fracturen laagdrempelig aanvullende diagnostiek uit  
door middel van CT, ter evaluatie van de dislocatie. 

 

Bij een vermoeden op een transitiefractuur (triplane of Tillaux) dient altijd aanvullende 
diagnostiek uitgevoerd te worden door middel van CT, dit voor correcte herkenning van 
de fractuur en eventuele dislocatie. 

 

Reponeer de gedisloceerde Salter Harris type III en IV fracturen (intra-articulaire dislocatie 
>2mm) van de distale tibia (on)bloedig en fixeer laagdrempelig met schroeffixatie of K-
draden. 

 

Behandel alle enkelfracturen bij kinderen bij voorkeur door middel van onderbeensgips 
gedurende 6 weken (circa 3 weken onbelast, 3 weken belast). 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij conservatief dan wel operatief behandelde 
enkelfracturen, bij kinderen met bewegingsangst, bij een dorsaalflexiebeperking van de 
enkel, een afwijkend looppatroon en/of beperkingen in activiteiten/participatie van het 
kind. 

 

Controleer groeischijffracturen van de distale tibia na minimaal 1 en 2 jaar om een 
groeischijf arrest te ontdekken. 

 
 
Literatuur 
Boutis K, Willan AR, Babyn P, et al. A randomized, controlled trial of a removable brace versus casting in children 

with low-risk ankle fractures. Pediatrics. 2007;119(6):e1256-63. PubMed PMID: 17545357. 
Podeszwa DA, Wilson PL, Holland AR, et al. Comparison of bioabsorbable versus metallic implant fixation for 

physeal and epiphyseal fractures of the distal tibia. Journal of Pediatric Orthopedics. 2008;28(8):859-63. 
Yeung DE, Jia X, Miller CA, et al. Interventions for treating ankle fractures in children. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. 2016;4:CD010836. 
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Bijlagen bij module 7.2 
 
 
Evidence-tabellen 
For systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies) 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Yeung, 
2016 
 
 

SR and meta-
analysis of RCTs 
 
Literature 
search up to 
October 2015 
 
A: Barnettt, 
2012 
B: Boutis, 2007 
C: Gleeson, 2006 
 
Study design:  
A: RCT 
B: RCT 
C: RCT 
 
Setting and 
Country: 
A:  
Royal Children’s 
Hospital 
Melbourne, 
Australia 
B:  
Setting and 
recruitment 
period: 
emergency 

Inclusion 
criteria patients 
SR: 
Children and 
adolescents 
presenting with 
acute ankle 
fracture. Ideally, 
radiological 
confirmation 
should be 
reported in the 
study. We 
included trials 
of adults or 
skeletally 
mature 
adolescents, 
provided they 
were clearly less 
than 10% of the 
total 
participants, or 
separate data 
were available.  
 
 

A:  
Aircast (Vista, CA) Air-
Stirrup Ankle Brace, 
which was easily 
removable for bathing. 
Both brace and splint 
could be removed for 
bathing. Both brace 
and splint were 
removed after 12 to 16 
days. 
 
B: 1. Aircast (Vista, CA) 
Air-Stirrup Ankle Brace, 
which was easily 
removable. Children 
were advised to 
remove the brace 
when mobilising, as 
tolerated, after the 
initial 5 days. 
All children were given 
crutches and 
instructed not to 
weight bear for 5 days, 
followed by weight-
bearing as tolerated. 
They were given a 
diary to record 

A:  
Fibreglass posterior 
splint (backslab) 
(Dynacast Prelude; 
Smith & Nephew), 
which was easily 
removable for bathing. 
Children were allowed 
to mobilise using their 
devices and weight bear 
as tolerated.  
 
 
B: 2. Below-knee 
fibreglass walking cast. 
Children with cast 
immobilisation were 
given an outpatient 
appointment at 3 
weeks to remove the 
cast. Children were 
given the allocated 
device upon 
randomisation and 
instructed to use a sock 
and shoe in conjunction 
with the device.  
All children were given 
crutches and instructed 

End-point of follow-up: 
 
A: 12 to 16 days (2 weeks) 
post-injury, 4 weeks post 
injury 
 
B: 
C: 4 weeks’ post injury, 3 
months’ post injury 
 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available, N?  
(intervention/control) 
 
A: 2/3 
 
No data 
were provided regarding 
the rates of diary 
completion by children. 
 
B: 3/4  
 
Participant flow 
provided: the numbers 
not included in the 

1. Activities Scale for Kids-
performance (ASKp): 0 to 
100: best outcome. 
 
Mean difference (95%CI) 
 
A:  
 
Pre-injury  
I: 97.1 (93.9 to 98.7) 
C: 94.5 (91.7 to 99.3) 
P= 0.26 
 
2 weeks  
I: 60.6 (46.8 to 72.8) 
C: 56.0 (44.3 to 92.6) 
P= 0.26 
 
4 weeks 
I: 91.9 (75.7 to 98.0) 
C: 84.2 (70.6 to 92.6) 
P= 0.13 
 
4 weeks (SH type I 
fractures) 
I: 93.8 (85.7 to 100.0) 
C: 90.2 (80.3 to 92.6) 
P= 0.26 
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department of 
the Hospital for 
Sick Children 
(Toronto, 
Canada) 
C: 
Setting and 
recruitment 
period: Booth 
Hall Children’s 
Hospital 
 
Source of 
funding: 
(commercial / 
non-commercial 
/ industrial co-
authorship) 
 

Exclusion 
criteria patients 
SR: 
Participants 
with congenital 
musculoskeletal 
conditions that 
affect healing or 
rate of fracture 
were more than 
10% of the total 
participants, 
unless we could 
obtain separate 
data from the 
study authors. 
 
Inclusion 
criteria 
interventions 
SR: 
 
1. Different 
methods of 
conservative 
(non-surgical) 
management. 
Our 
prespecified 
main 
comparisons 
were: below 
knee casts 
versus above-
knee casts; 
newer casting 
methods (e.g. 

expense, amount of 
analgesia, weekly pain 
scores and weekly 
return to baseline 
activities. Patients 
were telephoned 
weekly to address 
concerns and 
encourage completion 
of the diaries 
 
 
 
 
 
C: Tubigrip (Seton 
Healthcare PLC) and 
crutches, with advice to 
manage at home with 
the application of ice 
and elevation of the 
limb (easily removable 
for bathing) 
 
 

not to weight bear for 5 
days, followed by 
weight-bearing as 
tolerated. They were 
given a diary to record 
expense, amount of 
analgesia, weekly pain 
scores and weekly 
return to baseline 
activities. Patients were 
telephoned weekly to 
address concerns and 
encourage completion 
of the diaries 
 
C: Weight-bearing 
plaster of Paris cast for 
2 weeks 
 

analyses (3 versus 4) 
were comparable in the 2 
groups  
Analyses were by 
intention to treat, but 7 
children were excluded 
from the final analysis: 5 
children who were 
initially randomised were 
later found to have been 
misdiagnosed (foot 
fracture; proximal fibular 
fracture; tibia fracture; 2 
sprains), 1 was lost to 
follow-up, and 1 dropped 
out Intention-to-treat 
analysis: 4 children in the 
cast group had their casts 
removed at 2 weeks 
because of a premature 
visit; 2 of these were 
placed into a brace. All 4 
retained in the cast 
group for the analyses 
 
 
C:  
Group allocation not 
provided for 6 children 
lost to follow-up (12% of 
51). Of the 51 children 
initially recruited, 6were 
lost to follow-up. Of the 
remaining 45 who 
completed the study, 

2. Modified Activities 
Scale for Kids-
performance score (0 to 
100%: best outcome) at 4 
weeks. 
 
B: Mean difference 
(95%CI) 
6.00 (1.38 to 10.62) 
Significant difference in 
favor of the brace.  
 
3. Number of children 
experiencing adverse 
outcomes (pressure 
marks, blisters, heel pain) 
 
RR (95%CI) 
 
A: 2.00 ( 0.83 to 4.81) 
Children in de brace 
group experienced less 
adverse outcomes. 
 
B: 0.23 ( 0.08 to 0.65) 
 
Children in de brace 
group experienced less 
adverse outcomes. 
 
 
4. Able to weight bear 
with no pain at 4 weeks’ 
post-injury. 
 
RR (95%CI) 
B: 0.96 ( 0.78 to 1.19) 
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fibreglass casts) 
versus plaster of 
Paris casts; 
prefabricated 
boots and 
braces versus 
rigid casts (such 
as plaster of 
Paris casts); 
partial weight-
bearing versus 
full non-weight-
bearing; and 
shorter periods 
of 
immobilization 
versus longer 
periods of 
immobilization. 
 
2. Surgical 
versus. 
conservative 
treatment. 
 
3. Different 
surgical 
interventions. 
Our 
prespecified 
main 
comparisons 
were: plates 
and screws 
versus 
percutaneous 
pins; and plates 

34 had ultrasound scans. 
The incomplete data may 
be a source of bias. 

NS 
 
5. 10 Faces Pain Scale 
score at 4 weeks’ post-
injury (0 to 10: greatest 
pain). 
 
Mean difference (95%CI) 
 
 
B: 
-0.01 ( -0.33 to 0.31) 
NS 
 
6. Time to resume normal 
activities, days 
 
Mean difference (95%CI) 
 
C: 
-6.02 ( -8.92 to -3.12) 
Significant difference 
favouring the Tubigrip 
group 
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and screws 
versus external 
fixation. 
 
4. Different 
types of 
postsurgical 
immobilization. 
Our 
prespecified 
main 
comparisons 
were: shorter 
periods of 
immobilization 
versus longer 
periods of 
immobilization; 
and partial 
weight-bearing 
versus full non-
weight-bearing. 
 
3 studies 
included 
 
Allocation N: 
A: I: 22/C: 23 
B: I: 57/C: 54 
C: I: 24/C: 51 
 
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
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N, mean age 
A:  
45 patients, 9,2 
yrs  
B:  
111 patients, 
10.3 yrs 
C:  
51 patients, 9.2 
yrs (range 3-14 
yrs) 
 
Sex:  
A: 44 % Male  
B: F/M not 
stated 
C: 59% Male 
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Evidence-tabel 
Ffor intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies (cohort studies, case-control studies, case series)) 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 2  

Intervention (I) Comparison / control (C) 3 

 
Follow-
up 

Outcome 
measures 
and effect 
size 4  

Comments 

Podeszwa, 
2008 

Type of study: 
Retrospective 
observational 
study 
 
Setting: 
Department of 
Orthopaedic 
Surgery, Scottish 
Rite Hospital 
 
Texas 
 
Country: 
USA 
 
Source of 
funding: 
Not mentioned 

Inclusion criteria: 
Epiphyseal 
fractures that 
were treated with 
transepiphyseal 
fixation (metallic 
or bioabsorbable) 
 
Exclusion criteria: 
 
Patients treated 
for a pathological 
distal tibial 
physeal or 
epiphyseal 
fracture, or who 
had a 
neurological, 
metabolic, or 
endocrine 
disorder, was 
excluded from the 
study.  
Any physeal 
or epiphyseal 
fracture treated 
with a screw that 
crossed the 
physis 
 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
All patients were operated on by 1 of 3 
pediatric orthopaedic surgeons. The surgical 
technique typically included an arthrotomy 
centered over the epiphyseal fracture. The 
fracture was reduced under direct visualization 
with confirmation of radiographic reduction 
with c-arm image intensification. Provisional 
fixation is achieved with 1.25-mm threaded 
wires placed transepiphyseally. The wires were 
then overdrilled with a 2.7-mm cannulated 
drill. The hole was then tapped bicortically 
(bioabsorbable screws have no cutting power). 
The 3.5-mm bioabsorbable screws were not 
cannulated, but the 4.5-mm bioabsorbable 
screws came solid and cannulated. A partially 
treaded screw was countersunk and placed 
bicortically with interfragmentary compression. 
A short leg cast or splint is used for 4 weeks, 
and weight bearing started 6 to 8 weeks 
postoperatively. 
 

Describe control 
(treatment/procedure/test): 
 
Same procedure as the 
intervention except metallic 
screws were used.  

Length 
of 
follow-
up: 
4-6 
weeks. 
No strict 
follow-
up times 
 
Loss-to-
follow-
up: 
No loss 
to 
follow-
up. 
 

Outcome 
measures 
and effect 
size (include 
95%CI and p-
value if 
available): 
 
 
Full weight 
bearing, wk  
I: 7.1 
C: 6.8 
NS 
 
Full activities, 
wk 
I: 15.2  
C: 15.6 
NS 
 
Secondary 
surgery N 
I: 2  
C: 1 
NS 
 

Spreidingsmaten 
per groep zijn niet 
gepresenteerd. 
 
Gemiddelde tussen 
de groepen en 
bijbehorende 
spreidingsmaten 
zijn niet 
gepresenteerd. 
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N total at 
baseline: 
Intervention: 24 
Control: 26 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
For example 
age ± SD: 
I: 12 ± 9 
C: 12 ± 2 
 
Sex:  
I: 62.5% M 
C:73,1 % M 
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
The average 
weight 
of intervention 
group was 
significantly 
heavier than the 
control group  
67.4 kg versus 
55.7 kg  
P = 0.049 
(borderline sig) 
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Risk of bias assessment 
Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 

 
Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials) 

Study 
reference 
 
 
 
(first 
author, 
publicatio
n year) 

Describe method of 
randomisation1 

Bias due to 
inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of participants to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to 
inadequate blinding 
of outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to selective 
outcome reporting 
on basis of the 
results?4 
 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Bias due to loss 
to follow-up?5 
 
 
 
 
 
(unlikely/likely/
unclear) 

Bias due to 
violation of  
intention to 
treat 
analysis?6 
 
 
(unlikely/likely
/unclear) 

Barnett, 
2012 

Random sequence 
randomization 

Unlikely 
 

Unclear Likely Likely Unlikely Unclear Unclear 

Boutis, 
2007 

Random sequence 
randomization 

Unlikely 
 

Unlikely Likely Likely Unlikely Unclear Unclear 

Gleeson, 
1996 

Provided no 
information of their 
method of 
randomization 

Unclear Unclear Likely Likely Likely Likelu Unclear 

 
  

Study  
 
 
 
 
 
First 
author, 
year 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question?1 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search?2 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies?3 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies?4 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Appropriate adjustment for 
potential confounders in 
observational studies?5 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear/notapplicable 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies?6 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to make 
combining 
them 
reasonable?7 
 
Yes/no/unclear 

Potential risk of 
publication bias 
taken into 
account?8 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported?9 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Yeung, 
2016 

Yes Yes Yes Yes Not applicable Yes Yes Yes Yes  
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Risk of bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies) 

 

Study reference 
 
(first author, year 
of publication) 

Bias due to a non-representative or 
ill-defined sample of patients?1 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to insufficiently long, or incomplete 
follow-up, or differences in follow-up between 
treatment groups?2  
 
 
(unlikely/likely/unclear) 
 

Bias due to ill-defined or 
inadequately measured outcome 
?3 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate adjustment for 
all  important prognostic factors?4 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Podeszwa, 2008 Unlikely Likely (mean follow up time intervention group was 
4 months and for the control group 6 months) 

Unlikely Likely 
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Zoekverantwoording 
Overkoepelende search trials fracturen bij kinderen 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946 – 
augustus 
2016 
 

1     exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/ (163245) 
2     exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/ (58592) 
3     fractur*.ti. (117647) 
4     1 or 2 or 3 (194163) 
5     (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or 
neonat* or boy or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths 
or baby or babies or toddler* or childhood or teen or teens or teenager* or 
newborn* or postneonat* or postnat* or puberty or preschool* or suckling* or 
picu or nicu or juvenile?).tw. (2090019) 
6     exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/ (2234359) 
7     Adolescent/ not exp Adult/ (531811) 
8     5 or 6 or 7 (3097973) 
9     4 and 8 (32976) 
10     limit 9 to english (22881) 
11     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl 
or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data extraction).ab. and 
"review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) 
(296834) 
12     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as 
topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study or 
clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or doubl* 
or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) (1614213) 
13     10 and 11 (452) 
14     10 and 12 (936) 
15     13 or 14 (1318) 
 

= 1318 (1256 uniek)  

2472 
 
Na 
voorselectie 
adviseur: 
 
51 SR, 
187 RCT 
 
 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR 
infan*:ab,ti OR adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR 
neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR 
girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR 
babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti OR teens:ab,ti 
OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR 
nicu:ab,ti OR juvenile*:ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psycinfo:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de) NOT ('animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp) 
NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp 
OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 
'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 
'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized 
controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it) 
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= 1553 (1510 uniek) 

 
 
Observationele search 

Enkel   

Medline 
(OVID) 
 

1. exp fractures, bone/ or fractures, cartilage/  

2. exp Fracture Fixation/ or Fracture Healing/  

3. fractur*.ti.  

4. 1 or 2 or 3 or exp Ankle Fractures/  

5. (child* or schoolchild* or infan* or adolescen* or pediatri* or paediatr* or neonat* or boy 
or boys or boyhood or girl or girls or girlhood or youth or youths or baby or babies or toddler* 
or childhood or teen or teens or teenager* or newborn* or postneonat* or postnat* or 
puberty or preschool* or suckling* or picu or nicu or juvenile?).tw. 

 

6. exp Pediatrics/ or exp Infant/ or exp Child/  

7. Adolescent/ not exp Adult/  

8. 5 or 6 or 7  

9. 4 and 8  

10. limit 9 to english  

11. exp Ankle/ or exp Ankle Fractures/ or 'triplane fracture*'.ab,ti. or 'tillaux fracture*'.ab,ti. 
or 'distal tibia*'.ab,ti. or 'distal fibula*'.ab,ti. 

 

12. 10 and 11  

13. (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* or 
literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review Literature 
as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or 
psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ not 
humans/)) 

 

14. (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or 
Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii 
or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or 
doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not 
(animals/ not humans/) 

 

15. Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort 
analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or (observational adj (study or 
studies)).tw. or Longitudinal.tw. or Retrospective*.tw. or prospective*.tw. or 
consecutive*.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ or historically controlled 
study/ or interrupted time series analysis/ (Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies) 

 

16. 12 and 13  

17. 12 and 14  

18. 12 and 15  

19. 16 or 17 or 18 
 

 

Embase 
(Elsevier) 

'fracture'/exp/mj OR 'fracture treatment'/exp/mj OR fractur*:ti 

 

AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp OR child*:ab,ti OR schoolchild*:ab,ti OR infan*:ab,ti OR 
adolescen*:ab,ti OR pediatri*:ab,ti OR paediatr*:ab,ti OR neonat*:ab,ti OR boy:ab,ti OR 
boys:ab,ti OR boyhood:ab,ti OR girl:ab,ti OR girls:ab,ti OR girlhood:ab,ti OR youth:ab,ti OR 
youths:ab,ti OR baby:ab,ti OR babies:ab,ti OR toddler*:ab,ti OR childhood:ab,ti OR teen:ab,ti 
OR teens:ab,ti OR teenager*:ab,ti OR newborn*:ab,ti OR postneonat*:ab,ti OR postnat*:ab,ti 
OR puberty:ab,ti OR preschool*:ab,ti OR suckling*:ab,ti OR picu:ab,ti OR nicu:ab,ti OR 
juvenile*:ab,ti) 
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AND ('ankle fracture'/exp OR 'ankle'/exp OR 'triplane fracture*':ab,ti OR 'tillaux fracture*':ab,ti 
OR 'distal tibia fracture'/exp OR 'distal fibula fracture'/exp OR 'distal fibula'/exp OR 'distal 
tibia'/exp OR 'distal tibia*':ab,ti OR 'distal fibula*':ab,ti) 

 

AND (english)/lim AND (embase)/lim 

 

Gebruikte filters: 

Systematische reviews: ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psycinfo:ab OR 
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 
analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic 
review'/de) NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp NOT 
'human'/exp) NOT 'conference abstract':it 

 

RCTs: ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double 
blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective 
study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 'conference 
abstract':it) 

 

Observationeel onderzoek: ('clinical study'/de OR 'case control study'/de OR 'family study'/de 
OR 'longitudinal study'/de OR 'retrospective study'/de OR ('prospective study'/de NOT 
'randomized controlled trial'/de) OR 'cohort analysis'/de OR ((cohort NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR (case:ab,ti AND ((control NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR (follow:ab,ti 
AND ((up NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti)) OR ((observational NEAR/1 (study OR 
studies)):ab,ti) OR ((epidemiologic NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) OR (('cross sectional' 
NEAR/1 (study OR studies)):ab,ti) 

 
 
Exclusietabel 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en 

jaartal 

Redenen van exclusie 

Boutis, 2015 Doel artikel implementatie artsen van removable splints bij enkelfracturen: Voor Hoofdstuk 

organisatie van zorg 

Sink, 2011 Hoofdstuk kindermishandeling 

Lim, 2014 Geen enkelfracturen 

Liporace, 2012 Artikel radiologie. Deze studie gaat niet over een behandeling. 

Lemburg, 2011 Idem opmerking dit artikel gaat over radiologie. Relevant voor hoofdstuk radiologie 

Boutis, 2001 Idem opmerking dit artikel gaat over radiologie. Relevant voor hoofdstuk radiologie 
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Module 8 (Kinder)Fysiotherapie en revalidatiebehandeling 
 
 
Uitgangsvragen 
1. Welke problemen met betrekking tot het functioneren van het kind kunnen 

optreden als gevolg van een fractuur en hoe kunnen deze in kaart gebracht worden? 
2. Wanneer is er een indicatie voor (kinder)fysiotherapie of revalidatie? 
 
 
Inleiding 
Fracturen bij kinderen kunnen resulteren in een tijdelijke stoornis in functie en 
belemmeren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en de sociale of maatschappelijke 
participatie van het kind. De mogelijke inzet van (kinder)fysiotherapie of revalidatie 
behandeling wordt in deze module beschreven. 
 
 
Zoeken en selecteren 
In de individuele modules is per type fractuur een uitgangsvraag geformuleerd over het 
inzetten van fysiotherapie bij kinderen met een fractuur. In deze module geeft de 
werkgroep aanvullende algemene informatie over fysiotherapie en revalidatie bij 
kinderen met fracturen. Per fractuur is er systematisch gezocht naar alle vergelijkende 
studies gericht op de behandeling van de fractuur. Deze zoekacties zijn ook gebruikt om 
systematisch literatuur te selecteren voor de uitgangsvragen gericht op fysiotherapie. 
Echter waren er geen studies gericht op (kinder)fysiotherapie van voldoende kwaliteit om 
uit te werken in de literatuursamenvatting. 
 
 
Problemen met betrekking tot functioneren 
De International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth 
(ICF-CY) is een conceptueel raamwerk waarmee het functioneren van kinderen en 
jongeren en de problemen die daarin kunnen optreden als gevolg van een aandoening, 
zoals een fractuur, in kaart kan worden gebracht (ICF-CY, 2008). Hierbij wordt niet alleen 
naar stoornissen in functies gekeken zoals pijn, beperkte range of motion, verminderde 
spierkracht en andere, maar ook naar beperkingen die het kind heeft met het uitvoeren 
van activiteiten zoals zelfverzorging, lopen, fietsen en schrijven en problemen bij 
participatie aan het sociale en maatschappelijk leven zoals hobby’s, sport, onderwijs en 
contacten met leeftijdgenoten. 
 
 
Definities zoals gebruikt in de ICF-CY 

Functies zijn de fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme. 
Stoornissen zijn afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen. 
Activiteiten zijn onderdelen van iemands handelen zoals het lopen en zich verplaatsen. 
Beperkingen zijn de moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten. 
Participatie is iemands deelname aan het sociale en maatschappelijk leven zoals hobby’s, sport, onderwijs, 
verkeersdeelname en contacten met leeftijdgenoten. 
Participatieproblemen zijn problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
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De meeste fracturen bij kinderen hebben een tijdelijke stoornis tot gevolg, zoals pijn en 
beperkte range of motion. Langdurige beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten en participatie komen weinig voor. 
 
In tegenstelling tot bij volwassenen, is er daarom bij kinderen zelden een indicatie voor 
(kinder)fysiotherapie of revalidatiebehandeling na een fractuur. Instructies en watchfull 
waiting zijn meestal voldoende voor optimaal herstel van functie, activiteiten en 
participatie. 
 
(Kinder)fysiotherapie 
Er is weinig literatuur over de indicatie en/of het effect van (kinder)fysiotherapie bij 
fracturen bij kinderen. Bovendien zijn als uitkomstmaten vaak meetinstrumenten 
gebruikt met uitkomsten op stoornisniveau, zoals pijn en range of motion en geen 
uitkomstmaten op activiteiten en participatie niveau. 
 
Er zijn factoren, waarbij de werkgroep wel een indicatie ziet voor het opstarten van 
(kinder)fysiotherapeutische begeleiding, zoals bij: 
• een afwijkend beloop; 
• bewegingsangst; 
• co-morbiditeit; 
• beperkingen in activiteiten/participatie. 
 
Bij een afwijkend beloop van het herstel van een fractuur zoals bij aanhoudende pijn, 
vertraagd herstel van range of motion van een gewricht en/of verminderde spierkracht is 
(kinder)fysiotherapie geïndiceerd. Bij fracturen bij kinderen wordt altijd gestreefd naar 
volledig herstel van functie. Daarbij moet men zich realiseren dat een geringe beperking 
in functie, zoals een geringe supinatiebeperking van de onderarm, niet hoeft te leiden tot 
beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en/of participatie-problemen. 
Wanneer er na een vooraf bepaalde behandelperiode geen verbetering in functie meer 
te zien is, het kind alle dagelijkse activiteiten zonder beperkingen uit kan voeren en er 
geen hulpvraag meer is, kan de fysiotherapeutische begeleiding gestopt worden. 
 
Bij sommige kinderen is er na een fractuur sprake van bewegingsangst. Als de angst 
beperkend is in het herstel van functie, deelname aan de  dagelijkse activiteiten en/of het 
de ontwikkeling van het kind in de weg staat, is er ook een indicatie voor het opstarten 
van (kinder)fysiotherapie. 
 
Als er sprake is van co-morbiditeit, zoals bijvoorbeeld zenuwletsel of een fractuur bij een 
kind met cerebrale parese, osteogenesis imperfecta of na een multitrauma, zal ook vaker 
(kinder)fysiotherapie geïndiceerd zijn door het verhoogde risico op problemen in herstel 
van functie, activiteiten en/of participatie. In deze gevallen is een consult met een 
kinderrevalidatiearts aan te raden. 
 
Langdurige of forse beperkingen in activiteiten en/of participatie met risico op blijvende 
beperkingen in activiteiten en/of participatie zijn altijd een reden voor het opstarten van 
(kinder)fysiotherapie en een consult bij de revalidatiearts. 
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Specialisaties binnen de fysiotherapie 
Een kind met een fractuur wordt bij voorkeur doorverwezen naar een 
kinderfysiotherapeut, omdat deze de kennis heeft ten aanzien van groei en ontwikkeling 
in interactie met de fractuur en de interventie. Daarnaast is de benaderingswijze 
aangepast aan het kind. 
 
Er zijn echter situaties, waarbij een algemeen, sport-, psychosomatisch of handtherapeut 
geconsulteerd kan worden. Een adolescent zonder bewegingsangst en/of andere 
complicaties kan bijvoorbeeld eveneens naar een algemeen of sportfysiotherapeut (voor 
de sportieve adolescent) verwezen worden. Bij alle specialisaties geldt dat de 
behandelend (kinder)fysiotherapeut bij voorkeur ervaring en interesse heeft in de 
traumatologie. 
 
De (kinder)fysiotherapeutische interventie 
Er is nagenoeg geen wetenschappelijke onderbouwing over de inhoud van de 
fysiotherapeutische behandeling. Er is bijvoorbeeld geen bewijs voor specifieke 
behandeltechnieken of een behandelduur. Belangrijk is dat de behandeling in ieder geval 
gericht is op functionele vaardigheden en de hulpvraag van het kind en ouders, waarbij 
rekening gehouden wordt met kind-, taak- en omgevingsfactoren. Hierbij dient het effect 
van de behandeling regelmatig geëvalueerd te worden, waar mogelijk met klinimetrie. 
 
Revalidatiebehandeling 
Hoewel bij de meeste kinderen met fracturen (al dan niet behandeld) instructies, 
watchfull waiting en eventueel een periode (kinder)fysiotherapie voldoende zijn voor 
optimaal herstel van functie, activiteiten en participatie, zal in enkele gevallen in overleg 
met de primaire behandelaar (chirurg, orthopeed) een verwijzing naar de revalidatiearts 
worden overwogen om te beoordelen of er indicatie is voor het opstarten van een 
revalidatiebehandeling. 
 
Of een kind als gevolg van een fractuur in aanmerking komt voor revalidatiebehandeling 
hangt af van meerdere factoren: 
• de ernst van de fractuur/fracturen, complexiteit van de behandeling; 
• de gevolgen voor de activiteiten en maatschappelijke participatie van het kind en 

voor het functioneren van het gezin; 
• de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind; 
• leerbaarheid/trainbaarheid van het kind danwel zijn directe omgeving; 
• co-morbiditeit (zoals een fractuur bij een kind met Spina bifida, Neuromusculaire 

aandoening, Cerebrale parese of multitrauma met fracturen en hersenletsel). 
 
In grote lijnen is er indicatie voor revalidatiebehandeling bij kinderen met 
fractuur/fracturen die als gevolg van daaruit voortvloeiende stoornissen in functies en 
anatomische eigenschappen problemen hebben op het niveau van activiteiten en 
participatie met risico op of leidend tot blijvende beperkingen in activiteiten/participatie. 
Het doel van de revalidatiebehandeling is gericht op optimale participatie van het kind. 
Een randvoorwaarde voor de indicatie is dat het kind danwel zijn directe omgeving 
voldoende leerbaar/ trainbaar is. 
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Module 9 Communicatie 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat zijn, in geval van een fractuur bij een kind, de belangrijkste aspecten van de 
communicatie met het kind en diens naasten (ouders/begeleiders)? 
 
 
Inleiding 
Een bezoek aan een SEH met een kind is meestal een stressvolle gebeurtenis. Vaak is een 
trauma de aanleiding, waarbij stress, pijn en onzekerheid kenmerkend zijn voor de 
situatie. Daarmee rekening houden en goede begeleiding heeft een gunstig effect op het 
genezingsproces en minder risico op posttraumatische stress stoornissen (PTSS). 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is niet gezocht naar literatuur omdat het 
hier om specifieke situaties gaat (communicatie bij fracturen bij kinderen in Nederland). 
Deze module is gebaseerd op het perspectief van zorgverleners en patiënten. 
 
 
Overwegingen 
Uit meerdere studies blijkt dat kinderen neurologisch en gedragsmatige veranderingen 
kunnen laten zien indien met deze factoren geen rekening wordt gehouden (Taddio, 
1997). Een recent artikel uit het NTVG onderstreept nogmaals het belang hiervan door 
aan te tonen dat kinderen PTSS kunnen ontwikkelen na een medische behandeling 
(Sepers, 2016). 
 
Hun gedrag in stresssituaties wordt beïnvloed door de interactie met de omgeving, ouders 
of begeleiders. Richt de communicatie daarop. Pijnbestrijding is een eerste vereiste bij 
trauma. Indien de pijn verminderd is, is het kind toegankelijk voor uitleg en minder 
angstig. Goede communicatie naar kind en ouders of begeleiders en adequate pijnstilling 
is essentieel. Voor meer informatie en tools omtrent de communicatie met kinderen 
verwijzen wij naar de handreiking voor zorgprofessionals “communiceren met kids in de 
zorg” van stichting kind en ziekenhuis.    
(https://www.kindenziekenhuis.nl/storage_common/Patienteninformatie/Handreiking%
20Communiceren%20met%20kids.pdf. 
 
Communicatie na de behandeling zal informatie moeten geven over: 
• Instructie ten aanzien van opbouw en hervatten dagelijkse activiteiten zoals fietsen 

en gymles 
Goede communicatie en pijnbeleid ook na behandeling draagt bij aan functioneel herstel 
en het vermindert de kans op het ontwikkelen van Somatisch onvoldoende verklaarde 
lichamelijke klachten (SOLK). 
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Ten aanzien van pijnstilling is het belangrijk dat de behandeld arts naast farmacologische 
middelen ook niet-farmacologische technieken (Zie figuur 9.1) gebruikt. 
 
Hierbij kan een pedagogisch medewerker ondersteunend zijn. Verpleegkundigen kunnen 
hier ook in getraind worden. 
 
Mogelijkheden van niet farmacologische pijnstilling zijn (Krauss, 2016):  
 
Figuur 9.1 Niet-farmacologische technieken van pijnstilling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met betrekking tot farmacologische pijnstilling verwijzen wij naar de volgende bronnen: 

• https://www.kinderformularium.nl/; 

• https://www.nvsha.nl/files/11/Protocol_Richtlijn_toediening_van_intranasale_me
dicatie_3.pdf; 

• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/pijnmeting_en_behandeling_bij_kinderen/
pijnmeting_en_behandeling_-_korte_beschrijving.html. 

 
Procedurele sedatie moet laagdrempelig toegepast worden bij fractuurbehandeling die 
op de SEH plaats vindt door een SEH-arts (KNMG) dan wel een anesthesioloog. Bij een 
goede voorbereiding van ouders en kind is een procedure succesvoller en kost meestal 
minder tijd. Voor toepassing van procedurele sedatie zie: 

• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/psa_bij_kinderen_op_locaties_buiten_de_
ok/psa_op_locaties_buiten_de_ok_-_korte_beschrijving.html 

 
 
Aanbevelingen 

Wegnemen van angst/ onzekerheid door goede communicatie en geprotocolleerde 
pijnstilling/ anxiolyse moet in de routine van de SEH ingebed worden. 

 

Indien een repositie op de spoedeisende hulp gepland wordt is de werkgroep van mening 
dat dit onder procedurele sedatie en analgesie (PSA) gedaan moet worden. Hiervoor moet 
laagdrempelig overlegd worden met een SEH-arts dan wel een anesthesioloog. 
 
Overigens dient de repositie alleen te gebeuren door een ervaren arts waarbij de 
verwachting is dat een eenmalige repositie succesvol is. 
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Module 10 Kindermishandeling 
 
 
Uitgangsvragen 

• Wanneer dient bij fracturen bij kinderen aan toegebracht letsel worden gedacht? 

• Hoe dient de anamnese uitgevoerd te worden bij vermoeden kindermishandeling? 
 
 
Inleiding 
Fracturen zijn na hematomen, contusies van de huid en brandwonden de meest 
voorkomende letsels ten gevolge van kindermishandeling (McMahon, 1995; Cramer, 
1996). Niet zelden (mogelijk zelfs tot op 20% van de kinderen) zijn fracturen het eerste 
signaal van kindermishandeling (Sina, 1998). Zoals ook vermeld in de richtlijn Signalering 
kindermishandeling komt fysieke kindermishandeling relatief vaker voor bij kinderen die 
zich melden op de SEH in vergelijking met de algemene bevolking. Amerikaans onderzoek 
stelt dat ongeveer 10% van de kinderen onder de leeftijd van 5 jaar, die in verband met 
letsels op een eerste hulp-afdeling door een arts worden gezien, deze heeft ten gevolge 
van niet-accidenteel trauma (Holter, 1968). 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is niet gezocht naar literatuur omdat het 
hier om specifieke situaties gaat (Kindermishandeling bij fracturen bij kinderen in 
Nederland). Deze module is gebaseerd op het perspectief van zorgverleners en patiënten. 
 
 
Overwegingen 
Fracturen 
De werkgroep is het in grote lijnen eens met de richtlijn Signalering kindermishandeling 
dat bij kinderen die zich presenteren met bepaalde fracturen aan toegebracht letsel moet 
worden gedacht (NVK, 2016). In geval van fracturen, met een hoge en een gemiddelde 
specificiteit, benoemd in tabel 10.1 dient, indien er geen adequaat trauma in de anamnese 
is, nader onderzoek naar toegebracht letsel te worden uitgevoerd. Hierbij kan overleg met 
een arts met deskundigheid in letselduiding bij kinderen worden overwogen (Zie: advies 
en aanvullende beeldvorming). 
 
Tabel 10.1 Specificiteit van radiologische bevindingen met betrekking tot toegebracht letsel (Kleinman, 2015) 

Hoge specificiteit 

 Metafysaire hoekfracturen 

 Posterieure ribfracturen 

 Scapula fracturen 

 Processus spinosi fracturen 

 Sternum fracturen 

Gemiddelde specificiteit 

 Multipele fracturen, met name bilateraal 

 Fracturen van verschillende leeftijd 

 Salter Harris type I fracturen 

 Vertebrale fracturen en/of spondylolisthesis 

 Fracturen van vingers 

 Complexe schedelfracturen 

 Bekken fracturen 

Lage specificiteit 
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 Subperiostale nieuwe botformatie 

 Clavicula fracturen 

 Lange pijpbeen schacht fracturen 

 Lineaire schedelfracturen 

 
Van belang is dat deze tabel een hogere specificiteit heeft voor jonge kinderen (=<2 jaar). 
Om een inschatting te maken op het risico van kindermishandeling wordt het 
SPUTOVAMO ingevuld. Hiervoor is het van groot belang dat er een correcte en gerichte 
anamnese wordt uitgevoerd. Binnen deze anamnese dient, onder andere, met de 
volgende zaken rekening te worden gehouden: 

• Past het verhaal bij het ontwikkelingsstadium van het kind? Dit is waarschijnlijk de 
belangrijkste vraag die men zich moet stellen, als dit niet zo is dan is de kans op 
toegebracht letsel veel waarschijnlijker. 

• Komt het type fractuur, richting en locatie, overeen met het voorgestelde 
werkingsmechanisme? Bijvoorbeeld: bij een spiraalfractuur moet er sprake zijn 
geweest van een rotatie component. 

• Is het trauma ernstig genoeg om de fractuur te verklaren? 

• Blijft het verhaal consistent? 
 
Advies en aanvullende beeldvorming 
Indien er twijfel is of de gediagnosticeerde fractuur het gevolg kan zijn van toegebracht 
letsel kan overwogen worden contact op te nemen met het Landelijk Expertise Centrum 
Kindermishandeling (LECK). Het LECK is 24/7 bereikbaar op telefoonnummer: 0900-
4445444. Voor meer informatie zie ook: www.leck.nu. 
 
Bij vermoeden op kindermishandeling dient de meldcode van de KNMG gevolgd te 
worden en in alle gevallen dient contact opgenomen te worden met Veilig Thuis (KNMG, 
2015). 
 
Bij vermoeden op kindermishandeling dient bij kinderen onder de leeftijd van 2 jaar een 
skeletstatus volgens de richtlijnen van The Royal College of Radiologists and the Royal 
College of Paediatrics and Child Health te worden gevolgd (RCR, 2008). Bij kinderen van 2 
tot en met 4 jaar kan een skeletstatus worden overwogen. Bij kinderen van 5 jaar en ouder 
is er geen indicatie tot het verrichten van een skeletstatus. Indien er lokaal geen expertise 
beschikbaar is voor de beoordeling van de skeletstatus kan altijd contact opgenomen 
worden met het dichtstbijzijnde kinderradiologisch centrum of het LECK. 
 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van fracturen bij kinderen in relatie tot 
toegebracht letsel verwijzen wij naar het Medisch Handboek Kindermishandeling (van 
Rijn, 2013). 
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Module 11 Neonaten en specifieke aandoeningen 
 
 
Uitgangsvragen 

• Wanneer en welke beeldvormende diagnostiek is geïndiceerd bij fracturen bij 
neonaten? 

• Wat is de optimale behandeling van fracturen bij neonaten? 

• Wanneer is aanvullend onderzoek/ follow-up geïndiceerd en hoe wordt deze 
uitgevoerd? 

 
 
Inleiding 
Fracturen bij neonaten (pasgeborenen jonger dan 4 weken) ontstaan in de meeste 
gevallen tijdens de partus en leiden vaak tot ontreddering bij de betrokkenen. De meest 
voorkomende fracturen bij neonaten betreffen de clavicula en humerus. Echter, er 
bestaat onduidelijkheid en variatie in de wijze van vaststellen van fractuur en de optimale 
behandeling. 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is niet gezocht naar literatuur omdat het 
hier om specifieke aandoeningen of situaties gaat. Deze module is gebaseerd op het 
perspectief van zorgverleners en patiënten. 
 
Overwegingen 
De verloskundige of gynaecoloog en/of ouders merken op dat er iets mankeert door 
huilen, minder beweging of onverwachte reacties die kunnen duiden op pijn. Vaak geeft 
het feit van een moeizame partus en soms het voelen of horen van een “knapje” al 
aanleiding om aan een fractuur te denken. Andere kenmerken zijn zwelling en abnormale 
stand, maar die zijn bij neonaten meestal moeilijk te zien. 
 
De meest voorkomende fracturen bij neonaten betreffen de clavicula, en humerus. Een 
proximale humerus epifysiolyse moet overwogen worden bij klinisch vermoeden op een 
letsel en geen aantoonbare fractuur. Meestal is er een relatie met bijvoorbeeld 
schouderdystocie of een bijzondere ligging bij de partus. 
 
Bij het vaststellen van één fractuur zonder duidelijk trauma mechanisme moet men 
rekening houden met de mogelijkheid van het bestaan van Osteogenesis Imperfecta en 
eventuele andere botaandoeningen. Om ook eventuele andere fracturen op te sporen is 
een skeletstatus geïndiceerd. 
 
De behandeling van een claviculafractuur bestaat uit pijnstilling zonder verdere 
aanvullende maatregelen. De aangedane arm zal meestal binnen een week weer normaal 
gebruikt kunnen worden en de fractuur consolideert binnen 2 tot 3 weken. 
Restafwijkingen zijn doorgaans niet aanwezig, er is geen indicatie voor verdere follow-up. 
Bij verminderd bewegen gedurende meer dan een week moet echter een plexus brachialis 
letsel overwogen worden. Meestal is er geen directe relatie met de fractuur, maar met de 
traumatische partus die ook geleid heeft tot de claviculafractuur. Bij een traumatische 
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partus en palpabele crepitaties ter plaatse van de clavicula is het maken van een 
röntgenfoto niet geïndiceerd. 
 
Epiphysiolyse van de humeruskop wordt gediagnosticeerd met echografie en kan 
radiologisch vermoed worden door een abnormale positie van de humerus ten opzichte 
van de scapula. De behandeling van een epiphysiolyse van de proximale humerus en van 
een humerusschachtfractuur bestaat uit pijnstilling en immobiliseren van de arm tegen 
de thoraxwand met strakke romper, pleister en/of verband. Een mitella of collar ’n cuff 
en gips zijn niet op een juiste manier aan te leggen bij neonaten en geven geen adequate 
immobilisatie. De consolidatie duurt 2 tot 3 weken en stand afwijking kan te allen tijde 
geaccepteerd worden, volledige remodellering is te verwachten. 
 
Een femurfractuur is heel zeldzaam als gevolg van een trauma bij de partus. Risicofactoren 
zijn stuitligging en sectio caesarea. De behandeling is 3 tot 4 weken met een Pavlik-
bandage of gipsbroek. Hiervoor is kinderorthopedische expertise wenselijk. Met een juiste 
behandeling worden relevante lengte- en rotatieafwijkingen voorkomen, eventuele 
andere restafwijkingen remodelleren. Bij een neonaat met een femurfractuur is er een 
hoge verdenking op een niet traumatisch letsel. Het trauma mechanisme moet 
uitdrukkelijk uitgevraagd worden. 
 
Follow-up in verband met restafwijkingen en groeistoornissen kan beperkt worden tot 
maximaal 1 jaar na optreden van de fractuur. 
 
Specifieke aandoeningen 
Patiënten met psychomotorische retardatie, neurologische aandoeningen en 
neurologische uitval zijn gevoeliger voor fracturen door immobilisatie en atrofie. 
Daarnaast is signalering moeizaam bij beperkte communicatie mogelijkheden en/of 
sensibiliteitsverlies. 
 
Elke aandoening vraagt om aangepaste behandeling en behandelduur. In dergelijke 
gevallen is het noodzakelijk dat terzake deskundigen direct worden geconsulteerd of de 
behandeling overnemen. Voor deze specifieke aandoeningen zijn dat vaak de specialisten 
die in een (kinder)ziekenhuis behandelen. 
 
Bij kinderen met langdurige immbilisatie bijvoorbeeld ten gevolge van een neurologische 
aandoening (zoals CP, spasticiteit) en/of bij osteogenesis imperfecta is elke pijnklacht is 
een fractuur tot het tegendeel bewezen is. Een foto toont niet altijd de fractuur. Door de 
beperkte mobiliteit zal kortdurende (gips) immobilisatie van 2 tot 3 weken afdoende zijn. 
Treedt de fractuur op in een al gedeformeerde ledemaat, dan kan dat een goede indicatie 
zijn voor operatie. Dan is de intramedullaire osteosynthese de behandeling van voorkeur. 
De behandelaar/operateur dient ervaring hebben met deze groep patiënten en verwijzing 
naar of overleg met een gespecialiseerd centrum is noodzakelijk. 
 
Bij kinderen met onderliggende pathologie zoals cerebrale parese/spasticiteit, spina 
bifida, dwarslaesie, stofwisselingstoornis als mucopolysacharidosen (MPS) IV en VI, 
fibreuze dysplasie, benigne botafwijkingen als een reusceltumor, botmaligniteiten, 
osteomyelitis, ernstig meervoudig beperkte kinderen met een verstandelijke beperking et 
cetera is in principe behandeling in een centrum met ervaring in deze aandoeningen 
aangewezen.  
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Aanbeveling 

Bij kinderen met specifieke aandoeningen dient laagdrempelig met een gespecialiseerde 
collega te worden overlegd. 
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Module 12 Organisatie van zorg 
 
 
Inleiding 
Hoewel fracturen bij kinderen vaak voor komen en meestal eenvoudig te behandelen zijn, 
is dit niet het altijd het geval. Daarin schuilt het gevaar voor over- en onderbehandeling. 
Immers, afhankelijk van leeftijd en geslacht bestaat er een periode van restgroei waarin 
eventueel spontane correctie van sommige standsafwijkingen valt te verwachten. 
 
 
Overwegingen 
Soms is operatie nodig, en het blijkt dat er veel praktijkvariatie bestaat voor wat betreft 
de optimale behandeling. Deze variatie bestaat tussen verschillende ziekenhuizen, maar 
ook vaak tussen verschillende vakgroepen in hetzelfde ziekenhuis. Dat is niet wenselijk. 
 
Per ziekenhuis of regio dient er altijd een specialist bereikbaar te zijn als aanspreekpunt 
voor overleg betreffende bepaalde kinderfracturen. Deze specialist heeft de benodigde 
kennis en ervaring op het gebied van de behandeling van fracturen bij kinderen. Meestal 
zal deze specialist verder een netwerk hebben van landelijke experts, die voor vragen 
betreffende speciale casuïstiek kunnen worden benaderd. Zorg voor enkele deskundige 
aanspreekpunten voor kinderfracturen per ziekenhuis en/of in de regio. Ook een systeem 
voor een achterwacht functie in avond, nacht en weekend dient per regio afgesproken te 
worden, waarbij altijd een kundig specialist fracturen bij kinderen kan behandelen. 
 
Over het algemeen is er geen toegevoegde waarde van (kinder)fysiotherapie in de 
behandeling van fracturen bij kinderen, maar voor de uitzonderingen is het raadzaam om 
een (kinder)fysiotherapeut te consulteren. 
 
De behandelaar van fracturen bij kinderen dient voldoende kennis te hebben van 
kinderen. In sommige situaties is het wenselijk een kinderarts in consult te vragen. 
 
Soms is het nodig een revalidatiearts te consulteren, namelijk bij stagnerend 
functieherstel, bijvoorbeeld op basis van angst, pijn, belastbaarheidsproblemen en 
dergelijke of bij persisterende (pijn)klachten waarvoor geen of onvoldoende lichamelijke 
verklaring is. 
 
Beleid op de SEH 
In de praktijk blijkt het wenselijk te zijn om een duidelijke richting te geven welke 
onbloedige reposities op de spoedeisende hulp kunnen plaatsvinden en welke niet. Het 
spreekt voor zich dat dit afhankelijk is van secundaire voorwaarden zoals de bekwaamheid 
tot repositie van de behandelaar en de mogelijkheid voor procedurele sedatie en 
pijnstilling op de afdeling spoedeisende hulp.  
De volgende fracturen bij kinderen zijn geschikt voor repositie op de SEH:  

• Supracondylaire humerus fractuur, Gartland-Wilkins type 2A (alleen angulatie 
naar dorsaal) 

• Licht gedisloceerde of alleen geanguleerde midschacht onderarmfractuur 

• Licht gedisloceerde of alleen geanguleerde distale radius fractuur, epifysiolyse van 
de distale radius of distale onderarmfractuur 

• Geanguleerde of licht gedisloceerde tibiaschachtfractuur 
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• Gedisloceerde distale tibiafractuur van de types SH I en SH II (extra-articulair) 

• Distale fibula fractuur met angulatie > 10 graden 
 
De volgende fracturen bij kinderen kunnen mogelijk gereponeerd worden op de 
spoedeisende hulp met inachtneming dat de kans op slagen van de repositie minder groot 
is dan bij  bovenstaande fracturen en dat de patiënt mogelijk alsnog naar de OK moet.  

• Monteggiafractuur bij jonge kinderen 

• Galeazzifractuur  

• Distale radius fractuur of distale onderarm fractuur of epifysiolyse van de distale 
radius met veel dislocatie 

• distale tibia fractuur van de types SH III en SH IV (intra-articulair) met lichte 
dislocatie  

 
Kindermishandeling 
Fracturen bij jonge kinderen zijn niet zelden het eerste signaal van kindermishandeling en 
bij jonge kinderen dient hier dan ook altijd rekening mee te worden gehouden. Tabel 12.1 
geeft een overzicht van de specificiteit van fracturen voor kindermishandeling. Hierbij 
geldt dat geen één fractuur pathognomonisch is voor kindermishandeling en er dus altijd 
een differentiaal diagnose opgesteld moet worden. 
 
Tabel 12.1 Specificiteit van radiologische bevindingen met betrekking tot toegebracht letsel (Kleinman, 2015) 

Hoge specificiteit 

 Metafysaire hoekfracturen 

 Posterieure ribfracturen 

 Scapula fracturen 

 Processus spinosi fracturen 

 Sternum fracturen 

Gemiddelde specificiteit 

 Multipele fracturen, met name bilateraal 

 Fracturen van verschillende leeftijd 

 Salter Harris type I fracturen 

 Vertebrale fracturen en/of spondylolisthesis 

 Fracturen van vingers 

 Complexe schedelfracturen 

 Bekken fracturen 

Lage specificiteit 

 Subperiostale nieuwe botformatie 

 Clavicula fracturen 

 Lange pijpbeen schacht fracturen 

 Lineaire schedelfracturen 

 
Bij een vermoeden op kindermishandeling dient de behandelend arts zich te houden aan 
de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG, 2015). In de eerste 
stap van de meldcode dient onderzoek plaats te vinden, hierbij wordt de differentiaal 
diagnose vastgesteld en aanvullend onderzoek verricht, waarbij aanwijzingen worden 
verzameld die voor of tegen kindermishandeling pleiten middels gedetailleerde 
anamnese, volledig lichamelijk onderzoek inclusief top-teen inspectie (waarbij gelet 
wordt op letsels, verzorging, gedrag en interactie kind-ouder(s)) en aanvullend onderzoek. 
Deze aanwijzingen worden objectief in het medisch dossier vastgelegd. 
 
Zorg er altijd voor dat de veiligheid van het kind voorop staat, en overweeg gedurende 
het diagnostisch proces zo nodig opname om de veiligheid te waarborgen. 
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Indien er lokaal onvoldoende expertise beschikbaar is op het gebied van diagnostiek naar 
kindermishandeling dan kan anoniem overleg worden gepleegd met het Landelijk 
Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) (24/7 telefonisch bereikbaar op: 0900-
4445444, www.leck.nu). Het LECK geeft een gratis advies op basis van medische en 
forensische expertise, dit advies wordt anoniem op schrift beschikbaar gesteld aan de 
adviesvrager. 
 
Zo nodig kan overleg plaatsvinden met andere betrokken professionals, liefst met 
toestemming van gezaghebbenden. 
 
In stap 2 is overleg met Veilig Thuis verplicht, in eerste instantie moet dit anoniem voor 
de patiént. Het advies wordt door Veilig Thuis geregistreerd op naam van de adviesvrager. 
Pas als een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan wordt de anonimiteit van de patiënt 
doorbroken. In principe worden alle stappen open met ouder(s)/verzorger(s) besproken, 
tenzij hier uit oogpunt van veiligheid van moet worden afgeweken. Naast het overleg met 
Veilig Thuis wordt bespreken van de casuïstiek in een lokaal team kindermishandeling 
geadviseerd. 
 
In het gehele proces is het van belang dat beide gezag dragende ouders op de hoogte zijn 
van het gerezen vermoeden, en dat dit vermoeden open en niet beschuldigend met 
ouders wordt gecommuniceerd. Uiteraard is het van groot belang dat de dossiervoering 
objectief en compleet is. De KNMG-meldcode geeft u belangrijke adviezen met betrekking 
tot verstrekken van informatie aan derden. 
 
 
Aanbevelingen 

Zorgt dat er altijd een specialist bereikbaar is als aanspreekpunt voor overleg betreffende 
bepaalde kinderfracturen. 

 

Denk bij fracturen bij niet mobiele kinderen aan toegebracht letsel. Volg hierbij de KNMG-
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG, 2015).  
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Bijlage 1 Verslag Invitational conference 
 
 
Verslag invitational conference richtlijn Fracturen bij kinderen  
 
Donderdag 2 juni 2016, 15.00-17.00 uur, Domus Medica, Utrecht. 
Aanwezigen: 
Aanwezig namens de richtlijnwerkgroep: J.B. Sintenie (voorzitter), Hedwig Kooijmans 
(adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten) dr. Annefloor van Enst (senior 
adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten), D.R.J. Kempink (Nederlandse 
Orthopheadische Vereniging), dr. Barbara Ivanyi (Vereniging van Revalidatieartsen), dr. 
M.H. Rövekamp (Nederlanse vereniging voor Kindergeneeskunde), dr. P.M. Vermeulen 
(Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie), Denise Joseph (Kind en Ziekenhuis). 
 
Genodigd voor invitational: Walter Salzman (Zorginstituut), D.R.J. Kempink (Nederlandse 
Orthopheadische Vereniging), dr. Barbara Ivanyi (Vereniging van Revalidatieartsen), dr. 
M.H. Rövekamp (Nederlanse vereniging voor Kindergeneeskunde), dr. P.M. Vermeulen 
(Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie), dr. L. Staals (Nederlandse Vereniging voor 
Anesthesiologie), dr. Johan Vehof (Nederlandse Vereniging van Handchirurgie). 
 
Genodigd maar niet aanwezig: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Koepels van 
zorginstellingen (NVZ, NFU, STZ, ZKN), Nederlands Huisartsen Genootschap, 
Zorgverzekeraars Nederland, De Nederlandse Vereniging voor Radiologie, De 
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, Nederlandse Vereniging voor 
Plastische Chirurgie, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
 
 
1. Opening 
Hedwig Kooijmans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ze neemt 
de agenda door en licht kort het doel van de vergadering toe alsmede de rol van het 
Kennisinstituut in de ontwikkeling van de richtlijn Fracturen bij kinderen. 
 
 
2. Doel van de richtlijn 
Jan Bernard Sintenie is namens de Nederlands Vereniging voor Heelkunde afgevaardigd 
als voorzitter van de te ontwikkelen richtlijn. Jan Bernard geeft kort een toelichting op het 
doel en het onderwerp van de richtlijn. Op dit moment is er geen richtlijn over 
diagnostisering en behandeling van fracturen bij kinderen. Er bestaat echter wel veel 
praktijkvariatie in Nederland. Dit is kwalijk gezien de kans op langdurige klachten indien 
een behandeling niet goed wordt verricht. De richtlijn zal handvatten bieden voor een 
standaardisatie bij de diagnostiek en behandeling van fracturen bij kinderen. De 
doelstelling is het ontwikkelen van een multidisciplinaire, helder afgebakende richtlijn 
waarin de patiënt centraal staat. 
 
 
3. Proces richtlijnontwikkeling 
Het proces van richtlijnontwikkeling zoals het Kennisinstituut deze uitvoert sluit aan op 
‘Medisch specialistische richtlijnen 2.0. Hedwig licht de verschillende stappen in de 
ontwikkeling van de richtlijn toe. Hedwig presenteert de huidige samenstelling van de 
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werkgroep. In de richtlijn worden tien uitgangsvragen uitgewerkt. Hierbij wordt de 
bewijskracht van de literatuur beoordeeld volgens GRADE. De ontwikkeling van de 
conceptrichtlijn zal een jaar duren. In juni 2017 wordt de conceptrichtlijn ter commentaar 
aangeboden aan alle partijen die zijn uitgenodigd voor de invitational conference. 
 
4. Concept afbakening en inhoudelijke hoofdlijnen richtlijn  
Het doel tijdens de invitational is het verzamelen van input van verschillende partijen om 
uiteindelijk een complete richtlijn op te stellen. Hierbij wordt rekening gehouden met wat 
de stakeholders belangrijk vinden en wat er leeft. Hier zal bepaald worden welke punten 
wel en welke niet worden meegenomen in de richtlijn. Het conceptraamwerk voor de 
richtlijn werd tijdens de invitational met de aanwezige partijen besproken en 
bediscussieerd: 
Dhr. Kempink (NOV) geeft aan dat praktijkvariatie zeer kwalijk is. Daarnaast geeft hij aan 
dat met name de lange termijn effecten van behandelingen van belang is in de richtlijn. 
Dhr. Vehof (Nederlandse Vereniging van Handchirurgie) geeft ook aan dat de 
praktijkvariatie zeer kwalijk is. Hij vraagt zich af of centralisatie hierbij een mogelijke 
oplossing zal zijn. Mevr. Vermeulen (NAV) geeft aan dat de praktijkvariatie mogelijk 
samenhangt met de aanwezige faciliteiten. Daarbij is het belangrijk dat operaties worden 
uitgevoerd door chirurgen met specifieke expertise van kinderen. 
 
Mevr. Rövekamp (NVK) vult hierbij aan dat kinderen vaak een ‘zeldzame’ indicatie of een 
gecompliceerde indicatie hebben waardoor extra expertise van groot belang is. Daarbij is 
het belangrijk dat handvatten voor timing worden opgenomen in de richtlijn. Met daarin 
bijvoorbeeld welke fracturen acuut behandeld moeten worden en welke uitgesteld 
kunnen worden. 
 
Mevr. Ivanyi (VRA) geeft aan dat het belangrijk is om de effectiviteit van de behandeling 
te beoordelen op functionaliteit. Daarbij geeft mevrouw Ivanyi aan wanneer in de 
communicatie geen eenduidige boodschap is gegeven, dit vaak leidt tot langdurige 
pijnklachten. 
 
Verder werd er in de groep gediscussieerd over of er een risicoprofiel gemaakt kan 
worden voor SEH-afdelingen (lokalisatie van het letsel, premorbide functioneren, 
onderliggende aandoeningen, osteogenese imperfecta). Hierbij kunnen ook de rode 
vlaggen voor kindermishandeling worden genoemd. 
 
Bij kinderen met onderliggende aandoeningen is het van belang om een kinderarts en 
eventueel een andere specialist bij de behandeling te vragen. 
 
Met betrekking tot nazorg is het belangrijk om aan te geven welke kinderen in aanmerking 
komen voor (kinder0fysiotherapie, revalidatie of specifiek handtraining. 
 
Gevraagd wordt of multitrauma patiënten ook in de richtlijn worden besproken. Jan 
Bernard geeft hierbij aan dat hierover al afspraken zijn tussen centra. 
 
De afbakening van de richtlijn is beperkt tot de extremiteiten. Er wordt aangegeven dat 
de open crurisfractuur mist. In de richtlijn moet worden beschreven waarom de open 
cruris buiten bestek van de richtlijn valt.  
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Ook bij fracturen bij neonaten moet kort worden genoemd waarom deze niet in de 
richtlijn worden opgenomen. 
 
Sedatie op de SEH wordt benoemd als knelpunt. Zowel Jan Bernard als de afgevaardigden 
van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie zijn het daarover eens. Er moet 
aandacht komen in de richtlijn wanneer procedurele sedatie mag worden toegepast. 
 
Er werd de vraag gesteld of er een aparte richtlijn voor luxaties komt? Jan Bernard geeft 
aan dat luxaties niet specifiek worden beschreven, maar wel in combinatie met de 
benoemde fracturen. 
 
Het is van belang om tussen behandelaars afspraken te maken over eenheid van taal met 
betrekking tot het zorgtraject, structuurproces en behandel uitkomst. De indeling kan 
gemaakt worden op basis van fracturen maar ook van leeftijdscategorieën. 
 
Tot slot werd diagnostiek bij fracturen bij kinderen besproken. Denise Josephs van Kind 
en Ziekenhuis geeft aan dat huisartsen soms niet doorverwijzen naar de tweede lijn en 
daardoor een fractuur missen. Daarbij kunnen huisartsen bijvoorbeeld laagdrempeliger 
zijn in het aanvragen van foto’s. Ook moet het duidelijk zijn wie de foto’s beoordelen. 
Medrisk heeft hierover een aanbeveling gegeven.  
 
Aan de deelnemers werd gevraagd wat zij als het belangrijkste knelpunt ervaren wat zij 
minder belangrijk vinden dat in de richtlijn moet komen. Er zijn geen punten genoemd 
welke minder belangrijk zijn. De belangrijkste ervaren knelpunten door de deelnemers 
van de invitational: 
▪ Helder beschrijven wat de risicofactoren voor slechte botgenezing of infecties zijn. 
▪ Er moet een patiëntensamenvatting komen van de richtlijn. 
▪ Eenheid van taal tussen behandelaren. 
▪ Uitkomsten richtlijn koppelen aan indicatoren. 
▪ Voorkomen van slechte zorg. 
▪ Zorgen voor goede sedatie/pijnmedicatie. 
▪ Waarom is het mogelijk dat kinderen nog regelmatig wachten op een behandeling. 
Daarbij is  het van belang dat het kind en de ouders goed worden geïnformeerd. 

• Uitkomstmaten in de richtlijn moeten op stoornisniveau en op functieniveau 
worden beschreven. 

• Een kind met een fractuur verdient extra aandacht. 

• Het is belangrijk om praktijkvariatie weg te nemen. 

• Het meten van uitkomsten om kwaliteit van zorg te meten. 

• In de richtlijn moet aandacht komen over het behandelen van handfracturen. 
 
 
6. Rondvraag 
Er zijn geen vragen bij de rondvraag. 
 
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, de constructieve input en 
de nuttige bijeenkomst. 
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Bijlage 2 Implementatieplan 
 
 
Inleiding 
Dit plan is opgesteld ter bevordering van de implementatie van de richtlijn Behandeling 
van fracturen bij kinderen. Voor het opstellen van dit plan is een inventarisatie gedaan 
van de mogelijk bevorderende en belemmerende factoren voor het naleven van de 
aanbevelingen. Daarbij heeft de richtlijncommissie een advies uitgebracht over het 
tijdspad voor implementatie, de daarvoor benodigde randvoorwaarden en de acties die 
voor verschillende partijen ondernomen dienen te worden. 
 
 
Werkwijze 
De werkgroep heeft per aanbeveling geïnventariseerd:  

• per wanneer de aanbeveling overal geïmplementeerd moet kunnen zijn; 

• de verwachte impact van implementatie van de aanbeveling op de zorgkosten; 

• randvoorwaarden om de aanbeveling te kunnen implementeren; 

• mogelijk barrières om de aanbeveling te kunnen implementeren; 

• mogelijke acties om de implementatie van de aanbeveling te bevorderen; 

• verantwoordelijke partij voor de te ondernemen acties. 
 
Voor iedere aanbevelingen is nagedacht over de hierboven genoemde punten. Echter niet 
voor iedere aanbeveling kon ieder punt worden beantwoord. Er kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen “sterk geformuleerde aanbevelingen” en “zwak geformuleerde 
aanbevelingen”. In het eerste geval doet de richtlijncommissie een duidelijke uitspraak 
over iets dat zeker wel of zeker niet gedaan moet worden. In het tweede geval wordt de 
aanbeveling minder zeker gesteld (bijvoorbeeld “Overweeg om …”) en wordt dus meer 
ruimte gelaten voor alternatieve opties. 
 
 
Implementatietermijnen 
Voor “sterk geformuleerde aanbevelingen” geldt dat zij zo spoedig mogelijk overal 
nageleefd dienen te worden. In de meeste gevallen betekent dat dat de aanbevelingen 
direct of binnen een jaar na het uitbrengen van de richtlijn geïmplementeerd moet zijn. 
Voor sommige aanbevelingen geldt echter dat zij niet direct overal kunnen worden 
ingevoerd, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan middelen, expertise of de juiste 
organisatievormen. In sommige gevallen dient ook rekening te worden gehouden met een 
leercurve. Daarnaast kan de aanwezigheid van personeel of faciliteiten of de afstemming 
tussen professionals een belemmering zijn om de aanbevelingen op korte termijn in te 
voeren 
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Aanbeveling Tijdspad voor 
implementatie:  
direct 
<1 jaar, 
1-3 jaar of  
>3 jaar 

Verwachte 
impact op 
zorgkosten 

Randvoorwaarden 
voor implementatie 
(binnen aangegeven 
tijdspad) 

Mogelijke 
barrières voor 
implementatie1 

Te ondernemen 
acties voor 
implementatie2 

Verantwoordelijken 
voor acties3 

Overige 
opmerkingen 

Diagnostiek        

Proximale humerus fracturen        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischrijven. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel kinderen met een proximale 

humerus fractuur in principe conservatief.  

Behandel bij voorkeur met een sling 

gedurende 2-4 weken. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Er is geen plaats voor gipsbehandeling bij 

een proximale humerus fractuur. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel conservatief tot de leeftijd van 10 

jaar en  een angulatie tot 45 graden, evenals 

dislocatie tot en met  een schachtbreedte. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Vanaf 10 jaar, afhankelijk van leeftijd, 

geslacht en dus de resterende groei, is 

minder angulatie en of dislocatie 

acceptabel.  

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
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Kies bij voorkeur eerst voor gesloten 

repositie onder algehele anesthesie. Indien 

de repositie zeker stabiel is, is verdere 

fixatie niet noodzakelijk. Bij instabiliteit van 

de fractuur na  repositie, of bij twijfel, kies  

dan voor fixatie. 

NVK 

Behandel meisjes tot circa 13 jaar en 

jongens tot circa 15 jaar met angulatie tot 

20 graden en dislocatie tot een halve 

schachtbreedte conservatief. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel bij een gesloten groeischijf, de 

proximale humerus fractuur zoals bij 

volwassenen. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer de proximale humerus fractuur 

open, na falen van gesloten repositie. 

Hierbij bestaat dan relatief vaak interpositie 

van de lange bicepspees. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Kies bij fixatie bij voorkeur voor ESIN, 

eventueel K-draden of osteosynthese met 

plaat en schroeven.Osteosynthese 

materiaal verwijderen: 

-Verwijder transcutane  K-draden na circa 4-

6 weken. 

-Verwijder ESIN of begraven K-draden na 

consolidatie. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij kinderen 

met een proximale humerusfractuur alleen 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 

NOV 
NVT 
NVKC 
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als er sprake is van een afwijkend beloop, 

bewegingsangst of beperkingen in 

activiteiten/participatie van het kind. 

Verspreiding van de 
richtlijn 

KNGF 
NVPC 
NVK 

Elleboogfracturen        

Supracondylaire humerusfracturen        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel de niet-gedisloceerde 

supracondylaire humerusfractuur (Gartland-

Wilkins type 1) met bovenarmgips 

gedurende 3 a 4 weken. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel de licht naar dorsaal 

geanguleerde supracondylaire 

humerusfractuur (Gartland-Wilkins type 2A) 

met eenvoudige en eenmalige repositie 

door hyperflexie en geef vervolgens 

bovenarmgips gedurende 3 a 4 weken. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer de gedisloceerde en geroteerde 

supracondylaire humerusfractuur van het 

Gartland-Wilkins type 2B en type 3 op de 

operatiekamer (open of gesloten). 

 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Fixeer de Gartland-Wilkins type 2b en 3 

fractuur met twee percutaan ingebrachte K-

draden. Fixatiemethode is bij voorkeur 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 
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gekruiste K-draden of als alternatief twee 

vanaf lateraal ingebrachte K-draden.  

Geef vervolgens 3 a 4 weken bovenarmgips.  

Doe een open repositie na falen van 

maximaal 2 pogingen tot gesloten repositie 

op de operatiekamer. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Gebruik een dwarse incisie in de 

elleboogsplooi als open repositie van de 

fractuur noodzakelijk is. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer de neurovasculaire toestand van 

de arm op zorgvuldige wijze preoperatief en 

postoperatief bij gedisloceerde 

supracondylaire humerusfracturen. 

Overweeg schade aan de n. ulnaris met 

name bij een mediaal geplaatste K-draad als 

er postoperatief uitval van de nervus ulnaris 

is en overleg direct met een neurochirurg of 

plastisch chirurg. Die zal met u moeten 

beslissen of, en zo ja door wie, exploratie 

van de n. ulnaris zal volgen. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Vervolg kinderen met traumatische 

neurapraxie van (één van) de drie elleboog 

zenuwen goed, waarbij herstel binnen 3 

maanden verwacht mag worden. Geef 

(kinder)fysiotherapie en overweeg een 

consult door de (kinder)neuroloog. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 
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Ga over tot vaatchirurgische analyse en 

eventuele exploratie van de arteria 

brachialis als postoperatief de hand polsloos 

en wit is. Wacht af als de hand polsloos is, 

maar wel roze met intacte capillary refill. 

Controleer gedurende 24 uur regelmatig. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer 7 a 10 dagen na de fixatie met K-

draden de stand van de fractuur in gips en 

van de K-draden met een röntgenfoto, 

zodat eventuele revisie van de 

osteosynthese nog kan plaatsvinden. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Verwijder K-draden en gips 3-4 weken na de 

operatie, dit kan poliklinisch. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie als 2 weken 

na het verwijderen van het gips de flexie en 

extensie van de elleboog niet op gang 

komen. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reken niet te zeer op remodellering bij 

standsafwijkingen van de elleboog na de 

primaire behandeling. Overweeg bij 

standsafwijking van > 30 graden een 

correctie-osteotomie. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Mediale epicondyl fracturen        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
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NVK 

Behandel fracturen van de mediale 

epicondyl operatief als er een mediale 

collaterale instabiliteit is, het fragment 

intra-articulair is ingeklemd en bij meer dan 

5 mm dislocatie.  

Fixeer in dat geval het botfragment bij 

voorkeur met een compressie schroef die 

buiten de groeischrijf geplaatst wordt of, als 

een schroef niet kan, met een K-draad of 

twee gekruiste K-draden. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Laterale condyl fracturen        

Behandel conservatief met 4 weken gips bij 

minder dan 2 mm dislocatie. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer 7 tot 10 dagen na het trauma 

omdat secundaire dislocatie kan optreden. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel operatief bij meer dan 2 mm 

dislocatie met open repositie en stabilisatie 

bij voorkeur met 1 of 2 compressie 

schroeven buiten de groeischrijf geplaatst. 

Gebruik K-draden als schroeven om 

technische reden niet lukken.   Vermijdt 

excessieve exploratie en weke delen schade 

(in verband met vascularisatie van de 

laterale condyl) 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 
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Controleer goed of consolidatie echt 

optreedt na circa 4 tot 6 weken. Delayed 

union en pseudoartrose komen relatief vaak 

voor bij dit letsel. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer tot minimaal 1 jaar na de 

fractuur op een groeistoornis, omdat deze 

fractuur meestal een Salter-Harris type 4 

epifysiolyse is. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Onderarm radiushals        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel radiushalsfracturen met angulatie 

tot 30 graden conservatief met gips 

gedurende 3 weken, waarna actief 

geoefend moet worden, zo nodig met 

(kinder)fysiotherapie (met name pronatie 

en supinatie). 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Overweeg repositie met of zonder fixatie 

van de radiushals bij angulatie groter dan 30 

graden 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Tracht bij angulatie van >30 graden 

allereerst de radiuskop gesloten te 

reponeren door van lateraal af druk uit te 

oefenen; hierbij kan eventueel een dikke K-

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
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draad gebruikt worden om percutaan druk 

uit te oefenen op de radius kop. 

NVK 

Overweeg daadwerkelijke osteosynthese bij 

sterke angulatie (>30 graden) van de 

radiushals waarbij repositie met vinger of K-

draad niet lukt. In dat geval kan repositie en 

fixatie met een K-draad worden verricht of 

met een intramedullaire pen (ESIN) in de 

radius vanaf distaal. Bewaar open repositie 

voor gevallen met volledige dislocatie. Open 

repositie en of ernstige dislocatie geven een 

verhoogde kans op avasculaire necrose van 

radiuskop.  

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer de patiënt met een 

radiushalsfractuur na 6 tot 8 weken op 

functie en overweeg (kinder)fysiotherapie 

alleen bij een afwijkend beloop (bij 

beperkte pro-/supinatie ), bij 

bewegingsangst of bij beperkingen in 

activiteiten/participatie van het kind.  

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Onderarm midschacht        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel kinderen met een midschacht 

onderarmfractuur zonder dislocatie 

conservatief met gips waarbij drie weken 

bovenarmgips gevolgd door drie weken 

onderarmgips de voorkeur heeft 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 
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Reponeer bij een angulatie vanaf 15 graden 

onder de 10 jaar en vanaf 10 graden boven 

de 10 jaar. Ook dislocatie leidend tot verlies 

van botcontact is indicatief tot repositie. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel kinderen met een gedisloceerde 

of geanguleerde midschacht 

onderarmfractuur die stabiel is na repositie 

conservatief met gips waarbij drie weken 

bovenarmgips gevolgd door drie weken 

onderarmgips de voorkeur heeft 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel kinderen met een gedisloceerde of 

geanguleerde midschacht onderarmfractuur 

die niet stabiel te reponeren is met 

osteosynthese. De voorkeur heeft 

intramedullaire fixatie van radius en ulna 

met behulp van ESIN 

Test de stabiliteit van de repositie door 

passief de arm te proneren en te supineren; 

als de stand goed blijft, is de repositie 

stabiel 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Geef zo nodig aanvullend gips gedurende 

twee weken als pijnstilling na osteosynthese 

middels ESIN 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Fixeren van slechts de radius of de ulna met 

een enkele ESIN is een mogelijk alternatief, 

indien het andere bot daarbij een goede 

stand heeft en aanvullend 3 weken gips 

gegeven wordt. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 
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Gebruik voor de entree van de pennen bij 

de ESIN methode de proximale laterale 

locatie voor de ulna en de distale 

dorsoradiaire locatie voor de radius. Begraaf 

de pennen zodanig dat ze net nog 

subcutaan te voelen zijn. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer de conservatief behandelde 

midschacht fracturen van de onderarm 

altijd röntgenologisch na 7 tot 10 dagen; bij 

verslechtering van de stand kan dan nog 

worden overgegaan tot osteosynthese 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer het kind met een 

midschachtfractuur na 6 tot 8 weken op 

functie en overweeg kinderfysiotherapie  

alleen bij een afwijkend beloop (onder 

andere bij beperkte pro-/supinatie), bij 

bewegingsangst of bij beperkingen in 

activiteiten/participatie van het kind. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Adviseer bij kinderen ouder dan 10 jaar een 

sportverbod tot 3 maanden na het ongeval 

na de behandeling van een midschacht 

onderarmfractuur in verband met de grote 

kans op een re-fractuur 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Verwijder de ESIN na circa 6 maanden bij 

consolidatie 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Onderarm Monteggia        
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Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer de Monteggia fractuur bij het 

kind bij voorkeur op de OK onder narcose 

en met hulp van doorlichting. De radiuskop 

moet anatomisch en stabiel gereponeerd 

zijn in congruentie met het capitellum. 

Hiervoor zal de stand van de ulna weer goed 

moeten zijn 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Overweeg bij jonge kinderen (<6 jaar) met 

een Monteggia fractuur met een perfecte 

stand van de radiuskop en goede stand van 

de ulna na repositie om conservatief te 

behandelen met een bovenarmgips in 90-

100 graden flexie gedurende circa 4 weken 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Besluit laagdrempelig bij de Monteggia 

fractuur van het kind ( en zeker bij het kind 

> 6 jaar) om osteosynthese te doen van de 

ulna en zo de repositie van de radiuskop te 

zekeren. Voor de osteosynthese van de ulna 

kan gebruik gemaakt worden van een K-

draad vanaf proximaal, van een ESIN vanaf 

proximaal of van een plaat. Vervolgens 

dient ook bovenarmgips gegeven te worden 

met de radiuskop in goede stand gedurende 

4 weken. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer bij alle patienten met een 

Monteggia fractuur 7 tot 10 dagen na de 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 

NOV 
NVT 
NVKC 
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repositie (en eventuele fixatie) radiologisch 

of de radiuskop nog goed gereponeerd staat  

Verspreiding van de 
richtlijn 

KNGF 
NVPC 
NVK 

Verwijder na 4 weken het gips en controleer 

of de stand van het gewricht radiologisch 

goed is. Overweeg (kinder)fysiotherapie 

alleen bij een afwijkend beloop 

(laagdrempelig fysiotherapie opstarten bij 

beperkte pro-/supinatie van de pols), bij 

bewegingsangst of bij beperkingen in 

activiteiten/participatie van het kind. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Onderarm Galeazzi < 1 jaar       

Reponeer de Galeazzi fractuur bij het kind 

bij voorkeur op de OK onder narcose en met 

hulp van doorlichting. De radius moet weer 

een goede stand hebben en de ulna moet 

weer in lijn staan met de carpus, met een 

congruent DRU-gewricht. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Overweeg sterk om na repositie van de 

Galeazzi fractuur een fixatie te doen van de 

radius met een K-draad, ESIN of met een 

plaat. Controleer op de OK na de procedure 

of passief proneren en supineren weer 

mogelijk is. Transfixatie van de ulna aan de 

radius met een dwarse Kdraad om zo het 

DRU-gewricht te zekeren moet beschouwd 

worden als salvageprocedure. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Geef aanvullende gipsbehandeling 

gedurende 4 tot 6 weken bij de operatief 

behandelde Galeazzi fractuur en controleer 

goed de röntgenologische stand en nadien 

de functie van de pols. Overweeg 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 
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(kinder)fysiotherapie alleen bij een 

afwijkend beloop (onder andere bij 

beperkte pro-/supinatie van de pols of 

zenuwletsel), bij bewegingsangst of bij 

beperkingen in activiteiten/participatie van 

het kind. 

Distale radiusfractuur:        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel niet-gedisloceerde distale 

radiusfracturen bij kinderen met 

onderarmgips gedurende twee tot vier 

weken. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer een meer dan 15 graden 

geanguleerde of gedisloceerde distale 

radiusfractuur of epifysiolysefractuur bij 

kinderen tot tien jaar, gevolgd door 

behandeling met onderarmgips gedurende 

vier weken. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer een meer dan 10 graden 

geanguleerde of gedisloceerde distale 

radiusfractuur of epifysiolysefractuur bij 

kinderen vanaf tien jaar, gevolgd door 

behandeling met onderarmgips gedurende 

vier weken. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Kies bij instabiliteit van de distale 

radiusfractuur na repositie laagdrempelig 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 

NOV 
NVT 
NVKC 
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voor fixatie van de distale radius met 

percutaan ingebrachte K-draden.  

Verspreiding van de 
richtlijn 

KNGF 
NVPC 
NVK 

Controleer elke gereponeerde distale radius 

fractuur door middel van een röntgenfoto 

na 7 tot 10 dagen. Fixeer bij ernstige re-

dislocatie van de radiusfractuur de radius 

alsnog met K-draden, na re-reposite.  

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer een epifysiolysefractuur van de 

distale radius niet meer opnieuw na 10 

dagen, maar accepteer dan de eventuele 

nieuw ontstane dislocatie. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Distale antebrachiumfractuur        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel niet-gedisloceerde distale 

antebrachiumfracturen bij kinderen met 

onderarmgips gedurende twee tot vier 

weken.  

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer een meer dan 15 graden 

geanguleerde of gedisloceerde distale 

antebrachiumfractuur bij kinderen tot tien 

jaar, gevolgd door fixatie van de radius met 

percutane K-draden en het aanbrengen van 

een onderarmgips, voor 4 weken 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer een meer dan 10 graden 

geanguleerde of gedislokeerde distale 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 

NOV 
NVT 
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antebrachiumfractuur bij kinderen vanaf 

tien jaar, gevolgd door fixatie van de radius 

met percutane K-draden en het aanbrengen 

van een onderarmgips, voor 4 weken 

beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

Controleer elke gereponeerde distale 

antebrachiumfractuur door middel van een 

röntgenfoto na 7 tot 10 dagen. Fixeer bij 

ernstige dislocatie van de fractuur de distale 

radius alsnog met K-draden als dit bij de 

primaire behandeling niet gedaan was 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Verwijder 4 weken na het trauma het gips 

en de K-draden.  

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie na een 

polsfractuur als 2 weken na het verwijderen 

van gips de functie van de pols niet op gang 

komt of als er sprake is van een afwijkend 

beloop, bewegingsangst of beperkingen in 

activiteiten/participatie van het kind. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer bij ernstige standsafwijking van 

de radius na de primaire behandeling 

langdurig na. Remodellering treedt vaak op 

maar persisterend functieverlies is mogelijk. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Femurschacht        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 

 



323 
Richtlijn Fracturen bij kinderen 
Autorisatiefase juli 2018 

NVK 

Denk bij femurfracturen bij kinderen onder 

1 jaar aan kindermishandeling. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel femurfracturen pasgeborene (0 

tot 3 maanden) met spatel, of gipsbroekje, 

of Pavlik bandage. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel bij kinderen van 3 maanden tot en 

met 4 jaar een femurschachtfractuur 

conservatief met hulp van tractie, eventueel 

gevolgd door een periode gipsbroek (totaal 

4 a 6 weken vanaf trauma, afhankelijk van 

de leeftijd). Bij uitzondering kan bij niet 

gedisloceerde fracturen direct een 

gipsbroek worden aangelegd. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Kies de tractie methode volgens Bryant (met 

2 verticale benen) bij kinderen tot en met 15 

kg (tot en met 2 jaar) 

Overweeg andere methodes van tractie bij 

kinderen van 2 tot en met 4 jaar 

(bijvoorbeeld volgens methode Russell of 

met de Weber-bok) 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Let met name op de preventie van 

rotatiefouten bij de behandeling van 

femurfracturen met tractie en gipsbroek. 

Valgus, varus en verkorting kunnen 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 
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remodelleren,  in tegenstelling tot 

rotatiefouten. 

Behandel kinderen van 4 tot 12 jaar met 

een femurschachtfractuur bij voorkeur met 

ESIN 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Houd in de eerste twee weken na 

osteosynthese met ESIN, rekening met 

uitzakken van de pennen en laat niet initieel 

volledig belasten bij schuine fracturen. Bij 

dwarse schachtfracturen kan na ESIN direct 

op geleide van de pijn belast worden 

gemobiliseerd. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij kinderen 

met femurfracturen (met name na 

osteosynthese van femurfracturen met 

ESIN) als er sprake is van een beperkte 

kniefunctie, bewegingsangst, een afwijkend 

looppatroon en/of beperkingen in 

activiteiten/participatie van het kind. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel kinderen van 12 tot en met 16 

jaar met een femurschachtfractuur met een 

osteosynthese “op maat”. Bij kinderen tot 

50 kg kan ESIN nog gebruikt worden, maar 

ook plaatosteosynthese en fixatie met een 

intramedullaire pen zijn mogelijk bij pubers. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Gebruik geen fixateur extern bij gesloten 

monoletsels van de femurschacht. 

< 1 jaar Geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 
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Onderbeenfractuur        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel onderbeenfracturen bij kinderen 

in principe conservatief aangezien 

consolidatie vrijwel altijd optreedt en het 

vermogen tot remodellering groot is 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer de onderbeensfractuur (op de 

afdeling SEH of op de OK) bij forse angulatie 

(> 15 graden bij kinderen jonger dan 10 jaar 

en > 10 graden bij kinderen vanaf 10 jaar) of 

sterke dislocatie (meer dan 50% 

schachtbreedte) en behandel dan primair 

met bovenbeensgips en controleer 

radiologisch de stand.  De behandeling van 

voorkeur is een periode van 3 weken 

bovenbeensgips, gevolgd door 3 weken 

onderbeensloopgips. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer de stand van de conservatief 

behandelde onderbeensfractuur altijd na 7-

10 dagen met een röntgenfoto; overweeg 

bij de gipsbehandeling de mogelijkheid van 

poliklinisch “wiggen“  van het gips bij 

toegenomen angulatie.  

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Probeer bij de conservatieve behandeling 

van onderbeensfracturen bij kinderen 

vooral rotatiefouten van de tibia te 

vorkomen; deze zullen moeizamer door de 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
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natuur gecorrigeerd worden dan valgus, 

varus, antecurvatie en recurvatie. 

Verspreiding van de 
richtlijn 

NVPC 
NVK 

Overweeg osteosynthese van de 

onderbeensfractuur bij kinderen als de 

dislocatie van de tibia niet stabiel te 

reponeren is, waarbij niet minimaal 50% 

contact te behouden is. Dit geldt nog 

sterker voor kinderen boven 10 jaar. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Kies bij instabiliteit van de 

onderbeensfractuur eventueel voor 

osteosynthese van de tibia, waarbij bij 

kinderen primair gekozen wordt voor het 

gebruik van ESIN (Nancypennen, TEN, 

Prevotpennen); bij voorkeur worden twee 

gekruiste pennen vanaf proximaal 

ingebracht in de tibia, gevolgd door 2 tot 3 

weken onderbeengips. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Gebruik osteosynthese van de tibia met een 

intramedullaire mergpen (grendelpen) zeer 

terughoudend bij kinderen; alleen bij 

instabiele dwarse fracturen bij oudere 

tieners kan hiervoor gekozen worden 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Gebruik osteosynthese van de tibia met 

plaat en schroeven zeer terughoudend bij 

kinderen. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Gebruik osteosynthese van de tibia met een 

fixateur externe alleen in bijzonder gevallen 

bij een instabiele open onderbeensfractuur 

bij kinderen 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
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NVK 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij 

fracturen van het onderbeen bij kinderen 

met bewegingsangst, een dreigende 

spitsvoet, een afwijkend looppatroon en/of 

beperkingen in activiteiten/participatie van 

het kind. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Enkel        

Behandel een kinderfractuur in het licht van 

leeftijd, geslacht en afstand tot de 

groeischijven. 

< 1 jaar geen  Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer de gedisloceerde (>10 graden) 

distale fibulafractuur onbloedig en behandel 

met enkelbrace of gips. 

< 1 jaar geen  Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Reponeer de gedisloceerde (>10 graden) 

Salter Harris type I en II fracturen van de 

distale tibia onbloedig en behandel met 

onderbeengips. Overweeg exploratie indien 

repositie niet slaagt in verband met 

periostinterpositie. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Overweeg bij Salter Harris type III en IV 

fracturen laagdrempelig aanvullende 

diagnostiek door middel van CT, ter 

evaluatie van de dislocatie. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Bij een vermoeden op een transitiefractuur 

(triplane of Tillaux) dient altijd aanvullende 

< 1 jaar gering Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 

NOV 
NVT 
NVKC 
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diagnostiek uitgevoerd te worden door 

middel van CT, dit voor correcte herkenning 

van de fractuur en eventuele dislocatie. 

Verspreiding van de 
richtlijn 

KNGF 
NVPC 
NVK 

Reponeer de gedisloceerde ) Salter Harris 

type III en IV fracturen (intra-articulaire 

dislocatie >2mm) van de distale tibia 

(on)bloedig en fixeer laagdrempelig met 

schroeffixatie of K-draden. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Behandel alle enkelfracturen bij kinderen bij 

voorkeur door middel van onderbeensgips 

gedurende 6 weken (circa 3 weken 

onbelast, 3 weken belast) 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Overweeg (kinder)fysiotherapie bij 

conservatief dan wel operatief behandelde 

enkelfracturen, bij kinderen met 

bewegingsangst, bij een 

dorsaalflexiebeperking van de enkel, een 

afwijkend looppatroon en/of beperkingen in 

activiteiten/participatie van het kind. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Controleer groeischijffracturen van de 

distale tibia na minimaal 1 of 2 jaar om een 

groeischijf arrest te ontdekken. 

< 1 jaar gering Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Communicatie        

Wegnemen van angst /onzekerheid door 

goede communicatie en geprotocolleerde 

pijnstilling/anxiolyse moet in de routine van 

de SEH ingebed worden. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 
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Indien een repositie op de spoedeisende 

hulp gepland wordt is de werkgroep van 

mening dat dit onder procedurele sedatie 

en analgesie (PSA) gedaan moet worden. 

Hiervoor moet laagdrempelig overlegd 

worden met een SEH-arts dan wel een 

anesthesioloog. 

Overigens dient de repositie alleen te 

gebeuren door een ervaren arts waarbij de 

verwachting is dat een eenmalige repositie 

succesvol is. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Neonaten en specifieke aandoeningen        

Bij kinderen met specifieke aandoeningen 

dient laagdrempelig met een 

gespecialiseerd collega te worden overlegd. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Organisatie van zorg        

Zorgt dat er altijd een specialist bereikbaar 

is als aanspreekpunt voor overleg 

betreffende bepaalde kinderfracturen. 

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

Denk bij fracturen bij niet mobiele kinderen 

aan toegebracht letsel. Volg hierbij de 

KNMG-meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld (KNMG, 2015).   

< 1 jaar geen Verspreiding van de 
richtlijn 

Geen kennis van 
de richtlijn 

Uitrollen richtlijn 
naar betrokken 
beroepsgroepen/ 
Verspreiding van de 
richtlijn 

NOV 
NVT 
NVKC 
KNGF 
NVPC 
NVK 

 

1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk 
bijvoorbeeld aan onenigheid in het land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende faciliteiten of personeel, nodige concentratie 
van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige taakherschikking, et cetera. 
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2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens 
kwaliteitsvisitatie, publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen van goede vergoeding voor een bepaald type 
behandeling, maken van samenwerkingsafspraken. 
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van 
de professional zullen vaak opgelost moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder verantwoordelijkheid van de 
ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. 
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Te ondernemen acties per partij 
Hieronder wordt per partij toegelicht welke acties zij kunnen ondernemen om de 
implementatie van de richtlijn te bevorderen. 
 
Alle direct betrokken wetenschappelijk verenigingen/beroepsorganisaties (NOV, NVT, 
NVKC, KNGF, NVPC, NVK) 

• Bekend maken van de richtlijn onder de leden. 

• Publiciteit voor de richtlijn maken door over de richtlijn te publiceren in tijdschriften 
en te vertellen op congressen. 

• Ontwikkelen van gerichte bijscholing/trainingen. 

• Ontwikkelen en aanpassen van patiënteninformatie/keuzehulpen. 

• Controleren van de toepassing van de aanbevelingen middels audits en de 
kwaliteitsvisitatie. 

• Gezamenlijk afspraken maken over en opstarten van continue modulair onderhoud 
van de richtlijn.  

 
Initiatiefnemende wetenschappelijke vereniging (NVvH) 

• Ziekenhuisbestuurders en waar van toepassing andere systeemstakeholders op de 
hoogte brengen van aanbevelingen die (mogelijk) effect zullen gaan hebben op 
organisatie van zorg en op kosten en wat hierin van de betreffende partij verwacht 
zal worden. 

• Bekend maken van de richtlijn onder de andere betrokken wetenschappelijke– en 
beroepsverenigingen. 

 
De lokale vakgroepen/individuele medisch professionals 

• Het bespreken van de aanbevelingen in de vakgroepsvergadering en lokale 
werkgroepen. 

• Het afstemmen van lokale protocollen op de aanbevelingen in de richtlijn. 

• Het volgen van bijscholing die bij deze richtlijn ontwikkeld gaat worden.  

• Aanpassen lokale patiënteninformatie op grond van de materialen die door de 
verenigingen beschikbaar gesteld zullen worden. 

• Afstemmen en afspraken maken met andere betrokken disciplines om de 
toepassing van de aanbevelingen in de praktijk te borgen. 

 
De systeemstakeholders (onder andere zorgverzekeraars, (koepelorganisaties van) 
ziekenhuisbestuurders, IGJ) 
Ten aanzien van de financiering van de zorg voor patiënten met littekenbreuken wordt 
verwacht van het bestuur van de ziekenhuizen dat zij bereid zijn om de nodige 
investeringen te doen (zie hierboven bij impact op zorgkosten) om de aanbevelingen in 
deze richtlijn te kunnen implementeren. Daarnaast wordt van de bestuurders verwacht 
dat zij bij de betrokken medisch professionals nagaan op welke wijze zij kennis hebben 
genomen van de nieuwe richtlijn en deze toepassen in de praktijk. 
 
Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat zij de zorg die in deze richtlijn wordt 
voorgeschreven zullen vergoeden. De “sterk geformuleerde aanbevelingen” in deze 
richtlijn kunnen, na verloop van de aangegeven implementatietermijnen door 
zorgverzekeraars worden gebruikt voor de inkoop van zorg. 
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Wetenschappers en subsidieverstrekkers 

• Onderzoek initiëren naar de kennislacunes, bij voorkeur in Europees verband. 
 
Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 

• Zorgen voor bekendheid van de richtlijn onder de medewerkers en aan laten sluiten 
bij de ontwikkeling van gerelateerde richtlijnen. 

• Toevoegen van richtlijn aan richtlijnendatabase.  

• Opnemen van dit implementatieplan op een voor alle partijen goed te vinden 
plaats. 
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Bijlage 3 Kennislacunes 
 
 
Inleiding 
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar 
onderzoeksbevindingen die nuttig kunnen zijn voor het beantwoorden van de 
uitgangsvragen. Een deel (of een onderdeel) van de uitgangsvragen zijn met het resultaat 
van deze zoekacties beantwoord, een groot deel echter niet. Door gebruik te maken van 
de evidence-based methodiek is duidelijk geworden dat op het terrein van behandeling 
van fracturen bij kinderen nog lacunes in de beschikbare kennis bestaan. De werkgroep is 
van mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is, om in de toekomst een duidelijker 
antwoord te kunnen geven op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep 
de belangrijkste lacunes in kennis geprioriteerd en vervolgens per hoofdstuk aangegeven 
op welke vlakken nader onderzoek gewenst is. 
 
De werkgroep heeft de volgende top drie van lacunes in kennis geprioriteerd, waarvoor 
nader onderzoek het meest dringend is: 
1) Wel of geen osteosynthese bij gedisloceerde fracturen van de onderarm en pols. 
2) Behandeling femurfractuur voor kinderen tussen 2 tot 5 jaar of vanaf 14 jaar. 
3) Behandeling van radiushalsfracturen. 

 
Beeldvormende diagnostiek 
Op basis van de huidige literatuur is het niet mogelijk een voorkeur uit te spreken voor 
welke indicaties en welke beeldvormende diagnostiek bij kind-fracturen aanvullend nodig 
zijn. Het is nu onduidelijk hoe beeldvorming bijdraagt aan het behandelplan. 
 
Proximale humerus 
Er zijn geen goede onderzoeken beschikbaar over de behandeling van een fractuur van de 
proximale humerus. Er is geen eenduidigheid over de volgende behandelingen voor het 
herstel van een proximale humerus: conservatief versus gesloten reponeren versus 
operatief reponeren en fixeren. Daarbij is er uit de literatuur geen eenduidigheid over 
welke operatietechniek de beste uitkomst geeft. 
 
Elleboog 
Er zijn geen goede onderzoeken beschikbaar over de behandeling van een 
humerusfractuur (supracondylairefracturen, mediale epicondylusfracturen en laterale 
condylusfracturen). Er is geen eenduidigheid over de volgende behandelingen: 
conservatief versus reponeren versus operatieve behandeling; welke operatietechniek de 
beste uitkomst geeft; en onduidelijkheid over de uitkomst op functie en participatie na 
(kinder)fysiotherapie of revalidatie. 
 
Onderarm 
Radiushals; Midschacht; Galeazzi/Monteggia 
Er zijn geen goede onderzoeken beschikbaar over de behandeling van onderarmfracturen. 
Er is geen eenduidigheid over de volgende behandelingen: conservatief versus reponeren 
versus operatieve behandeling; welke operatietechniek de beste uitkomst geeft; en 
onduidelijkheid over de uitkomst op functie en participatie na (kinder)fysiotherapie of een 
revalidatie. 
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Pols 
Er zijn geen goede onderzoeken beschikbaar over de behandeling van polsfracturen. Er is 
geen eenduidigheid over de volgende behandelingen: conservatief versus reponeren 
versus operatieve behandeling; welke operatietechniek de beste uitkomst geeft; en 
onduidelijkheid over de uitkomst op functie en participatie na (kinder)fysiotherapie of een 
revalidatie. 
 
Femurschacht 
Er zijn geen goede onderzoeken beschikbaar over de behandeling van 
femurschachtfracturen. Er is geen eenduidigheid over de volgende behandelingen: 
conservatief versus reponeren versus operatieve behandeling (gelet op verschillende 
leeftijdscategorieën); welke operatietechniek en methode van tractie (Russell of Weber-
bok) de beste uitkomst geeft; en onduidelijkheid over de uitkomst op functie en 
participatie na (kinder)fysiotherapie of een revalidatie. 
 
Onderbeen 
Er zijn geen goede onderzoeken beschikbaar over de behandeling van 
onderbeenfracturen. Er is geen eenduidigheid over de volgende behandelingen: 
conservatief versus reponeren versus operatieve behandeling; welke operatietechniek de 
beste uitkomst geeft; en onduidelijkheid over de uitkomst op functie en participatie na 
(kinder)fysiotherapie of een revalidatie. 
 
Enkel 
Er zijn geen goede onderzoeken beschikbaar over de behandeling van enkelfracturen. Er 
is geen eenduidigheid over de volgende behandelingen: conservatief versus reponeren 
versus operatieve behandeling (gelet op verschillende leeftijdscategorieën); welke 
operatietechniek de beste uitkomst geeft; en onduidelijkheid over de uitkomst op functie 
en participatie na (kinder)fysiotherapie of een revalidatie. 
 
Communicatie op de SEH 
Er zijn geen goede onderzoeken beschikbaar over communicatie van zorgverleners op de 
SEH naar kinderen en ouders. 
 


