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Samenvatting 
 
 
Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de 
multidisciplinaire evidence-based klinische richtlijn Open onderbeenfractuur. Deze 5 
richtlijn is gericht op de diagnostiek en behandeling van onderbeenfracturen, met name 
de complexe open fracturen; graad III (Gustilo). De behandelprincipes die in deze richtlijn 
besproken worden, zijn ook van toepassing op graad I en II open fracturen.  
 
Deze richtlijn heeft als doelstelling de kwaliteit van zorg te verhogen door een 10 
multidisciplinaire inspanning te leveren om de zorg voor patiënten te optimaliseren. 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 15 
omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Behandeling en procedures met 
betrekking tot de individuele patiënt berusten op wederzijdse communicatie tussen 
patiënt, arts en andere zorgverleners. 
 
 20 
Hoofdstuk 3 
Welke diagnostiek en behandeling dienen prehospitaal te worden verricht bij een patiënt 
met een open onderbeenfractuur? 

Behandel patiënten met een open onderbeenfractuur op straat volgens Landelijk Protocol 
Ambulancezorg (LPA) en Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) principes: 

 Breng gedislokeerde fracturen zoveel mogelijk in lijn; 
 Bedek open wonden met in NaCl-oplossing gedrenkte steriele gazen en een 

drukkend verband; 
 Breng voor transport een spalk aan.  

 
Welk lichamelijk onderzoek dient plaats te vinden op de SEH voor de beoordeling en 25 
classificatie van een open onderbeenfractuur? 

Maak lichtfoto’s van de letsels zodat de tijdelijke bedekking niet steeds open gemaakt 
hoeft te worden (met aandacht voor de privacy van de patiënt). 

 

Beoordeel de wond, vasculaire status en het zenuwletsel en classificeer het letsel volgens 
de classificatie van Gustilo en Andersen. 

 

Beoordeel en beschrijf de mate van contaminatie en uitgebreidheid van weke delen 
letsels. 

 

Beoordeel bij herhaling de neurovasculaire status met daarbij aandacht voor ontwikkelen 
van een compartimentsyndroom of vasculair acuut bedreigd been. 

 30 

Vermijd het afnemen van wondkweken op de spoedeisende hulp. 

 

Verricht een röntgenopname in twee richtingen (AP en lateraal) inclusief proximaal en 
distaal gewricht. 
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Wanneer dient er op de spoedeisende hulp een aanvullende CT-angiografie verricht te 
worden? 

Verricht in het geval van intacte perifere pulsaties alleen diagnostiek middels CT-
angiografie op indicatie (klinische verdenking of preoperatieve work-up). 

 

Verricht een chirurgische exploratie en shunting in geval van een traumatisch acuut 
bedreigd been, ten einde de acute ischaemie tijd tot een minimum te beperken. De locatie 
van de vasculaire schade kan aan de hand van conventionele röntgendiagnostiek en het 
niveau van het traumagebied vrij nauwkeurig worden bepaald. 

 
Waaruit bestaat de initiële behandeling op de SEH? 5 

Verwijder makkelijk weg te halen contaminatie en laat perforerende objecten (kabels, 
metaal-glas scherven) op de SEH-afdeling in situ. 

 

Spoelen van de wond dient nadrukkelijk niet op de SEH plaats te vinden. 

 

Bedek wonden met in NaCl-oplossing gedrenkte steriele doeken. 

 

Breng gedislokeerde fracturen in lijn en leg een spalk aan. 

 

Dien zo vroeg als mogelijk iv antibiotica en tetanusvaccinatie toe volgens een regionaal 
protocol. 

 10 

Start zo snel mogelijk met pijnbestrijding volgens lokaal protocol of richtlijn 
pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen. 

 
 
Hoofdstuk 4 
Wanneer dient het debridement te worden uitgevoerd om complicaties en met name 
infecties te voorkomen? 15 

Voer het initiële debridement zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twaalf uur na het 
initiële trauma uit, met een ervaren, getraind en daartoe uitgerust multidisciplinair team. 

 

Voer volgens een vaste systematiek een debridement uit van huid tot bot. Verleng de 
wond hierbij zo nodig langs de perforator-sparende fasciotomie lijnen om een adequaat 
overzicht te verkrijgen van het aangedane gebied. Hou hierbij eventuele volgende 
operaties in gedachte en overleg binnen het multidisciplinaire team. 

 

Spoel onder lage druk met ruime hoeveelheden NaCl-oplossing. 

 
 
Hoofdstuk 5 20 
Op welke wijze dienen weke delen tijdelijk verzorgd te worden bij een open 
onderbeenfractuur? 

Gebruik bij voorkeur negatieve druktherapie als tijdelijke wondbedekker om infecties te 
voorkomen en patiënten comfort te bevorderen.  
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Indien negatieve druktherapie technisch niet mogelijk is, is de tweede keuze het gebruik 
van uitgeknepen gazen gedrenkt in fysiologisch NaCl-oplossing. 

 

Toepassing van een tijdelijke wondbedekker is geen reden om af te zien van vroegtijdige 
definitieve weke delen bedekking. 

 

De beslissing langer dan één week met tijdelijke wondbedekkers door te gaan dient in het 
primaire multidisciplinaire team te worden besloten. 

 
Hoofdstuk 6 
Welke interne fixatie dient te worden toegepast bij patiënten met een open 5 
onderbeenfractuur? 

Streef naar primaire interne fixatie met pen of plaat indien een goede bedekking met 
weke delen mogelijk is waarbij best mogelijke belastbaarheid van het been mogelijk is.  

 Plaats een overbruggende fixateur externe, indien definitieve osteosynthese en 
onmiddellijke weke delen bedekking niet wordt uitgevoerd ten tijde van het eerste 
debridement 

 Vervang de fixateur externe zo spoedig als mogelijk door interne fixatie; 

 Fixeer open onderbeen schachtfracturen bij voorkeur met een geboorde 
intramedullaire pen 

 Fixeer open distale/proximale metafysaire onderbeenfracturen met een 
hoekstabiele plaat of met een intramedullaire pen 

 
Hoofdstuk 7 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van het primaire botplastiek bij patiënten met een open 
fractuur ten opzichte van gebruikelijke zorg? 10 

De werkgroep kan geen aanbeveling voor of tegen een primaire botplastiek doen bij open 
fracturen. 

 

Aangezien nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is op het gebied van primair 
botplastiek, dient deze techniek vooralsnog gebruikt te worden in onderzoeksverband. 

 
 
Hoofdstuk 8 
Op welk moment dient definitieve reconstructie van het weke delen letsel van patiënten 15 
met een open onderbeenfractuur plaats te vinden? 

Verricht de definitieve reconstructie van de weke delen van een open onderbeenfractuur 
zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één week, indien de conditie van de patiënt dat toelaat. 

 
 
Hoofdstuk 9 
Wat is de meeste geschikte amputatie bij patiënten die in aanmerking komen voor een 20 
amputatie na een zeer ernstig onderbeenletsel waarbij een transtibiale 
onderbeensamputatie niet mogelijk is? 

Behoud zoveel mogelijk weefsel en lengte en herstel weke delen letsel indien mogelijk 
met huidtransplantaten. 
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Betrek een revalidatiearts zo spoedig mogelijk na het ongeluk en bij voorkeur voor de 
operatie om de patiënt te informeren. 

 

Voer bij voorkeur een knie-exarticulatie uit in plaats van een transfemorale amputatie 
indien een transtibiale onderbeenamputatie niet mogelijk is. 

 
 
Hoofdstuk 10 
Wat is het postoperatieve antibioticabeleid na reconstructie van een open 5 
onderbeenfractuur? 

Gebruik bij behandeling van graad III open fracturen een antibioticum dat dekking geeft 
tegen Staphylococcus aureus, zoals cefazolin. 

 

De behandelduur voor antibiotica duurt bij graad III open fracturen tot het sluiten van de 
weke delen bij voorkeur met maximum van 72 uur. 

 

Overweeg bij graad III fracturen om een extra middel toe te voegen (bijv. een 
aminoglycoside zoals tobramycine of gentamicine, of ciprofloxacin) of om een derde 
generatie cefalosporine te gebruiken (met als potentieel nadeel dat deze middelen een 
minder sterke werking hebben tegen Staphylococcus aureus). 

 

Overleg met een microbioloog over het te voeren antibioticabeleid bij bijzondere 
contaminaties (marine, stal of mest). 

 10 
 
Hoofdstuk 11 
Welke oefentherapeutische interventies dragen bij aan het herstel van het fysiek 
functioneren bij een graad III open onderbeenfractuur? 

Start postoperatief zo spoedig mogelijk met oefentherapie. 

 15 

Richt de oefentherapie primair op functiestoornissen conform het ICF-model (functie van 
beenmusculatuur, ROM van knie en enkel) en secundair op activiteiten (staan en lopen). 

 

Stel behandeldoelen voor de oefentherapie op in overleg met de patiënt en in overleg 
met de chirurg met het oog op de belastbaarheid van bot en weke delen. 

 

Pas doelstellingen van oefentherapie in de tijd aan op biologische/ mechanische 
mogelijkheden van de wond, bot en weke delen, de uitgevoerde chirurgische 
behandeling, en mogelijke complicaties. 

 

Indien het gewenst is om fysiek functioneren te kwantificeren worden WOMAC en SF-36 
aangeraden met een zesweeks frequentie. 

 

Terugkeer naar werk en kwaliteit van leven worden bepaald door persoonlijke en 
omgevingsfactoren. 

 20 

Neem desgewenst maatregelen ter voorkoming van spitsvoeten.  
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Hoofdstuk 12 
Hoe dient de zorg rondom een open onderbeenfractuur te worden georganiseerd? 

Vorm een multidisciplinair team, in ieder geval bestaande uit een 
traumachirurg/orthopedisch chirurg, een plastisch chirurg en een revalidatiearts. 

 

Zie de patiënt voorafgaande aan de operatie met het multidisciplinaire team (de 
revalidatiearts op indicatie) en stel samen een behandelplan op. 

 

Benoem een hoofdbehandelaar. 

 5 

Maak lokale of regionale afspraken om de zorg rond patiënten met een graad III open 
onderbeenfractuur te organiseren en in een protocol vast te leggen. 

 
 
Hoofdstuk 13 
Hoe dient de patiënt geïnformeerd te worden over de behandeling en de gevolgen?  

Maak een afspraak om het definitieve behandelplan met de patiënt en familie of naaste 
te bespreken, met daarin aandacht voor de mogelijke behandelopties, de risico’s van de 
behandelopties en de verwachte resultaten van de behandelopties. 

 10 

Het gesprek wordt bij voorkeur gevoerd door of in aanwezigheid van de 
hoofdbehandelaar. 

 



11 
Richtlijn Open onderbeenfractuur 

Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 
 
 
Aanleiding voor het maken van de richtlijn  
Het onderbeen heeft, voornamelijk over de tibia, slechts een geringe weke delen 5 
bedekking. Als gevolg daarvan is het een kwetsbaar gebied en kan zelfs een ogenschijnlijk 
eenvoudige beschadiging al tot grote problemen leiden. Naar schatting zijn er in 
Nederland jaarlijks ongeveer 580 nieuwe gevallen met een open onderbeenfractuur 
(Court-Brown, 2012). Deze getallen zijn gebaseerd op gegevens uit Groot-Brittannië. 
Hiervan betreft het ongeveer 250 gevallen met uitgebreid weke delen letsel, oftewel 10 
graad III (ABC) gecompliceerd naar de indeling volgens Gustilo (Gustilo, 1976). Het betreft 
bijkomend letsel dan wel defect van de huid, subcutis en spierweefsel. Daarbij zijn dikwijls 
ook zenuwen en/of bloedvaten beschadigd.  
 
Een oplopende graad van het weke delen letsel verhoogt het risico op 15 
wondgenezingstoornissen, infectie, non-/malunion en een slecht functioneel resultaat. 
De ernst van het weke delen letsel wordt initieel regelmatig onderschat, waarbij het 
huiddefect beperkt lijkt, maar er toch aanzienlijke schade van het onderliggende weefsel 
blijkt te zijn. De definitieve gradering van het weke delen letsel kan derhalve pas 
plaatsvinden na een uitgebreid debridement door een ervaren team.  20 
 
Uit onderzoek blijkt dat een open onderbeenfractuur met significant weke delen letsel 
een grote impact heeft op de patiënt (Hoogendoorn, 2001), maar regelmatig ook voor de 
omgeving van de patiënt verregaande consequenties met zich mee brengt (MacKenzie, 
2005). De landelijke richtlijn beoogt de kwaliteit van zorg voor patiënten met een open 25 
onderbeenfractuur te verbeteren door een efficiënte en multidisciplinaire behandeling. 
Dit zal resulteren in: minder complicaties, minder onnodige operaties, mogelijk minder 
amputaties, een beter functioneel resultaat en een reductie van morbiditeit. 
 
Definitie en doel van de richtlijn 30 
Wat is het doel (beoogde effect) van de richtlijn? 
Erkenning en herkenning van de complexiteit van een onderbeenfractuur met significant 
weke delen letsel is van groot belang teneinde een juiste multidisciplinaire 
behandelstrategie op te stellen. De belanghebbende specialisten moeten doordrongen 
zijn van hun eigen (on-)mogelijkheden en op basis daarvan, vanaf de eerste presentatie 35 
van de patiënt, een samenwerkingsverband aangaan. Standaardisatie van therapeutische 
opties door middel van een behandelalgoritme is noodzakelijk. De ontwikkeling van een 
multidisciplinaire, evidence-based richtlijn draagt hieraan bij. 
 
De behandeling van open onderbeenfracturen volgt op dit moment veelal niet 40 
wetenschappelijk onderbouwde en multidisciplinaire opvang, maar eerder de lokale 
tradities van het ziekenhuis waar de patiënt zich presenteert. Zo bestaat onder andere 
dikwijls onduidelijkheid over de meest aangewezen primaire fixatie, de mate van timing 
en agressiviteit van het debridement en de planning voor de definitieve weke delen 
bedekking. 45 
 
Momenteel ontbreekt er in Nederland een gestandaardiseerde behandelwijze voor 
patiënten met een open onderbeenfractuur. Voor deze aandoening bestaat weliswaar 
een Engelse richtlijn (BAPRAS/BOA, 2009), maar deze is niet zonder meer toepasbaar op 
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de Nederlandse situatie, onder andere vanwege een andere organisatie van de zorg. Een 
landelijke evidence-based richtlijn is dan ook van aanzienlijk belang om zorgprofessionals 
te ondersteunen in hun klinische besluitvorming en transparantie te bieden naar 
patiënten en derden. Het betreft vraagstukken op het gebied van onder andere de vroege 
en late behandeling van open onderbeenfracturen: timing en uitvoering van chirurgisch 5 
debridement, ossale stabilisatie, weke delen bedekking en revalidatie. Een belangrijk 
einddoel is het bewerkstelligen van primaire multidisciplinaire behandeltrajecten waarbij 
de patiënten met complexe open onderbeenfracturen snel en adequaat worden 
behandeld. 
 10 
Afbakening van de richtlijn 
De richtlijn richt zich op alle patiënten open onderbeensfractuur, in het bijzonder 
diegenen met een graad III (a, b of c) open letsel naar de indeling volgens Gustilo en 
Anderson. 
 15 
De richtlijn sluit aan op de richtlijnen Preoperatief Traject, Peroperatief Traject, 
Postoperatief Traject en Enkelfracturen. De behandelprincipes beschreven in deze 
richtlijn, zijn toepasbaar bij open fracturen van andere delen van het skelet, zoals de 
enkel. 
 20 
Beoogde gebruikers van de richtlijn 
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij 
de medische zorg voor volwassenen of kinderen met een open onderbeenfractuur: 
spoedeisende hulp artsen, traumachirurgen, orthopedisch chirurg, plastisch chirurgen, 
revalidatieartsen en fysiotherapeuten en (wond)verpleegkundigen/wondconsulenten.  25 
 
 
Definities en begrippen  
Een open onderbeenfractuur is een meervoudige fractuur, dit wil zeggen er bevindt zich 
een fractuur in de beide beenderen van het onderbeen; de tibia en fibula. Deze richtlijn 30 
geldt ook voor de geïsoleerde open tibia fracturen. 
 
Een graad III open onderbeenfractuur wordt gekenmerkt door:  

 Hoogenergetisch trauma met extensief weke delen letsel 

 En/of multifragmentaire fractuur, segmentale fractuur, of botverlies ongeacht de 35 
grote van de wond 

 En/of ernstige verbrijzeling en/of ‘crush’ 

 En/of ernstige besmetting inclusief boerderij ongelukken 
 
 40 
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Hoofdstuk 2 Verantwoording en methodiek 
 
 
Geldigheid 
Uiterlijk in 2020 bepaalt het bestuur van de NVvH of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig 5 
wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van 
de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een 
herzieningstraject te starten. De werkgroep achtte het niet nodig om op modulair niveau 
aparte geldigheid te benoemen. 
 10 
De NVvH is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van 
deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen 
of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de 
eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied. 
 15 
Algemene gegevens 
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch 
Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten (SKMS). 
 20 
Samenstelling werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2014 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld 
bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij 
de zorg voor patiënten met een graad III open onderbeenfractuur (zie hiervoor de 
samenstelling van de werkgroep). De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen 25 
gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende twee jaar tot de 
totstandkoming van de richtlijn. De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst 
van deze richtlijn. 
 
Belangenverklaringen 30 
De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel 
ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of 
instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Tevens is navraag 
gedaan naar persoonlijke financiële belangen, belangen door persoonlijke relaties, 
belangen d.m.v. reputatiemanagement, belangen vanwege extern gefinancierd 35 
onderzoek, en belangen door kennisvalorisatie. De belangenverklaringen zijn op te vragen 
bij het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, een overzicht vindt 
u hieronder: 
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Naam werkgroeplid Belangen, ja / nee Toelichting 

Drs. M.J. Elzinga Nee  

Dr. J.M. Hoogendoorn Nee  

Dr. P. van der Zwaal Ja Participeert in een maatschap Orthopedie & 

Traumatologie die financieel ondersteund wordt door 

Biomet ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 

Drs. D.J. Hofstee Nee  

Dhr. J.G. Klijnsma Nee  

Drs. P. Plantinga Nee  

Dr. H.R. Holtslag Nee  

Dr. E.T. Walbeehm Nee  

Dr. H.A. Rakhorst Nee  

 
 
Inbreng patiënten perspectief 
Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door een focusgroep te 
organiseren. Het verslag is te vinden in de bijlagen. De conceptrichtlijn is tevens voor 5 
commentaar voorgelegd aan de Patiëntenfederatie NPCF.  
 
Implementatie 
Er werd aandacht besteed aan de implementatie van deze richtlijn. Het 
implementatieplan kunt u vinden in de bijlagen bij deze richtlijn. 10 
 
Werkwijze 
AGREE 
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen volgens het rapport Medisch Specialistische 
Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit 15 
(www.richtlijnendatabase.nl). Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument 
(Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II) (http://www.agreetrust.org/agree-
ii/), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is en op ‘richtlijnen voor 
richtlijn’ voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen 
(http://www.zorginstituutnederland.nl/). 20 
 
Knelpunteninventarisatie 
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de 
adviseur de knelpunten. Zorgverzekeraars Nederland werd gevraagd knelpunten aan te 
leveren voor de richtlijn.  25 
 
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 30 
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 als cruciaal, 
belangrijk en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep, voor zover mogelijk, wat zij 
voor een bepaalde uitkomstmaat een klinisch relevant verschil vond, dat wil zeggen 35 
wanneer de verbetering in uitkomst een verbetering voor de patiënt is.  
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Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 
Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen (Guidelines 
International Network, Trip en National guideline clearinghouse (USA), Europese en 
Amerikaanse beroepsorganisaties) en naar systematische reviews (Medline, Embase, 
Cochrane Database of Systematic Reviews). Vervolgens werd voor de afzonderlijke 5 
uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde 
wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische biomedische 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 zoekactie gevonden artikelen 10 
op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden 
gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de 
zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria 
zijn te vinden in de zoekverantwoording van de desbetreffende uitgangsvraag. 
 15 
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies 
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand 
opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende 
studieresultaten (bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de 
methodologische checklijsten.  20 
 
Samenvatten van de literatuur 
De relevante onderzoeksgegevens van alle geïncludeerde onderzoeken werden 
overzichtelijk weergegeven in Engelstalige evidence tabellen. De belangrijkste 
bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij 25 
voldoende overeenkomsten tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief 
samengevat in een meta-analyse. Dit is gedaan met software van de Cochrane 
Collaboration; Review Manager.  
 
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs  30 
A) Voor interventie- en diagnostische vragen  
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/) (Atkins, 2004). 
 35 
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: 
hoog, matig, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van vertrouwen in 
de literatuurconclusie (zie http://www.guidelinedevelopment.org/handbook/). 
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GRADE Definitie 

Hoog  er is veel vertrouwen 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 als er verder onderzoek 
wordt gedaan. 

Matig  er is matig vertrouwen 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 als er verder onderzoek wordt gedaan. 

Laag  er is beperkt vertrouwen dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte 
effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 het is waarschijnlijk dat de conclusie verandert als er verder onderzoek wordt gedaan. 

Zeer laag  er is weinig vertrouwen dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte 
effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie; 

 de conclusie is zeer onzeker. 

 
B) Voor vragen over etiologie en prognose 
Bij dit type vraagstelling kan GRADE niet gebruikt worden. De bewijskracht van de 
conclusie is bepaald volgens de gebruikelijke EBRO-methode (van Everdingen, 2004).  
 5 
Formuleren van de conclusies 
Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en 
prognose is het wetenschappelijke bewijs samengevat in een of meerdere conclusie, 
waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven.  
 10 
Bij interventie en diagnostische vragen verwijst de conclusie niet naar één of meer 
artikelen, maar wordt getrokken op basis van alle studies samen (body of evidence). 
Hierbij maakten de werkgroepleden de balans op van elke interventie. Bij het opmaken 
van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen. 
 15 
Overwegingen 
Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten 
belangrijk, zoals de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten, 
beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische zaken. Deze aspecten worden, 
voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld onder het kopje 20 
‘Overwegingen’.  
 
Formuleren van aanbevelingen 
De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het 
(beste) beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen. De 25 
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 uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook 
zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door 30 
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 35 
verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en 
infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een 
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specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste 
uitgangsvraag.  
 
Indicatorontwikkeling 
Gelijktijdig met het ontwikkelen van de richtlijn werden er interne kwaliteitsindicatoren 5 
ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken. 
Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is op te vragen bij het 
Kennisinstituut van Medisch Specialisten (secretariaat@kennisinstituut.nl).  
 
Kennislacunes 10 
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. 
Een overzicht van aanbevelingen voor nader/vervolg onderzoek staat in de Kennislacunes 
(zie aanverwante producten). 15 
 
Commentaar- en autorisatiefase 
Volgt later (na commentaarfase). 
 
Implementatie 20 
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de 
implementatie van de richtlijn 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. 

25 
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Hoofdstuk 3 Eerste diagnostiek en behandeling 
 
 
Uitgangsvragen 
3.1 Welke diagnostiek en behandeling dienen prehospitaal te worden verricht bij een 5 

patiënt met een open onderbeenfractuur? 
3.2 Welk lichamelijk onderzoek dient plaats te vinden op de SEH voor de beoordeling 

en classificatie van een open onderbeenfractuur? 
3.3 Wanneer dient er op de spoedeisende hulp een aanvullende CT-angiografie verricht 

te worden? 10 
3.4 Waaruit bestaat de initiële behandeling op de SEH? 
 
 
3.1 Welke diagnostiek en behandeling dienen prehospitaal te worden verricht bij een 

patiënt met een open onderbeenfractuur? 15 
 
Inleiding 
De ambulancezorg speelt een centrale rol in de prehospitale fase. In het geval van een 
open fractuur is transport naar de tweede lijn geïndiceerd, waarbij in het overgrote deel 
van de gevallen gebruik zal worden gemaakt van de zorg door de ambulance. In slechts 20 
een enkel geval zal een patiënt met een open fractuur zichzelf, buiten de ambulance om, 
presenteren op de spoedeisende hulp. In Nederland is de ambulancezorg in sterke mate 
geprotocolleerde zorg. Een belangrijke leidraad hierbij is het ‘Landelijk Protocol 
Ambulancezorg’ (inmiddels LPA 8), waarbij de methodiek gebaseerd is op de ‘Pre Hospital 
Trauma Life Support’ (PHTLS, 2015). Ook bij de prehospitale behandeling van een open 25 
fractuur vindt opvang plaats volgens de bovengenoemde richtlijn. 
 
Mocht een open fractuur voorkomen in het kader van een polytrauma, dan wordt 
bovendien gebruik gemaakt van de ABCDE-systematiek (ATLS, 2008). Tijdens de 
behandeling van deze ernstig gewonde patiënten(groep), zal er tevens aandacht moeten 30 
zijn voor het zogeheten ‘life before limb’ principe. Na de prehospitale opvang, eventuele 
resuscitatie en stabilisatie, vindt triage plaats op straat, gevolgd door transport naar het 
ziekenhuis van keuze. Idealiter wordt een patiënt verwezen naar een centrum, dat in staat 
is een open onderbeenfractuur volledig te behandelen (van eerste opvang tot en met 
revalidatie). 35 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is kennisgenomen van bestaande 
richtlijnen, leerboeken en relevante artikelen die bekend waren bij de richtlijnwerkgroep 40 
en is de input van de patiëntfocusgroep verwerkt. Er is ervoor gekozen om geen 
systematische literatuuranalyse te verrichten, maar in dit hoofdstuk de organisatie en 
inrichting van de prehospitale situatie te beschrijven. Hier is bewust voor gekozen, omdat 
naar de mening van de werkgroepleden de prehospitale opvang wel bijdraagd aan de 
behandeling, maar niet centraal staat in deze. Voor de behandelkeuzes, dient zo veel als 45 
mogelijk gebruik te worden gemaakt van bestaande richtlijnen of wordt verwezen naar 
lokale protocollen.  
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Overwegingen 
Het eerder in de inleiding genoemde ‘life before limb’ behandelprincipe en de toepassing 
van het PHTLS-protocol bepalen de behandeling van patiënten met open fracturen op 
straat. Hieruit vloeit voort dat tijdens de behandeling op straat prioriteit gegeven wordt 
aan de meest levensbedreigende letsels. Pas wanneer duidelijk is dat de circulatie zich als 5 
normaal presenteert (de zogenaamde ‘ABC normale óf stabiele patiënt), richt de aandacht 
van de prehospitale behandeling zich op andere letsels, zoals de getraumatiseerde 
ledemaat(en). Daarbij zal in ieder geval onderzocht moeten worden óf en in welke mate 
de neurologische en vasculaire status van de aangedane extremiteit afwijkend is van 
normaal. Ook op straat is het interessant om te onderzoeken of er sprake is van verlies 10 
van weefsels (spieren, bot) aangezien dit bijdraagt aan het verkrijgen van een allereerste 
indruk van het letsel.  
 
Voor wat betreft de behandeling op straat is het belangrijk om vast te stellen in welke 
mate de open fractuur een bron van extern bloedverlies is. Niet zelden draagt dit letsel bij 15 
aan, of is het oorzakelijk voor, systemische haemodynamische veranderingen, leidend tot 
een haemorragische hypovolemische shock. Daarentegen kan in deze gevallen meestal 
worden volstaan met het spalken van de getraumatiseerde ledemaat en het aanbrengen 
van een drukverband om het bloedverlies tijdelijk te stelpen (in ieder geval gedurende het 
transport naar het ziekenhuis). Ook werkt het spalken van desbetreffende ledemaat, door 20 
de immobilisatie van fractuurdelen, pijnstillend en zal het voor de patiënt meer comfort 
tijdens het transport naar het ziekenhuis opleveren. 
 
In het enkele geval van massaal uitwendig bloedverlies kan gebruik worden gemaakt van 
een tourniquet, die in dat specifieke geval levens- en/of extremiteit reddend kan zijn. De 25 
toepassing hiervan is nochtans controversieel en zelden geïndiceerd op straat.  
 
Voor de bedekking van de wonden kan het beste gekozen worden voor in NaCl-oplossing 
gedrenkte steriele gazen. Dit heeft als voordeel dat het in ruime hoeveelheid aanwezig is 
in iedere ambulance en slechts hoeft te dienen als een tijdelijke bedekking. Het is 30 
daarnaast eenvoudig toepasbaar en goedkoop. Ook houden deze het wondoppervlak 
vochtig, verdunnen ze enigszins mogelijke contaminatie en bemoeilijken ze eventuele 
verdere inoculatie van bacteriën van buitenaf.  
 
Voor wat betreft de behandeling van de posttraumatische pijn wordt verwezen naar de 35 
richtlijn ”Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen.” (Nederlandse 
Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, 2010). 
 
 
Aanbeveling 40 

Behandel patiënten met een open onderbeenfractuur op straat volgens Landelijk Protocol 
Ambulancezorg (LPA) en Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) principes: 

 Breng gedislokeerde fracturen zoveel mogelijk in lijn 
 Bedek open wonden met in NaCl-oplossing gedrenkte steriele gazen en een 

drukkend verband 
 Breng voor transport een spalk aan 
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3.2 Welk lichamelijk onderzoek dient plaats te vinden op de SEH voor de beoordeling 10 
en classificatie van een open onderbeenfractuur? 

 
Inleiding 
In essentie gelden dezelfde behandelprincipes op een spoedeisende hulp, als in de 
prehospitale situatie. De nadruk ligt op het vinden en behandelen van (potentieel) direct 15 
levensbedreigende verwondingen volgens de vaste hiërarchie van letaliteit; het principe 
van ‘treat first what kills first’. Pas wanneer ten tijde van de presentatie op spoedeisende 
hulp blijkt dat het een ABC normale of stabiele patiënt betreft, zal de focus van de 
diagnostiek en behandeling verschuiven van de hele patiënt naar één of meerdere 
specifieke letsels. Zoals bij elk ongevalsslachtoffer dient in ieder geval de primaire opvang 20 
volgens de Advanced Trauma Life Support principes (ATLS) plaats te vinden, waarbij er 
synchroon aandacht uitgaat naar de bescherming van de cervicale wervelkolom en het 
stelpen van massaal (uitwendig) bloedverlies.  
 
Meer specifieke aandacht naar de diagnostiek en behandeling van open fracturen, 25 
ontstaat in de secondary survey, het moment waarop de haemodynamische situatie 
(voldoende) onder controle is. Echter, in het geval van hypovolemische shock echter, kan 
het zijn dat enige vorm van behandeling (zoals uitwendige compressie) al eerder ten tijde 
van de primary survey in gang is gezet.  
 30 
Desalniettemin is het zo dat de definitieve behandeling van open fracturen een operatieve 
behandeling is, welke derhalve onuitvoerbaar is op de spoedeisende hulp. Dat maakt dat 
de verzorging op de spoedeisende hulp van dit letsel van tijdelijke aard is en zich beperkt 
tot een eerste diagnostische inventarisatie en enkele eenvoudige (be)handelingen. In 
onderstaand schrijven wordt meer nauwgezet ingegaan op de vraag welk lichamelijk 35 
onderzoek er op een eerste hulp dient te gebeuren om de patiënt zo goed mogelijk voor 
te bereiden op de verdere (chirurgische) behandelingen. 
 
 
Zoeken en selecteren 40 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is kennisgenomen van bestaande 
richtlijnen, leerboeken en relevante artikelen die bekend waren bij de richtlijncommissie 
en is de input van de patiëntfocusgroep verwerkt. Er is ervoor gekozen om geen 
systematische literatuuranalyse te verrichten, maar in dit hoofdstuk de organisatie en 
inrichting van de spoedeisende hulpsituatie te beschrijven. Hier is bewust voor gekozen, 45 
omdat naar de mening van de werkgroepleden de in-hospital opvang en resuscitatie op 
de spoedeisende hulp een belangrijke bijdrage levert aan de behandeling, maar niet de 
definitieve is. Voor de behandelkeuzes, wordt zo veel als mogelijk verwezen naar 
bestaande richtlijnen of naar lokale protocollen. 
 50 
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Overwegingen 
In de anamnese dient er aandacht te zijn voor het traumamechanisme; wat en hoe is er 
precies wanneer gebeurd. Het zegt niet alleen iets over de mate van energie overdracht 
op het slachtoffer en het daarbij te verwachten letselpatroon, maar ook is het belangrijk 
ten aanzien van de te verwachten risico’s op complicaties, zoals een zich mogelijk 5 
ontwikkelend compartimentsyndroom of een acuut arterieel bedreigd been bij een 
traumatische transsectie van de arteria poplitea.  
 
Ten aanzien van het lichamelijk onderzoek op de SEH bij open onderbeen fracturen 
worden de volgende onderdelen van het lichamelijk en eventueel aanvullend onderzoek 10 
als relevant gezien:  
 
1. Lichtfoto’s:  

Het strekt tot aanbeveling vooraf de letsels te fotograferen (lichtfoto voor 
statusvoering met camera/ telefoon van knie tot en met voet waarbij alle zijden van 15 
het onderbeen te zien zijn. Zorg voor goede belichting en focus) om 
informatieoverdracht te vergemakkelijken en zodat opnieuw openen na bedekking 
niet meer nodig is. Ook na de initiële behandeling op de eerste hulp is er regelmatig 
behoefte aan foto’s van de uitgangssituatie op het moment van binnenkomst. Zorg 
voor een methodiek waarbij de privacy van de patiëntgegevens geborgd is.  20 

2. Wond: 
- Is er sprake van contaminatie? 
- Beoordeling van de huid en spier (aan- en/of afwezigheid, eventueel vitaliteit) 

3. Vasculaire status: 
- Kleur 25 
- Temperatuur 
- Aan-/ afwezig zijn van palpabele arteriële pulsaties ATP/ADP/AP/ AFC 
- Het beschrijven van alleen de capillaire refill is onvoldoende aangezien deze 

daarvoor niet betrouwbaar genoeg is. Het kan een uiting zijn van veneuze 
pooling, welke na het leegknijpen van een teen vanuit het veneuze systeem 30 
gerekruteerd kan worden en zich zo kan uiten als aanwezige capillaire refill 

4. Zenuwletsel: 
- Motoriek: bewegen tenen/enkel (dorsaalflexie n.peroneus, plantairflexie  

n.tibialis) 
- Ook bij langer bestaande ischaemie/acuut vaatletsel kan de motoriek gestoord 35 

zijn 
- Sensibiliteit: gnostische en vitale sensibiliteit beoordelen van dorsum van de 

voet, de laterale zijde van de voet en de plantaire zijde van de voet. Tevens 
dient depropiocepsis van de extremiteit te worden beoordeeld. Zo nodig kan 
hiervoor een neuroloog worden geconsulteerd 40 

5. Classificatie:  
Classificeer het letsel volgens de classificatie van Gustilo en Anderson (tabel 3.1 en 
figuur 3.1). Alhoewel er meerdere andere classificatiesystemen beschikbaar zijn 
(o.a. de Mangled extremity severity score (MESS), de Nerve Injury, Ischemia, Soft 
tissue injury, Skeletal injury, Shock en Age (NISSSA) score, de predictive salvage 45 
index (PSI) en Limb Salvage Index (LSI)), is het gebruik hiervan té specialistisch voor 
een praktische, brede toepassing. Daarnaast zijn deze allen weinig sensitief óf 
specifiek voor de beoordeling van graad III open fracturen. 
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6. Compartimentsyndroom: indien er sprake is van progressieve pijn ondanks 
pijnstilling, elevatie en immobilisatie, ontstaan van sensibiliteitsstoornissen en veel 
pijn bij passief en actief bewegen moet gedacht worden aan een 
compartimentsyndroom. Bij een comateuze patiënt moet drukmeting worden 
overwogen.  5 

 
De beoordeling van de neurovasculaire status en ontstaan van een 
compartimentsyndroom dient systematisch herhaald te worden, zeker na elke vorm van 
manipulatie of transport waarbij de initiële situatie veranderd kan zijn. 
 10 
Het afnemen van een wondkweek op de SEH vlak na het ongeval lijkt geen toegevoegde 
waarde te hebben (Lee, 1997; Valenziano, 2002). Uit literatuur blijkt dat bij een later 
ontstane infectie er slechts in 22% van de gevallen pathogenen geïsoleerd worden die 
voor debridement al aanwezig waren.  
 15 
Ter voorbereiding van de operaties kunnen standaard röntgenfoto’s worden gemaakt in 
twee richtingen (AP en lateraal) inclusief proximaal en distaal gewricht. 
 
Aanbeveling 

Maak lichtfoto’s van de letsels zodat de tijdelijke bedekking niet steeds open gemaakt 
hoeft te worden (met aandacht voor privacy van de patiënt). 

 20 

Beoordeel de wond, vasculaire status en het zenuwletsel en classificeer het letsel volgens 
de classificatie van Gustilo en Andersen. 

 

Beoordeel en beschrijf de mate van contaminatie en uitgebreidheid van weke delen 
letsels. 

 

Beoordeel bij herhaling de neurovasculaire status met daarbij aandacht voor ontwikkelen 
van een compartimentsyndroom of vasculair acuut bedreigd been. 

 

Vermijd het afnemen van wondkweken op de spoedeisende hulp. 

 

Verricht een röntgenopname in twee richtingen (AP en lateraal) inclusief proximaal en 
distaal gewricht. 

 25 
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Bijlage bij 3.2 
 
 
Tabel 3.1 Gustilo Anderson classificatie. 

Type  Beschrijving 

I - Open fractuur door een wond kleiner dan één 
centimeter, zonder ernstige contaminatie; 

II - Open fractuur door een wond groter dan één 
centimeter en kleiner dan 10 centimeter, zonder 
ernstige contaminatie; 

III - IIIA uitgebreid weke delen letsel met nog adequate 
bedekking van de ossale structuren 

 - IIIB uitgebreid weke delen letsel zonder adequate 
bedekking van de ossale structuren/ periostale 
stripping of ernstige contaminatie van de wond. 

 - IIIC: open fractuur met arterieel letsel of bijna 
volledige traumatische amputatie welke 
behandeling behoeft. 

 5 
 
 

Figuur 3.1 Grafische weergave de van Gustilo-Anderson classificatie (type I t/m III)  

 
10 
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3.3 Wanneer dient er op de spoedeisende hulp een aanvullende CT-angiografie 
verricht te worden? 

 
Inleiding 
Als gevolg van trauma ontstaat in het geval van een graad III open onderbeenfractuur nog 5 
wel eens schade aan het arteriële vasculaire systeem. Meestal leidt deze schade niet tot 
beperkingen in de doorbloeding van het onderbeen of tot kritieke ischaemie van de 
aangedane extremiteit. Soms kan het echter voorkomen dat een extremiteit, waarbij 
aanvankelijk distaal palpabele pulsaties worden gevoeld over alle drie de 
onderbeensvaten, op een later tijdstip ischaemisch. Bijvoorbeeld als gevolg van intimale 10 
arteriële schade en opeenvolgende thrombosering van het aangedane bloedvat of 
intimale flap. Gezien deze wisselende vasculaire kliniek wordt de vraag gesteld in welke 
situaties er volstaan kan worden met lichamelijk onderzoek om de vasculaire status te 
beoordelen en wanneer er aanvullend een CT-angiographie dient te worden verricht.  
 15 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling: 
Wat is het effect van het preoperatief inventariseren van de neurovasculaire status op de 20 
verdere behandeluitkomsten? 
 
P:  Patiënten met een graad III open onderbeenfractuur  
I:  Preoperatieve inventarisatie van de vasculaire status door middel van een CT-angio 
C:  Geen aanvullende preoperatieve inventarisatie/ inventarisatie op OK 25 
O:  Vasculaire complicaties, ischaemie, amputaties 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de 
in de studies gebruikte definities. De werkgroep definieerde 5% als een klinisch relevant 30 
verschil. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID) en Embase is op 28 oktober 2015 met relevante 
zoektermen gezocht naar systematische reviews en (gerandomiseerde) gecontroleerde 35 
studies. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 149 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: studiepopulatie bestond uit patiënten met een open 
onderbeenfractuur graad III waarbij de neurovasculaire status preoperatief werd 
geïnventariseerd door middel van een CT-angio. Op basis van titel en abstract werden in 40 
eerste instantie vier studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, 
werden vervolgens drie studies geëxcludeerd (zie exclusietabel), en is één studie definitief 
geselecteerd.  
 
(Resultaten) 45 
Eén observationeel onderzoek (Lutz 1998) is opgenomen in de literatuuranalyse over 
beoordeling van neurovasculaire status. De evidence tabellen hiervan en beoordeling van 
individuele studiekwaliteit kunt u in onder het tabblad Onderbouwing vinden. 
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Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Er is één studie geïncludeerd met daarin totaal 40 patiënten (Lutz, 1998). Dit was een 
prospectieve cohortstudie waarin de noodzakelijkheid van een routine angiografie (geen 
CT-A) is onderzocht in patiënten met een traumatisch vasculair bedreigd been. De 5 
interventiegroep (n=34) onderging preoperatieve bilaterale onderbeen angiografie en de 
controlegroep (n=6) onderging geen preoperatieve angiografie. In het onderzoek vond 
geen randomisatie plaats, de controlegroep werd bepaald doordat de benodigde 
faciliteiten voor een angiografie niet aanwezig waren. 
 10 
Resultaten 
In de methodesectie van de geïncludeerde studie worden geen vooraf bepaalde 
uitkomstmaten beschreven. Aangegeven wordt dat de bevindingen tijdens de operatie 
overeenkwamen met de preoperatieve waarneming van de angiografieen. Over de 
patiënten in de controlegroep wordt beschreven dat zij een succesvolle end-to-end 15 
anastomose ondergingen. Er worden geen kwantitatieve data in het artikel 
gerapporteerd. De studie concludeert dat preoperatieve angiografie van een traumatisch 
vasculair bedreigd been voorafgaand aan een vrije lap transplantatie geen relevante 
informatie toevoegt. 
 20 
Bewijskracht van de literatuur 
Er werd geen GRADE uitgevoerd voor de studie van Lutz, omdat geen uitkomstmaten 
(perioperatieve complicaties) in de studie werden gedefinieerd en/of gerapporteerd.  
 
 25 
Overwegingen 
Over de beoordeling van de vasculaire status was in beperkte mate literatuur met een 
zeer lage bewijskracht voor handen. De werkgroep is daarom uitgegaan van andersoortige 
literatuur zoals richtlijnen en leerboeken. Hieruit is de volgende consensus naar voren 
gekomen. 30 
 
Traumatisch arterieel vaatletsel leidt in tegenstelling tot chronisch obstructief perifeer 
vaatlijden meestal tot een acuut bedreigde extremiteit. Het is dan zaak om de circulatie 
binnen drie à vier uur na het trauma de circulatie te herstellen, teneinde irreversibele 
schade van met name zenuw- en spierweefsel te beperken. Een ischaemietijd van zes uur 35 
of langer is geassocieerd met een slechte prognose (Lange 1989). Bij diegenen, waarbij de 
circulatie na acht uur of later kan worden hersteld, is de amputatieincidentie meer dan 
50% (Howard, 1990).  
 
Eenvoudig onderzoek voor capillaire refill zoals beschreven in de ABCDE-methodiek kan 40 
misleidend zijn. Het poolen van bloed in de aangedane extremiteit kan zich uiten als 
hervulling van de bloedvaten, wanneer eenmaal compressie wordt opgeheven. Palpatie 
van de arteria tibialis posterior en dorsalis pedis is daarom geadviseerd en daar waar dit 
niet goed mogelijk is vanwege zwelling, kan eventueel een dopplerapparaat worden 
gebruikt. 45 
 
In het geval van een traumatisch vasculair bedreigd been is het aanvullend vervaardigen 
van een CT-angiografie een verlies van waardevolle tijd. Het niveau van de vasculaire 
schade kan worden afgeleid uit het traumamechanisme en de gevonden letsels. Het ligt 
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in die gevallen niet voor de hand dat de vasculaire verstoring veroorzaakt wordt door een 
intimale scheur, thrombus, spasme of compartimentsyndroom, als wel door een 
traumatische transsectie. Faris et al. onderzochten 122 arteriële letsels van het 
onderbeen en vonden dat twee daarvan een intimale scheur en spasme hadden. Alle 
patiënten in deze serie dienden behandeld te worden met een veneuze bypass. Directe 5 
chirurgische exploratie van de vermoedelijke plaats van vasculaire schade is derhalve aan 
te bevelen. Reperfusie kan dan plaatsvinden door het plaatsen van tijdelijke shunts 
(bijvoorbeeld carotis shunts), waarna reconstrueerbaarheid kan worden beoordeeld en 
een tijdelijke stabilisatie kan worden aangelegd middels een fixateur externe. 
 10 
In het geval van intacte perifere pulsaties bij lichamelijk onderzoek, kan nadere 
diagnostiek middels (CT-)angiografie op indicatie worden verricht op basis van een hoge 
klinische verdenking (traumatische knieluxatie of femurschachtfractuur met 
vlinderfragment), of in het kader van een preoperatieve work-up voor een vrije lap. 
 15 
 
Aanbeveling 

Verricht in het geval van intacte perifere pulsaties alleen diagnostiek middels CT-
angiografie op indicatie (klinische verdenking of preoperatieve work-up). 

 

Verricht een chirurgische exploratie en shunting in geval van een traumatisch acuut 
bedreigd been, ten einde de acute ischaemie tijd tot een minimum te beperken. De locatie 
van de vasculaire schade kan aan de hand van conventionele röntgendiagnostiek en het 
niveau van het traumagebied vrij nauwkeurig worden bepaald. 

 
 20 
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Bijlagen bij 3.3 
Evidence tabellen 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics 2  Intervention (I) Comparison / control (C) 3 

 
Follow-up Outcome measures 

and effect size 4  
Comments 

Lutz, 1998 Type of study: 
Prospective 
cohort  
 
Setting: trauma 
patients 
 
Country: 
Taiwan 
 
Source of 
funding: 
unknown 

Inclusion criteria: 
- Bone defects after Gustillo 

type II b open fractures or 
osteomyelitits 
 

Exclusion criteria: 
- Emergency angiography 
 
N total at baseline: 
Intervention: 34 
Control: 6 
 
Important prognostic factors2: 
age ± SD: 
I: 40.2 
C: 38.0 
 
Sex:  
I: 74% M 
C: 83% M 
 
Groups comparable at baseline? 
No, patients were not 
randomized 

Describe intervention 
(treatment/procedure/test): 
 
underwent preoperative 
bilateral lower-limb 
angiography, the results of 
which were not read by the 
senior author before surgery. 
 
 
 

Describe  control 
(treatment/procedure/test): 
 
underwent no preoperative 
angiography because 
facilities were not available. 
 
 

Length of 
follow-up: 
unknown 
 
 
Loss-to-
follow-up: 
Not 
reported 
 
Incomplete 
outcome 
data:  
Not 
applicable 
 
 

Preoperative 
angiography of the 
injured lower limbs 
did not provide 
relevant additional 
information. 
End-to-end 
anastomosis 
successful 
performed in 
control group. 
 
No quantitative 
data reported. 

Control group based 
on unavailability of 
needed facilities for 
angiography: no 
randomization 
performed. 
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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/unc
lear) 

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

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

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

Lutz, 1998 No 
randomization 

Likely (no 
randomization) 

Likely (not possible, 
angiography cannot 
be blinded) 

Unclear (results of 
angiographic were 
not read by surgeon 
before surgery, but 
unknown if surgeon 
knew if angiographic 
was made) 

Likely Likely (no outcome 
measures 
predefined) 

Unlikely (no loss 
to follow up) 

Likely (no 
randomization 
performed) 

 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Le Bus, 2008 Slechts zeven patiënten met een open graad II of III fractuur, waarvoor de resultaten niet apart zijn uitgewerkt. 

 
Overige evidencetabellen afhankelijk van type uitgangsvraag. 5 
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Zoekverantwoording 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
Engels, 
Nederlands, 
Duits 

1     exp Lower Extremity/ (137247) 
2     fibula/ or tibia/ (33722) 
3     exp "Bones of Lower Extremity"/ (110836) 
4     (tibi* or pilon or ankle* or fibula or talus or malleol* or foot or feet or forefoot or 
forefeet or 'below knee' or 'lower limb' or 'lower limbs' or 'lower leg' or 'lower legs' or 
toe* or shin* or 'lower extremity' or 'lower extremities' or crur*).ab,ti. (266891) 
5     ankle fractures/ or tibial fractures/ (13237) 
6     1 or 2 or 3 or 4 or 5 (423065) 
7     Fractures, Open/ (4603) 
8     (open adj4 fracture*).ab,ti. or gustilo*.ab,ti,kw. (6710) 
9     7 or 8 (9035) 
10     6 and 9 (4364) 
11     Vascular System Injuries/ or exp Arteries/in or exp Veins/in (18050) 
12     ((vascular or arter*) adj3 (trauma* or damage or occlusion* or le?sion* or 
injur*)).ti,ab. (86638) 
13     ((intimal adj3 flap*) or (traumatic adj3 (dissection* or transsection*))).ti,ab. 
(1310) 
14     11 or 12 or 13 (99822) 
15     10 and 14 (186) 
16     Angiography/ or angiogra*.ti,ab. (191481) 
17     10 and 16 (60) 
18     15 or 17 (213) 
19     exp Tomography, X-Ray Computed/ or (CT or tomograph*).ti,ab. (576072) 
20     18 and 19 (10) 
21     exp "Sensitivity and Specificity"/ or (Sensitiv* or Specific*).ti,ab. or (predict* or 
ROC-curve or receiver-operator*).ti,ab. or (likelihood or LR*).ti,ab. or exp Diagnostic 
Errors/ or (inter-observer or intra-observer or interobserver or intraobserver or 
validity or kappa or reliability).ti,ab. or reproducibility.ti,ab. or (test adj2 (re-test or 
retest)).ti,ab. or "Reproducibility of Results"/ or accuracy.ti,ab. or Diagnosis, 
Differential/ or Validation Studies.pt. (4970184) 
22     18 and 21 (35) 
23     20 or 22 (45) 
24     limit 23 to (dutch or english or german) (41) 
25     remove duplicates from 24 (40) 

149 

Embase 
(Elsevier) 

'distal tibia fracture'/exp OR 'tibia shaft fracture'/exp OR 'proximal tibia fracture'/exp 
OR 'tibia fracture'/exp OR 'fibula fracture'/exp OR 'foot'/exp OR 'ankle fracture'/exp 
OR ((tibi* OR pilon OR ankle* OR fibula OR talus OR malleol* OR foot OR feet OR 
forefoot OR forefeet OR 'below knee' OR 'lower limb' OR 'lower limbs' OR 'lower leg' 
OR 'lower legs' OR toe* OR shin* OR 'lower extremity' OR 'lower extremities' OR crur*) 
NEAR/6 (fracture* OR defect*)):ab,ti OR 'tibia'/exp OR 'fibula'/exp OR 'talus'/exp OR 
'tarsal bone'/exp OR 'toe phalanx'/exp OR tibi*:ab,ti OR pilon:ab,ti OR ankle*:ab,ti OR 
fibula:ab,ti OR talus:ab,ti OR malleol*:ab,ti OR foot:ab,ti OR feet:ab,ti OR forefoot:ab,ti 
OR forefeet:ab,ti OR 'below knee':ab,ti OR 'lower limb':ab,ti OR 'lower limbs':ab,ti OR 
'lower leg':ab,ti OR 'lower legs':ab,ti OR toe*:ab,ti OR shin*:ab,ti OR 'lower 
extremity':ab,ti OR 'lower extremities':ab,ti OR crur*:ab,ti AND [english]/lim AND 
('open fracture'/exp OR ((open OR mangled OR 'acute complex') NEAR/2 (fracture* OR 
trauma*)):ab,ti OR gustilo*:de,ab,ti)  
 
AND 'computed tomographic angiography'/exp  
 
OR  ('blood vessel injury'/exp OR ((vascular OR arter*) NEAR/3 (trauma* OR damage 
OR occlusion* OR le?sion* OR injur*)):ab,ti OR (intimal NEAR/3 flap*):ab,ti OR 
(traumatic NEAR/3 (dissection* OR transsection*)):ab,ti 
 
OR ('angiography'/exp OR angiogra*:ab,ti))  
 
AND ('computer assisted tomography'/exp OR ct:ab,ti OR tomograph*:ab,ti))  
OR ('open fracture'/exp OR ((open OR mangled OR 'acute complex') NEAR/2 (fracture* 
OR trauma*)):ab,ti OR gustilo*:de,ab,ti) AND ('angiography'/exp OR angiogra*:ab,ti)) 
AND ('sensitivity and specificity'/exp OR sensitiv*:ab,ti OR specific*:ab,ti OR 
predict*:ab,ti OR 'roc curve':ab,ti OR 'receiver operator':ab,ti OR 'receiver 
operators':ab,ti OR likelihood:ab,ti OR lr*:ab,ti OR 'diagnostic error'/exp OR 'inter 
observer':ab,ti OR 'intra observer':ab,ti OR interobserver:ab,ti OR intraobserver:ab,ti 
OR validity:ab,ti OR kappa:ab,ti OR reliability:ab,ti OR reproducibility:ab,ti OR (test 
NEAR/2 're-test'):ab,ti OR (test NEAR/2 'retest'):ab,ti OR 'reproducibility'/exp OR 
accuracy:ab,ti OR 'differential diagnosis'/exp OR 'validation study'/exp OR 'validation 
study':ab,ti))  
 
AND ([dutch]/lim OR [english]/lim OR [german]/lim) AND [embase]/lim NOT 
'conference abstract':it 
131 referenties, 109 uniek  
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3.4 Waaruit bestaat de initiële behandeling op de SEH? 
 
Inleiding 
Open onderbeenfracturen zijn regelmatig onderdeel van een multitrauma patiënt. Zoals 
bij elk ongevalsslachtoffer dient de primaire opvang volgens Advanced Trauma Life 5 
Support principes (afgekort ATLS) plaats te vinden met aandacht voor ABCDE, cervicale 
wervelkolom en grote uitwendige bloedingen. Het traumamechanisme is van belang 
omdat het iets zegt over de mate van energie overdracht op het slachtoffer. Bij een 
hoogenergetisch trauma is schade aan weke delen soms ernstiger dan uitwendig lijkt. Bij 
een penetrerend letsel kan er makkelijker bijkomend zenuw of vaatletsel optreden. In 10 
deze module wordt onderzocht wat er tijdens de eerste opvang op een SEH-afdeling dient 
te gebeuren om de patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op de verdere 
behandelingen. 
 
 15 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is kennisgenomen van bestaande 
richtlijnen, leerboeken en relevante artikelen die bekend waren bij de richtlijncommissie 
en is de input van de patiëntfocusgroep verwerkt. Er is geen systematische 
literatuuranalyse verricht omdat hier de organisatie/inrichting van de SEH wordt 20 
beschreven en niet de behandeling. Voor de behandelkeuzes, wordt gebruik gemaakt van 
bestaande richtlijnen of wordt verwezen naar lokale protocollen.  
 
 
Overwegingen 25 
De behandeling van de open onderbeenfractuur op een SEH-afdeling legt zich toe op de 
toediening van antibiotica, wondbehandeling en pijnbestrijding. Verder invasief ingrijpen 
heeft in de eerste hulpsituatie weinig meerwaarde, daar waar de operatiekamer een veel 
betere omgeving hiervoor biedt. Het is wenselijk zo snel als mogelijk is systemisch een 
breedspectrum (cephalosporine/ aminoglyoside) antibiotica toe te dienen, die in ieder 30 
geval gram positieven dekt. Hoe sneller dit gegeven kan worden, des te lager het risico op 
een infectieuze complicatie zal zijn. In het geval van een graad III open fractuur kan 
overwogen worden om een middel toe te voegen dat ook gram negatieven dekt. In de 
aanwezigheid van feacale verontreiniging of clostridium contaminatie (bijvoorbeeld mest) 
dienen hoge doses penicillinen de voorkeur. De SWAB-richtlijn adviseert bij een open 35 
fractuur voor het toedienen van 1 tot 1,5 gram Cefazoline iv. Voor wat betreft 
wondbehandeling beperkt deze zich tot het uitnemen van macroscopische contaminatie, 
zolang deze zich eenvoudig laat verwijderen. Echter uitgebreid spoelen en/of 
wondbehandeling dient niet op de SEH plaats te vinden maar op de OK. Vaak zal dit 
namelijk op de SEH onvoldoende zorgvuldig gedaan kunnen worden en zal de 40 
verontreiniging dieper de wond in worden gebracht. Het zoveel mogelijk in lijn brengen 
en spalken van de fractuureinden zal verdere beschadiging aan weke delen en actief 
bloedverlies uit fractuureinden/ weke delen mogelijk verder beperken. Vaak zal dit 
prehospitaal al gebeurd zijn.  
 45 
Als tijdelijke wondbedekker kan gekozen worden voor steriele en met NaCl-oplossing 
bevochtigde kompressen omwikkeld met verband. Ten aanzien van het toepassen van 
tetanus profylaxe kan gemeld worden dat elke open wond tetanus profylaxe vereist 
volgens lokaal protocol. Het verdient de aanbeveling om in een vroeg stadium te starten 
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met pijnbehandeling. Dit laatste kan volgens lokaal protocol of via de richtlijn 
”pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen” (NVSHV, 2012) geschieden. 
Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat locoregionale anaethesie een (zich 
ontwikkelend) compartimentsyndroom kan maskeren en derhalve dient te worden 
vermeden. 5 
 
 
Aanbeveling 

Verwijder makkelijk weg te halen contaminatie en laat perforerende objecten (kabels, 
metaal-glas scherven) op de SEH-afdeling in situ. 

 

Spoelen van de wond dient nadrukkelijk niet op de SEH plaats te vinden. 

 10 

Bedek wonden met in NaCl-oplossing gedrenkte steriele doeken. 

 

Breng gedisloceerde fracturen in lijn en leg een spalk aan. 

 

Dien zo vroeg als mogelijk iv antibiotica en tetanusvaccinatie toe volgens een regionaal 
protocol. 

 

Start zo snel mogelijk met pijnbestrijding volgens lokaal protocol of richtlijn 
pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen. 

 
 15 
Literatuur 
American College of Surgeons Trauma Programs. Advanced Trauma Life Support. American College of Surgeones. 
Available at http://www.facs.org/trauma/atls/index.html. Accessed on 10 November 2015. 
Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen. Richtlijn ‘Pijnbehandeling bij traumapatiënten in 
de spoedzorgketen’. Universitair Medisch Centrum Utrecht 2012. ISBN 978-90-811 641-4-6 20 
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Hoofdstuk 4 Debridement 
 
 
Uitgangsvraag 
Wanneer dient het debridement te worden uitgevoerd om complicaties en met name 5 
infecties te voorkomen? 
 
 
Inleiding 
De huidige opinie is dat open fracturen binnen zes uur hun eerste debridement moeten 10 
ondergaan. In de ideale situatie wordt deze indexoperatie bij voorkeur door een ervaren 
multidisciplinair team gedaan: traumachirurg of orthopedisch traumatoloog, een 
plastische chirurg en bij de aanwezigheid van vasculair trauma eventueel een vaatchirurg. 
Deze ideale omstandigheden zijn niet altijd mogelijk of zijn lastig te organiseren. Zou er 
derhalve ruimte bestaan om het debridement eventueel later te kunnen verrichten met 15 
het juiste team, het juiste operatiepersoneel en de juiste expertise? 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 20 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling: 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van het uitvoeren van het debridement binnen zes uur 
versus later dan zes uur bij patiënten met open onderbeenfractuur (graad III)? 
 
P:  Patiënten met een open onderbeenfractuur graad III 25 
I:  Debridement binnen zes uur  
C:  Debridement later dan zes uur 
O:  Osteïtis, osteomyelitis, aantal heropnames, aantal heroperaties, functioneren  

(ADL), pijn (VAS), complicaties, terugkeer naar werk, mobiliteit (loopafstand, 
loopsnelheid) 30 

 
Relevante uitkomstmaten 
Buiten de infectiekans, definieerde de werkgroep niet a priori de genoemde 
uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte definities. Als een klinisch 
relevant verschil werd een verschil van 5% gekozen. 35 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
Voor deze uitgangsvraag is uitgegaan van de systematische review van Schenker et al. 
(2012). Deze review onderzocht de associatie tussen tijd tot operatief debridement van 
open fracturen en infecties. Daarvoor werd gezocht naar literatuur tot december 2010. 40 
Voor deze uitgangsvraag is gekozen om deze review te updaten.  
 
In de databases Medline (OVID) en Embase is met relevante zoektermen gezocht naar 
(gerandomiseerd) gecontroleerd onderzoek. De zoekverantwoording is weergegeven 
onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 28 treffers op. Studies 45 
werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria zoals gedefinieerd in de 
review (> 25 studiedeelnemers, leeftijd vanaf 18 jaar, klinische en radiografische gegevens 
van de fractuur bij aanvang van de studie en gedurende follow-up, gegevens over de 
uitkomstmaten wondgenezing, infecties in een prospectief design onderzocht). Op basis 
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van titel en abstract werd in eerste instantie één studie voorgeselecteerd. Na raadpleging 
van de volledige tekst, werd deze studie geëxcludeerd (zie exclusietabel), en werden geen 
additionele studies los van de review geselecteerd. De review includeerde studies met 
patiënten met een open femur/tibia/en of humerus fractuur graad I, II of III. Voor deze 
uitgangsvraag zijn enkel de studies waarin patiënten met een open tibia fractuur graad II 5 
of III zijn onderzocht, opgenomen in de literatuuranalyse. 
 
(Resultaten) 
De systematische review van Schenker includeerde zestien onderzoeken in de 
literatuuranalyse. Hiervan voldeden er zes aan de aanvullende inclusiecriteria van deze 10 
uitgangsvraag (graad II of III). De evidence tabellen hiervan en beoordeling van individuele 
studiekwaliteit kunt u in onder het tabblad Onderbouwing vinden. 
 
 
Samenvatting literatuur 15 
Beschrijving studies 
Schenker, 2010 heeft systematisch gezocht naar gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek (RCT’s), quasi-gerandomiseerde gecontroleerde trials en cohortstudies die een 
minimum van 26 patiënten ouder dan 18 jaar includeerde met botbreuken in lange 
beenderen met gegevens over debridement. Voor het beantwoorden van de vraag zijn er 20 
nog additionele inclusiecriteria gedefinieerd, namelijk open fracturen (graad II of III) in de 
onderste ledematen. In totaal includeerde de systematische review zestien studies van 
welke zes voldeden aan de additionele criteria. Vanwege het feit dat maar een deel van 
de studies geïncludeerd zijn, worden de RCT’s afzonderlijk beschreven.  
 25 
Pollak, 2010 evalueerde de relatie tussen de tijd tot initiële behandeling van open 
fracturen en het voorkomen van een infectie. Patiënten met een Gustilo IIIB, IIIC en 
bepaalde graad IIIA open fracturen van de tibia, enkel, pilon en voet waren geïncludeerd. 
Patiënten waren tussen de 16 en 69 jaar oud. De patiënten maakten deel uit van een 
bestaande grotere studie (the Lower Extremity Assessment Project [LEAP]). In totaal was 30 
er van 307 patiënten data beschikbaar over de tijd tot initiële behandeling. Behandeling 
binnen vijf uur na trauma werd met behandeling na vijf tot meer dan tien uur vergeleken.  
 
Tripuraneni, 2008 onderzocht het effect van vertraging in de initiële behandeling op het 
aantal infecties bij open tibia fracturen. In totaal waren 215 tibiafracturen in 206 35 
patiënten met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar geïncludeerd. Behandeling binnen zes 
uur na binnenkomst op de eerste hulp werd gedefinieerd als vroeg debridement.  
 
Sungaran, 2007 bepaalde of een vertraging in de definitieve behandeling leidde tot een 
toename in het aantal infecties. Er zijn 161 patiënten met een open tibia fractuur met 40 
eventueel een open enkelfractuur. Snel debridement werd gedefinieerd als behandeling 
binnen zes uur na trauma.  
 
Reuss, 2007 includeerde 100 opeenvolgende patiënten vanaf 18 jaar met 104 open tibia 
fracturen voor het bepalen van het effect van tijd tot operatieve debridement en 45 
stabilisatie van een open tibia fractuur op het aantal infecties en uitblijven van 
consolidatie (non-union). Behandeling binnen acht uur na opname op de eerste hulp werd 
vergeleken met behandeling langer dan acht uur na opname.  
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Kindsfater, 1995 vergeleek de incidentie van infectie in een graad II en III open tibia 
fracturen tussen vroeg en laat debridement. In totaal waren 47 fracturen in 46 patiënten 
met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar geïncludeerd. Vroeg debridement was 
gedefinieerd als behandeling binnen vijf uur na trauma.  
 5 
Bednar, 1993 bestudeerde het effect van vertraging van behandeling binnen 24 uur in 82 
open fracturen in de femur of tibia in 75 patiënten. Hierbij werd een vroeg debridement 
gedefinieerd als behandeling binnen zes uur na trauma.  
 
Resultaten 10 
Infecties 
Pollak, 2010 definieerde de uitkomst infectie als een diagnose van wondinfectie of 
osteomyelitis in de eerste drie maanden na het letsel.  
 
Tripuraneni, 2008 definieerde een infectie als de aanwezigheid van een positieve intra-15 
operatieve weefsel of vloeistof kweek, of als klinisch bewijs van purulentie die heroperatie 
vereiste zelfs als intra-operatieve kweken geen groei lieten zien.  
 
Sungaran, 2007 definieerde infectie als een verlenging or herstart van antibiotische 
behandeling als gevolg van verandering in de wond of veranderingen in de criteria voor 20 
verdere chirurgische debridement van cellulitische of etterende wonden, chronische 
infecties of osteomyelitis. 
 
Reuss, 2007 definieerde infecties als osteomyelitis of diepe infectie bij klinisch onderzoek 
na definitieve sluiting procedures dat operatieve interventie vereist.  25 
 
Kindsfater, 1995 vermoedde osteomyelitis in aanwezigheid van koorts, erytheem, 
pijn/gevoeligheid in de breuk of drainage uit de wond. Infecties werden alleen als zodanig 
geclassificeerd als de kweek verkregen ten tijde van de operatie positief bleek.  
 30 
Bednar, 1993 definieerde een diepe infectie als cellulitis, purulente drainage, of een 
positieve kweek voor osteomyelitis meer dan zes weken na letsel in patiënten zonder een 
primaire infectie. 
 
De meta-analyse toonde een gepoold relatief risico van 1,19 (95% BI: 0,68 tot 2,09; 35 
I2=30%) (figuur 4.1). Wanneer alleen studies worden bekeken waarin patiënten met een 
open tibiafractuur zijn geïncludeerd ligt de puntschatter in het voordeel van het vroeg 
uitvoeren van het debridement (RR= 0,86; 95% BI: 0,27 tot 2,76; I2=30%). Dit verschil in 
de richting van het effect komt met name door de studie van Kindsfater die als enige een 
effect vindt in het voordeel van een vroeg debridement. 40 
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Figuur 4.1 Forest plot van snel (binnen 0 tot 8 uur) vergeleken met laat (na 6 of 8 uur) debridement en het risico 
op infectie in patiënten met een open botbreuk type II en III in de onderste ledemaat. 

 
Heropname of heroperatie 5 
Alleen Pollak et al., 2010 hebben gekeken naar het risico op ernstige infecties gedefinieerd 
als een infectie resulterend in heropname. Zij vonden dat er geen verschil was in het risico 
op heropname tussen vroeg of laat debridement (OR= 0,88; 95% BI: 0,45 tot 1,72). 
 
ADL, terugkomst naar werk of mobiliteit 10 
Geen van de studies heeft naar deze uitkomsten gekeken.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht is gestart op laag aangezien de resultaten zijn verkregen uit 
observationeel onderzoek. De bewijskracht voor de uitkomstmaat infecties en 15 
heropnames is met één niveau van laag naar zeer laag verlaagd gezien beperkingen in de 
onderzoeksopzet (geen correctie voor confounding); het geringe aantal infecties 
(imprecisie). 
 
 20 
Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Bij een vroeg (<6-8 uur) debriment bij een open fractuur graad II of III in de 
onderste ledematen is er op basis van zeer zwak wetenschappenlijk bewijs 
geen verschil aangetoond in het risico op infectie vergeleken met een later 
(>8 uur) debridement. 
 
Bronnen (Pollak, 2010; Tripuraneni, 2008; Sungaran, 2007; Reuss, 2007; 
Kindsfater, 1995; Bednar, 1993) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Bij een vroeg (<6-8 uur) debridement bij een open fractuur graad II of III in 
de onderste ledematen is er op basis van zeer zwak wetenschappenlijk 
bewijs geen verschil aangetoond in het risico op heroperatie vergeleken 
met later debridement (>8 uur). 
 
Bronnen (Pollak, 2010) 
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Geen 
GRADE 

Er zijn in de literatuur geen gegevens gerapporteerd over de uitkomsten 
ADL, terugkeer naar werk of mobiliteit. 

 
 
Overwegingen 
De Friedrichse periode stamt uit 1898, toen er uit onderzoek bleek dat cavia’s met een 5 
open fractuur gezond bleven wanneer deze binnen zes uur een debridement kregen. 
Sindsdien wordt dit als de “zes uur regel” gebruikt bij het debrideren of sluiten van open 
wonden. Hierbij wordt verondersteld dat kans op infectie het kleinst is. Er zijn gevallen 
waarbij het door omstandigheden niet lukt om binnen de zes uur de initiële behandeling 
te starten. De systematische literatuuranalyse laat zien dat er slechts zeer zwak bewijs is 10 
voor de optimale timing. De literatuur die er is laat geen duidelijk voordeel voor een vroeg 
of laat debridement zien, maar dit bewijs is te zwak om te stellen dat er geen verschil is 
wanneer het debridement wordt uitgevoerd. Boven dien was het contrast tussen een 
vroeg en laat debridement erg klein, met zelf een overlap (6-8 uur). 
 15 
De waarde van het initiële debridement wordt inmiddels onderkend en dit dient zeer 
nauwkeurig te gebeuren waarbij al het avitale weefsel wordt verwijderd. Debridement 
waarbij dit onvoldoende gebeurt, is een risico voor het krijgen van een infectie. Een 
debridement dient systematisch plaats te vinden waarbij iedere weefsellaag van huid tot 
bot systematisch wordt beoordeeld op vitaliteit en doorbloeding, en vervolgens wordt 20 
genettoyeerd. Eventueel kan de traumatische wond volgens de fasciotomielijnen worden 
verlengd om een adequaat overzicht te verkrijgen van het gehele aangedane gebied. Om 
verdere iatrogene schade aan het getraumatiseerde weefsel te voorkomen is het soms 
verstandig om deze exploratie te verrichten via de geplande incisie voor de 
osteosynthese. Al het gecontamineerde en necrotische weefsel dient te worden 25 
geexcideerd tot slechts goed doorbloed weefsel resteert. Een uitzondering is de huid, 
waarvan alleen het evident necrotische weefsel dient te worden verwijderd. Vitaliteit van 
spierweefsel kan worden beoordeeld door te testen op de 4 C’s: color (rood of bruin), 
consistency (hoe voelt het spierweefsel), capillary circulation (bloedt het), contractility 
(reactie op pincet/diathermie). Het bot kan eventueel beoordeeld worden door het via de 30 
wond te presenteren. Fractuureinden dienen gecuretteerd te worden, waarbij al het 
necrotisch en gecontamineerd botweefsel wordt verwijderd. Botfragmenten zonder 
weefselaanhechting worden verwijderd. Uitzondering zijn grotere gewrichtsfragmenten, 
die gespaard dienen te worden als ze gereponeerd en met absolute stabiliteit gefixeerd 
kunnen worden. Ten slotte dient er gespoeld te worden met ruime hoeveelheden NaCl- 35 
oplossing bij graad III 6-9 liter (Anglen, 2001).  Het beste kan dit gedaan worden met een 
lage druk, bijvoorbeeld door de zak met spoelvloeistof op te hangen aan een infuuspaal 
(FLOW investigators, 2015). 
 
Een multidisciplinaire benadering met de juiste ervaring van het gehele team lijkt daarbij 40 
onmisbaar en de zes-uur regel lijkt daar tegenover minder zwaar te wegen. Er zijn 
uiteraard indicaties om zo snel mogelijk chirurgisch in te grijpen. Forse contaminatie, 
acuut compartimentsyndroom, avasculair ledemaat en polytrauma patiënten zijn een 
absolute indicatie tot spoed interventie. De werkgroep is van mening dat de behandeling 
in elk geval binnen twaalf uur te worden uitgevoerd. 45 
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Dit in ogenschouw nemend, samen met de bestaande literatuur die wordt gegradeerd als 
zeer laag lijkt het logisch het initiële debridement te verrichten binnen een zo kort 
mogelijke tijd met het volledige en ervaren multidisciplinair team (deze samenstelling is 
beschreven en toegelicht in het hoofdstuk organisatie van zorg). Wat een zo kort 
mogelijke tijd is, staat ter discussie. Het lijkt logisch dat dit de tijd is die nodig is om een 5 
(gespecialiseerd) multidisciplinair team te mobiliseren wat soms langer dan zes uur zou 
kunnen zijn.  
 
Binnen de bestaande ziekenhuisorganisatie gebeurt dit regelmatig in de nachtelijke uren 
waarbij het team vaak niet volledig is. Wanneer het team niet beschikbaar is en de 10 
contaminatie en overige letsels ruimte laten, heeft het de voorkeur om de zorg zo te 
organiseren dat deze patiëntengroep in de ochtend als eerste op het operatieprogramma 
start, met het volledige team beschikbaar. Indien de beoordeling door het juiste team 
verricht wordt kan ook op dat moment besloten worden welke fixatie de voorkeur 
verdient. Bovendien zal er al besloten kunnen worden tot definitieve fixatie en de fase 15 
van een externe fixateur over te slaan.  
 
 
Aanbeveling 

Voer het initiële debridement zo snel mogelijk na het initiële trauma uit, met een ervaren, 
getraind en daartoe uitgerust multidisciplinair team. 

 20 

Voer volgens een vaste systematiek een debridement uit van huid tot bot. Verleng de 
wond hierbij zo nodig langs de perforator-sparende fasciotomie lijnen om een adequaat 
overzicht te verkrijgen van het aangedane gebied. Hou hierbij eventuele volgende 
operaties in gedachte en overleg binnen het multidisciplinaire team. 

 

Spoel onder lagedruk met ruime hoeveelheden NaCl-oplossing. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 4 
 
 
Evidence tabellen 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention (I) Comparison / control 
(C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Schenker,  
2012 
 
[individu
al study 
character
istics 
deduced 
from 
Schenker,  
2012] 
 
PS., study 
character
istics and 
results 
are 
extracted 
from the 
SR 
(unless 
stated 
otherwis
e) 

SR and meta-
analysis of RCTs, 
quasi-
randomized 
controlled trials,  
cohort studies 
 
Literature 
search up to 
December 2010 
 
A: Pollak, 2010 
B: Tripuraneni, 
2008 
C: Sungaran, 
2007 
D: Reuss, 2007 
E: Kindsfater, 
1995 
F: Bednar, 1993 
 
Study design:  
A: Cohort 
(prospective) 
B: Cohort 
(retrospective) 
C: Cohort 
(retrospective) 
D: Cohort 
(retrospective) 

Inclusion 
criteria SR: 

 Minimum of 
26 subjects 

 Data for 
patients >18 
yrs 

 Clinical and 
radiographic 
evidence of 
fracture union 
at follow-up 

 Evidence of 
completeness 
of wound 
healing 

 Infectious 
outcomes 

 Open long-
bone fractures 
with time to 
debridement 
as a metric 

 Level I, II or III 
therapeutic of 
prognostic 
study design 

 
Exclusion 
criteria SR: 

Early debridement 
between: 
A: 0-5 hrs 
B: 0-6 hrs 
C: 0-6 hrs 
D: <8 hrs 
E: 0-5 hrs 
F: 0-6 hrs 
 

Late debridement 
between: 
 
A: 5 – >10 hrs 
B: 6 – >24 hrs 
C: 6 – 24 hrs 
D: >8 hrs 
E: >5 hrs 
F: 7-24 hrs 
 

End-point of follow-up: 
 
A: Minimum of 3 months 
after injury 
B: Mean 10 months 
(range 2 weeks to 52 
months) 
C: Not reported 
D: Mean 14 months 
(range 5 weeks to 61 
months) 
E: Mean 19 months 
(range 6 to 48 months) 
F: Mean 18 months 
(range 6 to 38 months) 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome data 
available?  
(intervention/control) 
A: Unknown 
B: Unknown 
C: Unknown 
D: Unknown 
E: Unknown 
F: 0 (0%) 
 
 
 

Comparison: Early vs late 
 
Outcome measure-1 
Defined as infection 
 
I: n/N; C: n/N 
Effect measure: RR [95% 
CI] 
A (within 3 months after 
injury):  
I: 26/93; C: 58/214 
Unadjusted OR:  
1.04 (0.61-1.80) 
B:  
I: 6/43; C: 10/110 
Unadjusted OR:  
1.62 (0.55-4.77)  
C: 
I: 5/58; C: 1/75 
Unadjusted OR:  
6.98 (0.79-61.50) 
D:  
I: 3/26; C: 4/41 
Unadjusted OR: 
1.21 (0.25-5.89) 
E:  
I: 1/15; C: 12/32 
Unadjusted OR: 
0.12 (0.01-1.02) 

Authors’ conclusion: The 
data did not indicate an 
association between 
delayed debridement and 
higher infection rates 
when all infections were 
considered, or when only 
more severe open 
fracture injuries were 
considered.  
 
Level of evidence: GRADE  
Outcome measure 1: 
Infection 
VERY LOW 
 
Outcome measure 2: 
Rehospitalisation or -
surgery 
VERY LOW 
 
The level of evidence was 
downgraded from LOW 
to VERY low, because of 
no adjustment for 
confounders (Risk of Bias) 
and small number of 
infection in studies 
(Imprecision).  
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E: Cohort 
(retrospective) 
F: Cohort 
(retrospective) 
 
Setting and 
Country: 
A: Level-I 
trauma center, 
USA 
B: Level-I trauma 
center, USA 
C: Tertiary 
referral trauma 
centre, Australia 
D: Level-I 
trauma center, 
USA 
E: Hospital, USA 
F: University 
hospital and 
trauma referral 
center, Canada 
 
Source of 
funding: 
A: Non-
commercial 
B: Unknown 
C: Unknown 
D: None 
E: Unknown 
F: Unknown 
 

 Not 
performed in 
human 
subjects 

 Did not allow 
outcomes of 
open fractures 
to be 
distinguished 
from 
outcomes of 
closed 
fractures 

 Classified 
gunshot 
wounds as 
open fractures 

 Did not 
involve long 
bones 

 
16 studies 
included; 
additional 
inclusion criteria 
were: open 
fractures in the 
leg of type II or 
III. A total of six 
studies were 
included and 
described. 
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 

F: (more than 6 weeks 
after injury): 
I: 2/20; C: 2/43 
Unadjusted OR: 
2.28 (0.30-17.46) 
 
Pooled effect (random 
effects model model) 
early vs late 
debridement: 
OR 1.23 [95% CI 0.62 to 
2.46]  
Heterogeneity: p=0.162 
 
Outcome measure-2 
Defined as 
rehospitalisation or -
surgery 
 
I: n/N; C: n/N 
Effect measure: RR [95% 
CI] 
A: Measured as major 
infections resulting in 
rehospitalisation 
I: 14/93; C: 36/214 
Unadjusted OR:  
0.88 (0.45-1.72) 
 
Outcome measure-3 
Defined as ADL, return to 
work  or mobility 
 
None of the studies 
reported data on this 
outcome. 
 

Comment: 
E: Study undertook 
analyse per 1 hour blocks 
to check the time delay 
from injury until 
debridement and the risk 
of infections 
 
Subgroup analysis 
0-6 hrs vs >6hrs 
 
Not possible 
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N, mean age 
A: 307 patients, 
range 16-69 yrs  
B: 215 fractures 
in 206 patients, 
mean 39 yrs 
C: 161 patients; 
Not reported 
D: 81 fractures 
in 77 patients; 
>17 yrs 
E: 47 fractures 
in 46 patients; 
mean 34 yrs 
(range 8-71) 
F: 91 fractures 
in 84 patients; 
mean 34 yrs 
(range 16-63) 
 
% Male:  
A: Not reported 
B: Not reported 
C: Not reported 
D: 63 (78) 
E: 37 (79) 
F: 72 ((96) 
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
 
A: Not reported 
B: Not reported 
C: Not reported 
D: Not reported 

Outcome measure-4 
Defined as complications 
or pain 
 
None of the studies 
reported data on this 
outcome. 
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E: Not reported 
F: Not reported 

 
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) 

Pollak, 2010 Unlikely Unclear Unlikely Likely 

Tripuraneni, 2008 Unlikely Unlikely Unlikely Likely 

Sungaran, 2007 Unlikely Unclear Unlikely Likely 

Reuss, 2007 Unclear Unlikely Unlikely Likely 

Kindsfater, 1995 Unlikely Unlikely Unlikely Likely 

Bednar, 1993 Unlikely Unlikely Unlikely Likely 
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Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Weber, 2014 Analyse van alle lange botten  

 
 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen 
Update van SR Schenker ML, Yannascoli S, Baldwin KD, Ahn J, Mehta S. Does timing to 
operative debridement affect infectious complications in open long-bone fractures? A 
systematic review. 

Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
Dec. 
2010-juli 
2015 

1     exp Lower Extremity/ (135475) 
2     fibula/ or tibia/ (33288) 
3     exp "Bones of Lower Extremity"/ (109431) 
4     (tibi* or pilon or ankle* or fibula or talus or malleol* or foot or feet or forefoot or 
forefeet or 'below knee' or 'lower limb' or 'lower limbs' or 'lower leg' or 'lower legs' or 
toe* or shin* or 'lower extremity' or 'lower extremities' or crur*).ab,ti. (261869) 
5     ankle fractures/ or tibial fractures/ (13041) 
6     1 or 2 or 3 or 4 or 5 (416298) 
7     Fractures, Open/ (4564) 
8     ((open or mangled or "acute complex") adj4 (fracture* or trauma*)).ab,ti. or 
gustilo*.ab,ti,kw. or (exposed adj3 bone*).ti,ab. (8713) 
9     7 or 8 (10987) 
10     6 and 9 (4653) 
11     Debridement/ or Debridement.ti,ab. (24363) 
12     10 and 11 (678) 
13     limit 12 to ed=20101201-20161231 (177) 
14     limit 12 to yr="2011 -Current" (165) 
15     13 or 14 (191) 
16     limit 15 to (dutch or english or german) (169) 
17     (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/)) (245974) 
18     16 and 17 (8) 
19     (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/) (1501005) 
20     16 and 19 (16) 
23     18 or 20 (19) 
25     18 or 20 (19) – 16 uniek  

28 

Embase 
(Elsevier)  

'distal tibia fracture'/exp OR 'tibia shaft fracture'/exp OR 'proximal tibia fracture'/exp OR 
'tibia fracture'/exp OR 'fibula fracture'/exp OR 'foot'/exp OR 'ankle fracture'/exp OR 
((tibi* OR pilon OR ankle* OR fibula OR talus OR malleol* OR foot OR feet OR forefoot 
OR forefeet OR 'below knee' OR 'lower limb' OR 'lower limbs' OR 'lower leg' OR 'lower 
legs' OR toe* OR shin* OR 'lower extremity' OR 'lower extremities' OR crur*) NEAR/6 
(fracture* OR defect*)):ab,ti OR 'tibia'/exp OR 'fibula'/exp OR 'talus'/exp OR 'tarsal 
bone'/exp OR 'toe phalanx'/exp OR tibi*:ab,ti OR pilon:ab,ti OR ankle*:ab,ti OR 
fibula:ab,ti OR talus:ab,ti OR malleol*:ab,ti OR foot:ab,ti OR feet:ab,ti OR forefoot:ab,ti 
OR forefeet:ab,ti OR 'below knee':ab,ti OR 'lower limb':ab,ti OR 'lower limbs':ab,ti OR 
'lower leg':ab,ti OR 'lower legs':ab,ti OR toe*:ab,ti OR shin*:ab,ti OR 'lower 
extremity':ab,ti OR 'lower extremities':ab,ti OR crur*:ab,ti AND [english]/lim AND ('open 
fracture'/exp OR ((open OR mangled OR 'acute complex') NEAR/2 (fracture* OR 
trauma*)):ab,ti OR gustilo*:de,ab,ti) AND ('debridement'/exp OR debridement*:ab,ti)  
 
AND ([dutch]/lim OR [english]/lim OR [german]/lim) AND [embase]/lim AND [1-12-
2010]/sd  
 
('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit: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)   
 
('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' 
SR OR RCT (20) – 12 uniek  

 

5 
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Hoofdstuk 5 Tijdelijke behandeling van weke delenletsel 
 
 
Uitgangsvraag 
5.1 Op welke wijze dienen weke delen tijdelijk verzorgd te worden bij een open 5 

onderbeenfractuur? 
 
Subuitgangsvragen 
5.1.1 Op welke wijze dienen weke delen tijdelijk verzorgd te worden bij een open 

onderbeenfractuur? 10 
5.1.2 Wat zijn de (on)gunstige effecten van kortdurende behandeling (≤7 dagen) van de 

weke delen met negatieve druktherapie of natte gazen versus langdurende 
behandeling van de weke delen bij patiënten met een open onderbeenfractuur 
(graad III)? 

 15 
 
5.1 Op welke wijze dienen weke delen tijdelijk verzorgd te worden bij een open 

onderbeenfractuur? 
Inleiding 
Als bedekkingsmodaliteit van de wond tussen het eerste debridement en de definitieve 20 
bedekking bestaan diverse mogelijkheden, van een nat gaas tot antibiotica bevattende 
kralen met daarover een folie of een negatieve druktherapie. 
 
In beginsel dient een overbruggende wondbedekker slechts als tijdelijke bedekker 
beschouwd te worden en zal het gebruik niet mogen leiden tot uitstel van definitieve 25 
bedekking. Immers, uitstel langer dan één week tussen trauma en definitieve fixatie en 
bedekking leidt tot een verdubbeling van infectiepercentages van het 
osteosynthesemateriaal en daarnaast tot meer complicaties voor de reconstructieve 
ingreep van de weke delen (Schlatterer, 2015). 
 30 
Het gebruik van negatieve druktherapie is de laatste jaren zeer populair geworden op 
basis van diverse argumenten. Het is gebruiksvriendelijk voor patiënt en verpleging en het 
voorziet naast het tijdelijk bedekken van de weke delen, ook in het afvoeren van het door 
de wonden geproduceerde vocht. In hoeverre deze systemen beter in staat zijn de 
bacterie-load te reduceren, en daarmee het infectierisico te verminderen, dan de meer 35 
traditionele verbandmethoden is van belang in het maken van een keuze tussen beiden.  
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 40 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van tijdelijke behandeling van de weke delen met 
negatieve druktherapie versus natte gazen bij patiënten met een open onderbeenfractuur 
(graad III)? 
 45 
P:  Patiënten met een open onderbeenfractuur (graad III) 
I:  Wondbehandeling met negatieve druktherapie 
C:  Wondbehandeling met in NaCl-oplossing gedrenkte gazen 
O:  Wondheling, infectie, osteïtis, osteomyelitis, pijn, patiënttevredenheid 
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Wat zijn de (on)gunstige effecten van kortdurende behandeling (≤7 dagen) van de weke 
delen met negatieve druktherapie of natte gazen versus langdurende behandeling van de 
weke delen bij patiënten met een open onderbeenfractuur (graad III)? 
 5 
P:  Patiënten met een open onderbeenfractuur (graad III) 
I:  Korte (≤7 dagen) tijdelijke wondbedekking zoals negatieve druktherapie of natte 

gazen 
C:  Langdurige (>8 dagen) tijdelijke wondbedekking zoals negatieve druktherapie of 

natte gazen 10 
O:  Wondheling, infectie, osteïtis, osteomyelitis, pijn, patiënttevredenheid 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID) en Embase is met relevante zoektermen gezocht naar 
systematische reviews en (gerandomiseerd) gecontroleerd onderzoek (RCT en CCT). De 15 
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 
literatuurzoekactie leverde 191 treffers op. Eerst is er gekeken of er een systematische 
review geschikt was welke overeenkwam met de PICO gesteld voor deze evidence 
synthese. Reviews zijn geïncludeerd wanneer er in de review in tenminste twee databases 
is gezocht en de resultaten transparant beschreven zijn. De review die voldeed aan de 20 
criteria is geüpdatet met studies uit de zoekactie voor deze uitgangsvraag. Studies werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: gecontroleerd onderzoek 
uitgevoerd bij volwassen met een open onderbeenfractuur graad II/III. Op basis van titel 
en abstract werden in eerste instantie twee additionele studies voorgeselecteerd. Na 
raadpleging van de volledige tekst, werd vervolgens één studie geëxcludeerd (zie 25 
exclusietabel), en één trial definitief geselecteerd. 
 
(Resultaten) 
Eén systematische review, met daarin één RCT en twaalf retrospectieve studies, is 
opgenomen in de literatuuranalyse. Door het updaten van de literatuur is één additionele 30 
RCT toegevoegd. De evidence tabellen hiervan en beoordeling van individuele 
studiekwaliteit kunt u in onder het tabblad Onderbouwing vinden. 
 
 
Samenvatting literatuur 35 
Beschrijving studies 
De review van Schlatterer (2015) onderzoekt het gebruik van negatieve druktherapie bij 
patiënten met een graad IIIB open tibiafractuur op drie aspecten. Ten eerste wordt de 
kans op infecties en het aantal vrije lapprocedures bij gebruik van negatieve druktherapie 
vergeleken met het gebruik van natte gazen. Daarnaast wordt onderzocht of het aantal 40 
infecties bij kortdurende tijdelijke wondbedekking verschilt van langdurige tijdelijke 
wondbedekking. In de review zijn dertien studies opgenomen; één RCT en twaalf 
retrospectieve studies. Naar aanleiding van de update is de gerandomiseerde trial van 
Rasool (2013) hieraan toegevoegd. In deze studie zijn 50 patiënten (35 mannen; 70%) met 
Gustilo type II, IIIA en IIIB open tibia fracturen afwisselend ingedeeld in de behandelgroep 45 
met negatieve druktherapie (n=25) ofwel in de behandelgroep met in fysiologisch zout 
gedrenkte gazen (n=25). Vervolgens is de tijd tot wondheling, gedefinieerd als 100% 
granulatie van de wond, in beide groepen vergeleken. De review definieerde een infectie 
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als elke patiënt die een behandeling kreeg met antibiotica, of een chirurgische incisie en 
drainage onderging. 
 
Wondheling 
De studie Rasool 2013 onderzocht bij 50 personen het verschil in tijd tot wondheling bij 5 
gebruik van negatieve druktherapie of in fysiologisch zout gedrenkte gazen. Tijd tot 
wondheling is hierbij gedefinieerd als aantal dagen tot verschijning van 100% 
granulatieweefsel op de wond. Uit analyse blijkt dat negatieve druktherapie een 
significant grotere kans geeft op heling binnen 10 tot 20 dagen dan in NaCl-oplossing 
gedrenkte gazen (RR=21,00; 95% BI 3,05 tot 144,39; p<0,05).  10 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat tijd tot wondheling is met drie niveaus verlaagd 
gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet en het zeer geringe aantal patiënten 
(imprecisie). 15 
 
5.1.1 Wat zijn de (on)gunstige effecten van tijdelijke behandeling van de weke delen 
met negatieve druktherapie versus natte gazen patiënten met een open 
onderbeenfractuur (graad III)? 
Infectiereductie in acute fase (<72 uur) 20 
Vier studies (één RCT en drie observationele studies) uit de review vergeleken 
infectiereductie bij patiënten met negatieve druktherapie ten opzichte van patiënten met 
natte gazen (totaal n=461; negatieve druktherapie n=332, infecties n=47; natte gazen 
n=129, infecties n=27). De RCT van Stannard vond een statistische significant verschil in 
het voordeel van een negatieve druktherapie (RR=0,41; 95% BI 0,20 tot 0,82). Ook de twee 25 
observationele studies vonden een associatie in het voordeel van negatieve druktherapie 
(Blum 2012 RR=0,20; 95% BI 0,05 tot 0,90; Parrett 2006 RR=0,48; 95% BI 0,18 tot 1,27). In 
de studie van Liu (2012) werd daarentegen een verhoogd risico gevonden (RR=3,69; 95% 
BI0,93 tot 14,55). Het gepoolde effect (random effects model) geeft een RR van 0,60 (95% 
BI 0,22 tot 1,63) in het voordeel van negatieve druktherapie (heterogeniteit (I2)= 71%). 30 
Infectierisico’s varieerden van 5,4% tot 29% bij patiënten behandeld met negatieve 
druktherapie en van 8,0 tot 28,0% bij patiënten met natte gazen. 
 

 
Figuur 5.1 forest plot van de gepoolde data: tijdelijke bedekking middels negatieve druktherapie geeft een lichte 35 
reductie van het aantal wondinfecties ten opzichte van natte gazen 

 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat risico op infectie is met drie niveaus verlaagd 
gezien tegenstrijdige resultaten/ grote heterogeniteit (inconsistentie); en het geringe 40 
aantal patiënten (imprecisie).  
 
Er waren geen uitkomsten gerapporteerd of gemeten over osteïtis, osteomyelitis, pijn, 
patiënttevredenheid. 
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5.1.2 Wat zijn de (on)gunstige effecten van kortdurende behandeling (≤7 dagen) van de 
weke delen met negatieve druktherapie of natte gazen versus langdurende behandeling 
van de weke delen bij patiënten met een open onderbeenfractuur (graad III)? 
 5 
Resultaten  
Zes studies beschreven het aantal benodigde lapprocedures na gebruik van negatieve 
druktherapie ten opzichte van een behandeling met natte gazen (Bhattacharyya, 2008; 
Dedmond, 2006; Dedmond, 2007; Hou, 2011; Liu, 2012; Parrett, 2006). Het aantal vrije 
lapprocedures in de studie van Parrett (2006) daalde na de introductie van negatieve 10 
druktherapie van 42% naar 11%. Echter, het aantal lokale lappen bleef gelijk en de 
benodigde lokale wondverzorging (huidtransplantaties en/of uitgestelde primaire of 
secundaire wondsluiting) steeg van 22% naar 49%. De andere vijf studies vonden een 
daling van 13% tot 60% in het aantal lapprocedures in vergelijking met voorgaande jaren 
voor de introductie van negatieve druktherapie.  15 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat is met drie niveaus verlaagd gezien de beperkingen 
in de onderzoeksopzet van de review en onderliggende studies en het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). Daarnaast is het aantal flap procedures een zeer indirecte maat 20 
voor de geformuleerde uitkomsten (infecties, osteïtis en osteomyelitis). 
 
Risico op infecties bij langdurig gebruik van negatieve druktherapie 
Resultaten  
In tien studies is het risico op infecties beschreven bij langdurig gebruik van negatieve 25 
druktherapie. Hierbij varieerde het infectierisico tussen 0 en 54%. De review wilde een 
vergelijking maken tussen tijdelijke wondbedekking meer en minder van 72 uur, maar de 
geïncludeerde studies hanteerden andere afkappunten. De duur van het gebruik van 
negatieve druktherapie (zeven tot 53 dagen). Ook de methode van botstabilisatie 
(externe/intern) varieerde tussen studies. Hierdoor is het niet goed te achterhalen of de 30 
uitkomsten een gevolg zijn van de behandeling of van de indicatie (selectiebias). In acht 
van de tien studies werd geen verhoogd infectierisico gevonden voor patiënten langdurig 
behandeld met negatieve druktherapie. In twee (Hou, 2011 en Battacharyya, 2008) van 
de tien studies werd een verhoogd risico op infecties gevonden bij de toepassing van 
langdurige negatieve druktherapie ten opzichte van natte gazen. Er waren geen 35 
kwantitatieve gegevens beschikbaar.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht is niet gegradeerd met GRADE omdat er geen kwantitatieve gegevens 
beschikbaar waren voor de vergelijking tussen een kort- en langdurige toepassing van 40 
tijdelijke wondbedekking. 
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Conclusies 
Tijd tot wondheling 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat negatieve druktherapie de tijd tot herstel mogelijk 
verkleinen.  
 
Bronnen (Rasool, 2013) 

 
Infecatiereductie in acute fase (<72 uur) 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er een associatie bestaat tussen infectiereductie en 
het gebruik van negatieve druktherapie ten opzichte van natte gazen.  
 
Bronnen (Schlatterer, 2015) 

 5 
Aantal flap procedures bij langdurig (>72 uur) gebruik van negatieve druk wondtherapie 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen die erop duiden dat gebruik van negatieve 
druktherapie leidt tot een vermindering van het aantal benodigde 
flapprocedures ten opzichte van behandeling met natte gazen.  
 
Bronnen (Schlatterer, 2015) 

 
Risico op infecties bij langdurig (>72 uur) gebruik van negatieve druk wondtherapie 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat verlengd gebruik van negatieve druktherapie bij 
drie tot zeven dagen het risico op infecties mogelijk gelijk is ten opzichte 
van natte gazen. Bij gebruik van negatieve druktherapie langer dan zeven 
dagen kan er mogelijk wel een verhoogd risico op infecties optreden.  
 
Bronnen (Schlatterer, 2015) 

 
 10 
Overwegingen 
Uit de literatuur volgt een voorkeur voor het gebruik van negatieve druktherapie ten 
opzichte van natte gazen. Daarnaast waren er aanwijzingen om negatieve druktherapie 
niet langer dan een week te gebruiken. De bewijskracht van deze bevindingen zijn als zeer 
laag gegradeerd. Tot de definitieve bedekking is een van de behandeldoelen het 15 
voorkomen van infectie. Infectie komt in de acute fase (0 tot 72 uur) voor in 0 tot 30% van 
de gevallen. Na 72 uur stijgt dit percentage tot 0 tot 54% (Schlatterer, 2015). De enige 
manier om progressie van infecties te voorkomen is stabiele bedekking. Indien de 
definitieve weke delen behandeling niet direct, maar uitgesteld plaats zal vinden kan 
gebruik worden gemaakt van een tijdelijk bedekking middels natte gazen of negatieve 20 
druktherapie. Dit stelt de behandelaars in staat om hun definitieve stabilisatie en 
bedekking voor te bereiden. Bovendien kan de patiënt herstellen van eventuele andere 
trauma’s in het geval van polytrauma. Een ander doel van de tijdelijke bedekking is de 
bacterieload te reduceren en nieuwe kolonisatie van oppervlakken tegen te gaan.  
 25 
Het voordeel van negatieve druktherapie boven natte gazen is dat er een fysieke barrière 
is in de vorm van een adhesieve laag plastic, daar waar natte gazen dit ontberen. Ook is 
er een continue actieve drainage van wondvocht bij deze systemen, daar waar natte gazen 
op vaste intervallen dienen te worden gewisseld ten einde zich ophopende bacteriën te 
reduceren. Ten slotte is het gebruiksvriendelijk voor verpleging en patiënt en vermindert 30 



49 
Richtlijn Open onderbeenfractuur 

het aantal dagelijkse medische handelingen voor wondverzorging waardoor kosten 
gereduceerd worden. Bovendien is dat prettiger voor de patiënt omdat het wisselen van 
gazen als pijnlijk wordt ervaren door patiënten. 
 
Negatieve druktherapie functioneert alleen bij het bestaan van een adequaat vacuüm. In 5 
de gevallen waar gebruik gemaakt wordt van een fixateur externe als tijdelijke stabilisatie 
is een vacuüm over het algemeen lastig te verkrijgen door lekkage van lucht vanuit de 
pennen van de fixateur. Indien het behouden van dit vacuüm niet slaagt, dan verandert 
dit systeem, door dezelfde plastic barrière, in een potentiële bron van infectie als gevolg 
van stase van vocht en bacteriën. Een aanhoudend disfunctionerend systeem dient dus 10 
zo spoedig mogelijk verwijderd te worden ten einde een potentiële infectiebron te 
voorkomen. In dit soort gevallen kan om deze reden primair gekozen worden voor natte 
gazen. 
 
De toepassing van een tijdelijke wondbedekker moet met een specifiek doel worden 15 
toegepast en niet gezien worden als een reden om af te zien van vroegtijdige bedekking. 
Wanneer de definitieve bedekking niet binnen een week plaats vindt neemt mogelijk het 
risico op infecties toe. Een multidisciplinair team moet daarom bewust overwegen of 
verlenging van de tijdelijke bedekking wenselijk is.  
 20 
 
Aanbeveling 

Gebruik bij voorkeur negatieve druktherapie als tijdelijke wondbedekker om infecties te 
voorkomen en patiënten comfort te bevorderen.  

 

Indien negatieve druktherapie technisch niet mogelijk is, is de tweede keuze het gebruik 
van uitgeknepen gazen gedrenkt in fysiologisch NaCl-oplossing. 

 

Toepassing van een tijdelijke wondbedekker is geen reden om af te zien van vroegtijdige 
definitieve weke delen bedekking. 

 25 

De beslissing langer dan één week met tijdelijke wondbedekkers door te gaan dient in het 
primaire multidisciplinaire team te worden besloten. 

 
 
 
Literatuur 
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Schlatterer DR, Hirschfeld AG, Webb LX. Negative pressure wound therapy in grade IIIB tibial fractures: fewer 

infections and fewer flap procedures? Clin Orthop Relat Res. 2015;473(5):1802-1811. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 5 
 
 
Evidence tabellen 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics  Intervention 
(I) 

Comparison 
(C) 

Follow-up Outcome measures and effect 
size  

Comments 

Schlatterer, 
2015 
 

SR of RCTs and 
retrospective 
studies 
 
Literature 
search: SR: up to 
September 1, 
2013 
Update: up to 
April 15, 2015 
 
A: 
Bhattacharyya, 
2008 
B: Blum, 2012 
C: Dedmond, 
2006 
D: Dedmond, 
2007 
E: Hou, 2011 
F: Karanas, 2008 
G: Li, 2013 
H: Liu, 2012 
I: Liu, 2012 
J: Parrett, 2006 
K: Rinker, 2008 
L: Stannard, 
2009 
M: Steiert, 2009 
N: Rasool, 2013* 
 
Study design:  

Inclusion criteria SR: negative 
pressure wound therapy, tibial 
fractures, open fractures, 
infections or osteomyelitis, 
muscle flap or flap procedures, 
English, humans, all levels of 
evidence, published between 
2006 and September 2013 (SR) 
and up to April 15 2015 
(update).  
 
Exclusion: 
Review articles, pilon fractures, 
insufficient data or case 
reports 
 
13 studies included 
 
 
Important patient 
characteristics at baseline: 
A to M: No information on 
patient characteristics is not 
reported.  
 
N:  
Age: 10-40 yrs.  
Gender: total: 35/50 male, 
15/50 female: VAC group 68% 
male, saline dressings group 
72% 
Wound size: mode 6 to 7.5 cm 
in VAC as well as saline 
dressings group 

A to N: VAC 
 
 
 
 

A to M: 
gauze 
dressings 
N: Saline 
dressings 
 

End-point of follow-
up: 
Unknown 
N: number of days till 
appearance of 100% 
granulation tissue 
over wound. 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
(intervention/control) 
Unknown 
 
 

Time of wound healing (100% 
granulation tissue) 
Effect measure: RR [95% CI] 
N: 10-20 days: VAC 84%, saline 
dressings 4%; RR= 21.00 [3.05 to 
144.39] 
21-30 days: VAC 16%, saline 
dressings 48% 
31-40 days: VAC 0%, saline 
dressings 48%; RR= 0.04 [0.00 to 
0.64] 
 
Infection risk in acute phase 
(<72hrs.) 
Effect measure: RR [95% CI] 
B: RR=0.20 [0.05, 0.90] 
I: RR=3.69 [0.93, 14.55] 
J: RR= 0.48 [0.18, 1.27] 
L: RR= 0.41 [0.20, 0.82] 
Pooled effect (random effects 
model; n=461): RR=0.60 [95% CI 
0.22 to 1.63] favoring VAC 
Heterogeneity (I2): 71% 
 
Infection rates after (>72 hrs.) 
Effect measure: RR [95% CI:  
 
A: VAC 8/14, gauze dressings 
3/24, RR= 4.57 [1.45, 14.46] 
C: NS 
D: NS 
E: VAC 10/22, gauze dressings 
1/10, RR=4.55 [0.67, 30.85] 
F: NS 

Abbreviations: 
NS=Not significant 
VAC= negative pressure 
wound therapy or Vacuum-
Assisted Closure therapy 
system 
SR= Systematic review 
RCT= randomized controlled 
trial 
RR=Risk ratio 
CI=Confidence interval 
 
* The study Rasool 2013 was 
added to the review after 
update.  
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SR of a RCTs and 
retrospective 
studies 
 
Country: 
SR: USA;  
Rasool 2013: 
Pakistan;  
Other studies: 
Unknown   
 
Source of 
funding: 
Not stated 
 

Location of wound 
(high/middle/low shaft): total 
group n= 7/18/25; VAC 
n=3/10/12, saline dressings 
n=4/8/13 
 
 
Groups comparable at 
baseline?  
A to M: Unknown 
N: yes 

G: NS 
H: NS 
I: NS 
K: NS 
M: NS 
 
Infection rates after 7 days 
Effect measure: RR [95% CI] 
A: VAC 8/14, gauze dressings 
3/24, RR= 4.57 [1.45, 14.46] 
E: VAC 10/22, gauze dressings 
1/10, RR=4.55 [0.67, 30.85] 
Pooled effect (random effects 
model; n=70): RR=4.56 [95% CI 
1.70 to 12.25] favouring gauze 
dressings 
Heterogeneity (I2): 0% 
 
Flap procedure rates after >72 
hrs. of negative pressure wound 
therapy  
Effect measure: RR, RD, mean 
difference [95% CI]: 
A, C, D, E, I: 13 to 60% decrease 
in flap rates  
J: free flap rate: VAC 11%, gauze 
dressings 42%;  
local flap rate: VAC 38%, gauze 
dressings 40 (NS);  
local wound care: VAC 22%, 
gauze dressings 49% 
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)   

 
Research question: 

Study 
reference 

Describe method 
of randomisation1 

Bias due to 
inadequate  
concealment of 
allocation?2  

Bias due to 
inadequate blinding 
of participants to 
treatment 
allocation?3 

Bias due to 
inadequate blinding 
of care providers to 
treatment 
allocation?3 

Bias due to 
inadequate blinding 
of outcome 
assessors to 
treatment 
allocation?3 

Bias due to selective 
outcome reporting 
on basis of the 
results?4 

Bias due to 
loss to follow-
up?5 

Bias due to 
violation of  
intention to treat 
analysis?6 

Rasool, 
2013 

Alternation  
(quasi-random 
method of 
allocation) 

likely likely likely likely unclear unlikely unlikely 
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Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Cheng, 2013 Heeft geen relevante vergelijking onderzocht. 

Overige evidencetabellen afhankelijk van type uitgangsvraag. 

 
Zoekverantwoording 

 5 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 

(OVID)  

 

1995-april 

2015 

 

Engels, 

Nederlands 

1     exp Lower Extremity/ (131744) 
2     fibula/ or tibia/ (32404) 
3     exp "Bones of Lower Extremity"/ (106996) 
4     (tibi* or pilon or ankle* or fibula or talus or malleol* or foot or feet or forefoot or 
forefeet or 'below knee' or 'lower limb' or 'lower limbs' or 'lower leg' or 'lower legs' or 
toe* or shin* or 'lower extremity' or 'lower extremities' or crur*).ab,ti. (254028) 
5     ankle fractures/ or tibial fractures/ (12729) 
6     1 or 2 or 3 or 4 or 5 (404850) 
7     Fractures, Open/ (4431) 
8     ((open or mangled or "acute complex") adj4 (fracture* or trauma*)).ab,ti. or 
gustilo*.ab,ti,kw. or (exposed adj3 bone*).ti,ab. (8416) 
9     7 or 8 (10633) 
10     6 and 9 (4494) 
32     Negative-Pressure Wound Therapy/ (1471) 
33     exp Atmospheric Pressure/ (12631) 
34     (((negative or Subatmospheric) adj3 pressure) or (vacuum-assisted adj3 closure*) 
or VAC).ti,ab. (10686) 
35     32 or 33 or 34 (22826) 
36     10 and 35 (76) 
37     limit 36 to (yr="1995 -Current" and (dutch or english)) (64) 
38     Bandages/ or (bandage* or dressing* or "topical therapy*" or "wound 
therap*").ti,ab. (30156) 
39     32 or 33 or 34 or 38 (51414) 
40     10 and 39 (146) 
41     limit 40 to (yr="1995 -Current" and (dutch or english)) (96) – 95 uniek 

191 

uniek  

Embase 

(Elsevier) 

‘distal tibia fracture'/exp OR 'tibia shaft fracture'/exp OR 'proximal tibia fracture'/exp 
OR 'tibia fracture'/exp OR 'fibula fracture'/exp OR 'foot'/exp OR 'ankle fracture'/exp OR 
((tibi* OR pilon OR ankle* OR fibula OR talus OR malleol* OR foot OR feet OR forefoot 
OR forefeet OR 'below knee' OR 'lower limb' OR 'lower limbs' OR 'lower leg' OR 'lower 
legs' OR toe* OR shin* OR 'lower extremity' OR 'lower extremities' OR crur*) NEAR/6 
(fracture* OR defect*)):ab,ti OR 'tibia'/exp OR 'fibula'/exp OR 'talus'/exp OR 'tarsal 
bone'/exp OR 'toe phalanx'/exp OR tibi*:ab,ti OR pilon:ab,ti OR ankle*:ab,ti OR 
fibula:ab,ti OR talus:ab,ti OR malleol*:ab,ti OR foot:ab,ti OR feet:ab,ti OR forefoot:ab,ti 
OR forefeet:ab,ti OR 'below knee':ab,ti OR 'lower limb':ab,ti OR 'lower limbs':ab,ti OR 
'lower leg':ab,ti OR 'lower legs':ab,ti OR toe*:ab,ti OR shin*:ab,ti OR 'lower 
extremity':ab,ti OR 'lower extremities':ab,ti OR crur*:ab,ti AND [english]/lim 
 
AND ('open fracture'/exp OR ((open OR mangled OR 'acute complex') NEAR/2 (fracture* 
OR trauma*)):ab,ti OR gustilo*:de,ab,ti)  
 
AND ('vacuum assisted closure'/exp OR 'hypobarism'/exp OR ((negative OR 
subatmospheric) NEAR/3 pressure):ab,ti OR ('vacuum assisted':ab,ti AND adj3:ab,ti 
AND closure*:ab,ti) OR vac:ab,ti OR 'bandages and dressings'/exp OR bandage*:ab,ti 
OR dressing*:ab,ti OR 'topical therapy':ab,ti OR 'wound therapy':ab,ti) AND ([dutch]/lim 
OR [english]/lim) AND [embase]/lim AND [1995-2015]/py 
(136) – 96 uniek  

Database(s): Medline, Embase  Datum:  15-04-2015 

Periode:  1995-heden Talen: E N  
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Hoofdstuk 6 Fixatie 
 
 
Uitgangsvragen 
6.1 Welke interne fixatie dient te worden toegepast bij patiënten met een open 5 

onderbeenfractuur? 
 
Subuitgangsvragen 
6.1.1 Wat zijn de (on)gunstige effecten van een pen of plaat bij patiënten met een open, 

distale onderbeenfractuur? 10 
6.1.2 Wat zijn de (on)gunstige effecten van geboorde of ongeboorde pen bij patiënten 

met een open onderbeenfractuur? 
 
 
6.1 Welke interne fixatie dient te worden toegepast bij patiënten met een open 15 

onderbeenfractuur? 
Inleiding 
Bij open onderbeenfracturen met ernstig weke delen letsel is het essentieel om snel en 
multidisciplinair een behandelplan op te stellen. Bij de ´damage control´-behandeling 
wordt na het debridement in het algemeen een overbruggende fixateur externe geplaatst. 20 
In het verleden werd vaak gewacht met een definitieve, interne fixatie tot de weke delen 
rustig waren geworden. Een nadeel van (te) lang wachten kan zijn dat via de 
fixateurpennen een intramedullaire contaminatie optreedt, met een verhoogde kans op 
een diepe infectie ten gevolg. Een vroegtijdige bedekking van zówel de weke delen 
bedekking áls de definitieve interne fixatie, indien mogelijk in de primaire setting, 25 
reduceert dit risico op contaminatie aanzienlijk.  
 
Voor de osteosynthese kan gekozen worden tussen een intramedullaire pen of een plaat. 
Door de mogelijkheid een stabiele fixatie met minimale weke delen dissectie te verkrijgen, 
is een intramedullaire penosteosynthese de beste chirurgische optie voor de behandeling 30 
van tibiaschachtfracturen. Voor fracturen van de proximale of distale metafyse is dit 
echter minder duidelijk. De ontwikkeling van hoekstabiele, anatomisch voorgevormde 
platen en de aandacht voor minimaal invasieve technieken hebben bijgedragen aan 
effectieve behandelmogelijkheden. Welke techniek momenteel de voorkeur heeft voor 
de open metafysaire onderbeenfracturen is niet duidelijk. 35 
 
Indien gekozen wordt voor een intramedullaire pen is de vraag of deze geboord of 
ongeboord geplaatst dient te worden. Historisch gezien werden bij tibiafracturen vooral 
ongeboorde pennen geplaatst. Voor gesloten fracturen is het echter duidelijk geworden 
dat geboorde pennen leiden tot een snellere consolidatie met minder complicaties, 40 
waardoor dit de gangbare behandeling voor gesloten onderbeenfracturen is geworden. 
Voor open onderbeenfracturen is echter niet duidelijk welke techniek de voorkeur 
verdient. 
 
 45 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstellingen: 
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Wat zijn de (on)gunstige effecten van een pen of plaat bij patiënten met een open, distale 
onderbeenfractuur? 
 
P: Patiënt met open, distale onderbeenfractuur (graad III) 
I:   Interne fixatie met een pen 5 
C:   Interne fixatie met een plaat en schroeven 
O:   Osteïtis, osteomyelitis, aantal heropnames, functioneren (ADL), pijn (VAS), 

complicaties, terugkeer naar werk, mobiliteit (loopafstand, loopsnelheid) 
 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van geboorde of ongeboorde pen bij patiënten met een 10 
open onderbeenfractuur? 
 
P:  Patiënt met open onderbeenfractuur (graad III) 
I:  Geboorde pen 
C:  Ongeboorde pen 15 
O:  Osteïtis, osteomyelitis, aantal heroperaties, tijd tot consolidatie, complicaties, 

terugkeer naar werk, mobiliteit (loopafstand, loopsnelheid) 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte consolidatie, osteoitis en osteomyelitis voor de besluitvorming 20 
kritieke uitkomstmaten; functioneren, pijn, complicaties voor de besluitvorming 
belangrijke uitkomstmaten. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
Voor beide zoekvragen is op 31 oktober 2014 in de databases Medline (OVID), Embase 25 
met relevante zoektermen gezocht naar zowel systematische reviews, als primair 
onderzoek, waaronder gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) en 
observationeel onderzoek. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording.  
 30 
De literatuurzoekactie leverde 514 treffers op. Dit waren 41 mogelijke systematische 
reviews, 108 mogelijke RCT’s en 365 overige studies. Systematische reviews werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: een systematische en extensieve 
literatuur zoekactie, waarbij tenminste in twee biomedische databases is gezocht, en 
waarbij literatuur op een objectieve en systematische methode is geselecteerd, 35 
beoordeeld en beschreven.  
 
Voor de zoekvraag betreffende plaat of pen dient de review een beschrijving te geven van 
RCT’s waarin patiënten met een open onderbeenfractuur zijn onderzocht (alle Gustilo 
typen) bij wie fixatie met een plaat of een pen is toegepast. Op basis van titel en abstract 40 
is in eerste instantie één review ingesloten. De review beschrijft zowel RCT’s als 
observationeel onderzoek tot 2010. Voor het beantwoorden van deze vraag zijn enkel de 
RCT’s meegenomen. De literatuurzoekactie voor deze richtlijnmodule is gebruikt om 
aanvullend recent gepubliceerd onderzoek te identificeren. Vijf additionele studies 
werden op basis van titel en abstract voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige 45 
tekst werden vier van deze vervolgens geëxcludeerd omdat het observationeel onderzoek 
betrof (zie studie selectietabel). 
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Voor de zoekvraag betreffende geboorde of ongeboorde pen dienen reviews een 
beschrijving te geven van RCT’s waarin patiënten met een open onderbeenfractuur zijn 
onderzocht (alle Gustilo typen) bij wie fixatie met een geboorde of ongeboorde pen is 
toegepast. Op basis van titel en abstract zijn in eerste instantie drie mogelijke 
systematische reviews voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst zijn 5 
vervolgens twee systematische review geëxcludeerd (zie studie selectietabel). De 
systematische review die is geïncludeerd beschrijft literatuur tot december 2012 en is 
zodoende aangevuld met primair onderzoek verkregen uit de literatuurzoekactie voor 
deze richtlijnmodule.  
 10 
Het primaire onderzoek is geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
gepubliceerde RCT’s, uitgevoerd bij volwassenen met een open onderbeenfractuur 
(Gustilo type I, II, IIIA of IIIB) bij wie fixatie met een geboorde of ongeboorde pen is 
toegepast. Studies zijn uitgesloten wanneer patiënten met een open onderbeenfractuur 
Gustilo type IIIC of patiënten met oude fracturen waren onderzocht, niet-gerandomiseerd 15 
onderzoek en observationeel onderzoek. Op basis van titel en abstract werden in eerste 
instantie elf mogelijke RCT’s voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, 
werden tien studies geëxcludeerd omdat zij niet aan de inclusiecriteria voldeden (zie 
studie selectietabel). 
 20 
(Resultaten) 
Drie onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse van zoekvraag 1. De evidence 
tabellen hiervan en beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u in onder het 
tabblad Onderbouwing vinden. 
 25 
Eén systematisch review is opgenomen in de literatuuranalyse van zoekvraag 2. Deze 
review van Shao, 2014 includeerde vier RCT’s (Keating, 1997; Finkemeier, 2000; Yin, 2000 
en Bhandari, 2008). De review is geüpdatet door één RCT (Tabatbaei, 2012) toe te voegen 
aan de literatuuranalyse. De evidence tabellen en beoordeling van individuele 
studiekwaliteit kunt u in onder het tabblad Onderbouwing vinden. 30 
 
 
Samenvatting literatuur 
6.1.1 Wat zijn de (on)gunstige effecten van een pen of plaat bij patiënten met een open, 
distale onderbeenfractuur? 35 
De geïncludeerde studies betreffen drie RCT’s (Im, 2005; Guo, 2010 en Vallier, 2011) bij in 
totaal 253 patiënten en hebben betrekking op gesloten tibiafracturen of open fracturen 
Gustilo type I, II of IIIA. In de studies zijn de resultaten vergeleken van een intramedullaire 
pen met open (Im, 2005 en Vallier, 2011) of gesloten (Guo, 2010) reductie en interne 
fixatie met plaat en schroef. In de studie van Guo zijn hoekstabiele platen gebruikt, in de 40 
studies van Im en Vallier niet-hoekstabiele. Vallier heeft 40 (38%) open fracturen 
geïncludeerd, niet is geschreven welk type het betrof. In de studies van Guo en Im zijn 
Gustilo type II en III open fracturen uitgesloten. In de studie van Im zijn 13 (20%) type I 
open fracturen meegenomen, in de studie van Guo is dit niet beschreven. De studies 
rapporteren de uitkomstmaten tijd tot consolidatie, complicaties, waaronder de stand 45 
van de breuk (alignment) en infecties, en een functionele uitkomst. Loopafstand en 
loopsnelheid worden in geen van de drie studies beschreven.  
 
Consolidatie 
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Twee studies (Im, 2005; Guo, 2010) rapporteren de tijd tot radiologische consolidatie. Er 
wordt geen significant verschil gevonden (Im: 18 weken (range 12 tot 64) voor de pen en 
20 weken (range 12 tot 72) voor de plaat, Guo: 17,7 weken (range 16,7 tot 18,6) voor de 
pen en 17,6 weken (range 16,9 tot 18,3) voor de plaat. In de studie van Im wordt een 
vertraagde consolidatie (negen maanden) gezien bij drie (9%) patiënten in de groep met 5 
de pen en bij twee (7%) patiënten in de groep met de plaat. In de studiegroepen van Guo 
zijn alle fracturen geconsolideerd, er wordt geen vertraagde consolidatie beschreven. 
Vallier beschrijft het uitblijven van consolidatie bij zes patiënten, waarvan twee (4%) met 
een plaat en vier (7%) met een intramedulaire pen waren behandeld (p=0,25). Na 
aanvullende ingrepen consolideerden alle fracturen.  10 
 
Bewijskracht van de literatuur:  
De bewijskracht voor consolidatie is met drie niveaus verlaagd vanwege imprecisie (kleine 
aantallen, geen significante verschillen) en vanwege indirectheid (gesloten en Gustilo I 
tibiafracturen). De bewijskracht is niet verlaagd voor de studiebeperking ondanks dat de 15 
blindering niet is beschreven. Er wordt verondersteld dat blindering niet van invloed is op 
de consolidatie.  
 
Malalignment / malunion 
Vallier rapporteert een primaire postoperatieve malalignment bij zeventien patiënten 20 
(16%), waarvan vier (8%) patiënten waren behandeld met een plaat en dertien (23%) met 
een intramedullaire pen. Dit verschil is significant (p=0,02). Uiteindelijk resulteerde de 
behandeling bij elf (13%) patiënten die met een plaat waren behandeld in een malunion 
versus bij 36 (27%) patiënten na een pen (p=0,006). Im beschrijft een radiologische 
malaligment bij vier (12%) patiënten na een pen versus geen na plaat (significantie niet 25 
beschreven). Guo beschrijft alleen een klinische (mal)aligment en wordt niet 
meegenomen in deze analyse.   
 
Infecties 
In alle drie de studies wordt aandacht besteed aan infecties. Wondinfecties komen in de 30 
studie van Im meer voor in de groep met een plaat (n=7, waarvan zes oppervlakkig en één 
diep) dan in de groep met een pen (n=1, oppervlakkig), p=0,03. Guo vond negen 
oppervlakkige infecties, dit werd gezien bij zes patiënten met een plaat (14,6%) en bij drie 
patiënten met een pen (6,8%), p<0,05. De studie van Valllier rapporteert dat zes (6%) 
patiënten een diepe infectie kregen, waarvan drie behandeld waren met een pen en drie 35 
met een plaat. In vijf van de zes gevallen betrof het een open fractuur. Er werden geen 
oppervlakkige infecties gevonden. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor complicaties is met drie niveaus verlaagd gezien het feit dat de 40 
blindering van patiënten en behandelaars niet beschreven is, vanwege heterogeniteit 
(verschillende complicaties en definities), imprecisie (kleine aantallen, geen significante 
verschillen) en vanwege indirectheid (gesloten en Gustilo I tibiafracturen). 
 
Functioneren 45 
In de studie van Im (2005) wordt functioneren beoordeeld door een vergelijking te maken 
met de niet-aangedane zijde (Score volgens Olerud & Molander). Er is vrijwel geen verschil 
tussen de groepen: in de groep met de pen is de functionaliteit 88,5% van de gezonde 
kant, in de groep met de plaat 88,2% (p=0,71). Guo (2010) rapporteert als functionele 
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uitkomstmaat de AOFAS function subscore en vindt ook geen verschil: een score van 44,3 
in de groep met de pen en van 43,2 in de groep met de plaat (p>0,05). Vallier (2011) 
beschrijft geen functionele uitkomsten.  
 
Bewijskracht van de literatuur 5 
De bewijskracht voor functioneren is met drie niveaus verlaagd gezien het feit dat de 
blindering van patiënten en behandelaars niet beschreven is, vanwege heterogeniteit 
(verschillende maten voor functioneren), imprecisie (kleine aantallen, geen significante 
verschillen) en vanwege indirectheid (gesloten en Gustilo I tibiafracturen). 
 10 
Pijn 
In de studies van Im (2005) en Vallier (2011) wordt pijn niet apart gerapporteerd. Guo 
(2010) beschrijft pijn als subscore van de AOFAS (12 maanden) en vindt een score van 32,5 
in de groep met de pen en 31,5 in de groep met de plaat (p>0,05).  
 15 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor pijn is met drie niveaus verlaagd gezien het feit dat de blindering 
van patiënten en behandelaars niet beschreven is, vanwege heterogeniteit (verschillende 
maten voor pijn), imprecisie (kleine aantallen, geen significante verschillen) en vanwege 
indirectheid (gesloten en Gustilo I tibiafracturen). 20 
 
6.1.2 Wat zijn de (on)gunstige effecten van geboorde of ongeboorde pen bij patiënten 
met een open onderbeenfractuur? 
De review met daarin vijf RCT’s beschreef patiënten met open tibia fracturen met diverse 
classificaties (Gustilo type I, II, IIIA of IIIB). De patiëntenpopulatie bestond vooral uit 25 
mannen met een gemiddelde leeftijd tussen de 34 en 39 jaar. In één RCT waren de 
patiënten gemiddeld jonger dan 27 jaar. In de studies zijn de behandeleffecten 
beoordeeld van een geboorde pen in vergelijking met een ongeboorde pen. Uitkomsten 
werden gerapporteerd over consolidatie, tijd tot consolidatie, het aantal heroperaties, 
infecties, implantaatfalen en osteofasciale compartimentsyndroom. Geen van de studies 30 
beschreef uitkomsten op het gebied van functie/mobiliteit of terugkeer naar werk. 
 
Resultaten: consolidatie 
Vier studies (N=623) onderzochten het effect op consolidatie. Een meta-analyse van deze 
resultaten laat zien dat consolidatie vrijwel gelijk is voor zowel een geboorde of 35 
ongeboorde pen (RR=1,01; 95%-BI: 0,96 tot 1,06; I2=0%) (zie figuur 6.1). Eén studie 
rapporteerde de tijd tot consolidatie (Tabatabaei, 2012). Deze was 27,9 weken in de groep 
(N=61) waarbij een geboorde pen was toegepast, en 30,2 weken in de groep (N=58) 
waarin een ongeboorde pen was toegepast. Dit verschil was niet significant (p=0,08). 
 40 

 
Figuur 6.1 Consolidatie 
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Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor consolidatie is met twee niveaus verlaagd gezien het feit dat de 
allocatie van de behandeling in tenminste drie studies niet was geblindeerd en in geen 
van de studies de interventie is geblindeerd voor de behandelaar en patiënt; en vanwege 5 
het geringe aantal patiënten (imprecisie). 
 
Resultaten: heroperatie 
Twee studies (N=445) rapporteerden het aantal heroperaties. Het gepoolde resultaat 
geeft een indicatie dat er geen verschil is in effect (RR=1,01; 95%-BI: 0,62 tot 1,66; I2=53%) 10 
tussen de twee behandelopties, maar het betrouwbaarheidsinterval omvat zowel een 
klinisch relevant verschil in het voordeel van interventie als de controlegroep. Echter, de 
resultaten van de individuele studies zijn heterogeen. De resultaten van de studie van 
Bhandari et al. zijn in het voordeel van toepassing van een ongeboorde pen, waar de 
resultaten van de studie van Finkemeier wijzen in het voordeel van de toepassing van een 15 
geboorde pen. Zowel de individuele studies als het gepoolde resultaat zijn niet significant 
verschillend (zie figuur 6.2). 
 

 
Figuur 6.2 Heroperatie 20 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor heroperaties is met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de 
onderzoeksopzet (geen blindering van de toewijzing van de behandeling, en de 
behandeling zelf); tegenstrijdige resultaten (inconsistentie); het feit dat het 25 
betrouwbaarheidsinterval zowel een klinische relevant effect omvat in het voordeel van 
de interventie- als de controlegroep (imprecisie). 
 
Resultaten: infectie 
Vijf studies (N=727) beschreven het aantal infecties die zich voordeden na de toepassing 30 
van een geboorde of ongeboorde pen. Uit een meta-analyse blijkt dat er een niet-
significant voordeel is voor de toepassing van een geboorde pen (RR=0,87; 95-BI: 0,41 tot 
1,84; I2=0%). Dit resultaat is gebaseerd op zeer klein aantal infecties: 27. Het 
betrouwbaarheidsinterval omvat zowel een klinisch relevant verschil in het voordeel van 
interventie als de controlegroep. 35 
 

 
Figuur 6.3 Infectie 
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Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat infectie is met drie niveaus verlaagd gezien 
beperkingen in de onderzoeksopzet (geen blindering van de toewijzing van de 
behandeling, en de behandeling zelf); en twee niveaus gezien het feit dat het 5 
betrouwbaarheidsinterval zowel een klinische relevant effect omvat in het voordeel van 
de interventie- als de controlegroep (imprecisie). 
 
Resultaten: implantaatfalen (complicaties) 
Drie studies (N=648) beschreven het falen van de implantaten zoals het breken van de 10 
pennen of schroeven. Uit een meta-analyse van deze resultaten blijkt dat het risico op 
falen van een geboorde pen 47% kleiner is dan voor ongeboorde pen. Het verschil tussen 
de behandelopties was statistisch significant (RR=0,53; 95%-BI: 0,31 tot 0,91; I2=17%). 
 

 15 
Figuur 6.4 Implantaatfalen 

 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat implantaatfalen is met twee niveaus verlaagd 
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet) en het geringe aantal incidenten (imprecisie). 20 
 
Resultaten: osteofasciale compartimentsyndroom (complicaties) 
In drie studies werd het voorkomen van osteofasciale compartimentsyndroom 
beschreven. Een meta-analyse van deze studies toonde geen verschil aan tussen de 
behandelopties (RR=0,94; 95%-BI: 0,32 tot 2,76; I2=0%). De analyse is gebaseerd op 25 
veertien incidenten. 
 

 
Figuur 6.5 Osteofasciale compartimentsyndroom 

 30 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat osteofasciale compartimentsyndroom is met drie 
niveaus verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (geen blindering van de 
toewijzing van de behandeling, en de behandeling zelf); en twee niveaus gezien het feit 
dat het betrouwbaarheidsinterval zowel een klinische relevant effect omvat in het 35 
voordeel van de interventie- als de controlegroep (imprecisie). 



61 
Richtlijn Open onderbeenfractuur 

Conclusies 
Plaat versus pen 
Consolidatie 

Zeer laag 
GRADE 

Het is onduidelijk of consolidatie vaker en sneller wordt bereikt na interne 
fixatie van een open onderbeenfractuur met een pen of met een plaat. 
 
Bronnen (Im, 2005; Guo, 2010; Vallier, 2011) 

 
Infecties 5 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn geringe aanwijzingen dat er geen verschil is in het optreden van 
infecties na interne fixatie van een open onderbeenfractuur met een pen 
of met een plaat. 
 
Bronnen (Im, 2005; Guo, 2010; Vallier 2011) 

 
Functioneren 

Zeer laag 
GRADE 

Het verschil in functioneren na interne fixatie van een open 
onderbeenfractuur met een pen of met een plaat kon niet worden 
aangetoond. 
 
Bronnen (Im, 2005; Guo, 2010) 

 
Pijn 

Zeer laag 
GRADE 

Er kon geen verschil in pijn na 12 maanden worden aangetoond na interne 
fixatie van een open onderbeenfractuur met een pen of met een plaat. 
 
Bronnen (Guo, 2010) 

 10 
Complicaties 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn geringe aanwijzingen dat er geen verschil is in het optreden van 
complicaties na interne fixatie van een open onderbeenfractuur met een 
pen of met een plaat. 
 
Bronnen (Im, 2005; Guo, 2010; Vallier, 2011) 

 
Geboorde versus ongeboorde pen 
Consolidatie 

Laag  
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat consolidatie in gelijke mate voorkomt bij de 
toepassing van een geboorde of een ongeboorde pen bij patiënten met 
open onderbeenfractuur.  
 
Bronnen (Bahandari, 2012; Keating, 1997; Yin, 2008; Finkemeier, 2000) 

 15 
Heroperatie 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn geringe aanwijzingen dat de toepassing van een geboorde of een 
ongeboorde pen bij patiënten met open onderbeenfractuur leidt tot een 
gelijk aantal heroperaties. 
 
Bronnen (Bahandari, 2012; Finkemeier, 2000) 
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Infectie 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn geringe aanwijzingen dat het aantal infecties lager is na de 
toepassing van een geboorde pen vergeleken met een ongeboorde pen bij 
patiënten met een open onderbeenfractuur. 
 
Bronnen (Bahandari, 2012; Keating, 1997; Yin, 2008; Finkemeier, 2000; 
Tabatbaei, 2012) 

 
Complicaties 

Laag 
GRADE 

Er is zijn aanwijzingen dat de toepassing van een geboorde pen leidt tot 
minder implantaatfalen dan een ongeboorde pen.  
 
Bronnen (Bahandari, 2012; Keating, 1997; Tabatbaei, 2012) 

 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn geringe aanwijzingen dat een osteofasciale compartimentsyndroom 
even vaak voorkomt bij de toepassing van een geboorde of een 
ongeboorde pen bij patiënten met een open onderbeenfractuur. 
 
Bronnen (Bahandari, 2012; Keating, 1997; Yin, 2008) 

 5 
 
Overwegingen 
Op grond van de literatuur is het niet mogelijk om eenduidig aan te geven of open 
onderbeenfracturen het beste behandeld kunnen worden met een intramedullaire pen of 
een plaat. Dit is mogelijk het gevolg van de heterogeniteit van de onderzochte patiënten 10 
populaties. Met betrekking tot schachtfracturen is het advies van de werkgroep om een 
intramedullaire pen te gebruiken, met als doel een vroeg belastbaar construct te 
genereren. Fracturen van de proximale en distale tibiametafyse die zijn gestabiliseerd met 
een intramedullaire pen hebben biomechanisch gezien een nadeel vergeleken met 
diegenen die zijn gestabiliseerd met een plaat. In meer distale of proximale fracturen is er 15 
minder contact tussen bot en implantaat, wat leidt tot een lagere intrinsieke stabiliteit. 
Een gevolg is dat er een grotere kracht komt op de grendelschroeven, wat mogelijk kan 
leiden tot implantaatfalen en een standverslechtering. De potentie voor malalignment en 
een verminderde stabiliteit kunnen bijdragen aan het optreden van malunion, vertraagde 
genezing, en non-union. De recente doorontwikkeling van pennen met meer distale 20 
grendelopties en de mogelijkheid voor het plaatsen van hoekstabiele grendelschroeven, 
en verbeterde technieken door onder andere het gebruik van Pollerse schroeven, hebben 
fixatie middels intramedullaire pen meer geschikt gemaakt voor het gebruik bij 
metafysaire fracturen. Plaatfixatie biedt enkele potentiële voordelen, zoals een open 
reductie om een betere stand te bewerkstelligen. Een potentieel nadeel is een hoger risico 25 
op weke delen complicaties, zoals vertraagde wondgenezing, oppervlakkige en diepe 
infecties en meer irritatie door het implantaat. De beschreven RCT’s, die voornamelijk 
gesloten fracturen bevatten, lieten geen significante verschillen zien in uitkomsten en 
complicaties tussen beide technieken.  
 30 
De werkgroep erkent dat elke open onderbeenfractuur zijn eigen persoonlijkheid heeft 
(fractuurpatroon en weke delen status) en dat het behandelend team op basis hiervan 
een individuele afweging voor fixatietechniek maakt. Hierin wordt geadviseerd vroege 
belastbaarheid sterk mee te laten wegen in de keuze om de revalidatie te bespoedigen. 
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In de behandeling van een open onderbeenfractuur is er geen verschil tussen een 
geboorde of een ongeboorde pen, indien men kijkt naar: 1) tijd tot fractuurconsolidatie, 
2) aantal heroperaties of 3) voorkomen van compartimentsyndroom. Echter, er is een licht 
verhoogd infectierisico bij het gebruik van een ongeboorde pen. In geval van een twijfel 5 
over voorgaande contaminatie adviseert de werkgroep daarom een geboorde pen te 
plaatsen. Verder treedt vaker schroef- of penbreuk op bij een dunnere, ongeboorde pen. 
Het is niet duidelijk of dit de klinische uitkomsten nadelig beïnvloedt als wordt gekeken 
naar de bovengenoemde factoren. Desalniettemin is de werkgroep van mening dat op 
basis hiervan de geboorde pen de voorkeur heeft. 10 
 
Een open onderbeenfractuur heeft een risico voor het ontwikkelen van een 
compartimentsyndroom, zeker gezien het feit dat het vaak hoogenergetisch letsel betreft. 
Het bestaan van een open letsel betekent niet dat de compartimenten in het onderbeen 
geen verhoogde druk kunnen opbouwen. Te allen tijde dient het been te worden 15 
beoordeeld op het ontstaan van een compartimentsyndroom. Bij verdenking adviseert de 
werkgroep een complete 4-loge fasciotomie uit te voeren.  
 
In het geval van een polytraumatisee dient te worden gehandeld volgens de principes van 
Damage Controle Orthopedics. De fractuur dient primair te worden gestabiliseerd met 20 
een externe fixateur gevolgd door definitieve fixatie in een later stadium. Zo spoedig als 
de conditie van de patiënt het toelaat dient de fixateur vervangen te worden door interne 
fixatie, na verkrijgen van een adequate bedekking met weke delen. 
 
Er bestaat geen bewijs vanuit het patiëntperspectief of behandeling middels pen- of 25 
plaatfixatie de voorkeur heeft. Echter ontslaat dit de behandelaar niet van zijn verplichting 
de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties met patiënt te bespreken. Met 
betrekking tot de beschikbaarheid en de kosten bestaan er geen verschillen die het ene 
implantaat boven het andere prefereren.  
 30 
Aanbevelingen 

Streef naar primaire interne fixatie met pen of plaat indien een goede bedekking met 
weke delen mogelijk is waarbij best mogelijke belastbaarheid van het been mogelijk is.  

 Plaats een overbruggende fixateur externe, indien definitieve osteosynthese en 
onmiddellijke weke delen bedekking niet wordt uitgevoerd ten tijde van het eerste 
debridement 

 Vervang de fixateur externe zo spoedig als mogelijk door interne fixatie; 

 Fixeer open onderbeen schachtfracturen bij voorkeur met een geboorde 
intramedullaire pen 

 Fixeer open distale/proximale metafysaire onderbeenfracturen met een 
hoekstabiele plaat of met een intramedullaire pen 
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Bijlagen bij hoofdstuk 6 
 
 
Evidence table for intervention studies  
Research question: Wat is het verschil in effectiviteit tussen een pen en een plaat bij patiënten met een open, distale onderbeenfractuur? 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics 2  Intervention (I) Comparison / control 
(C) 3 

Follow-up Outcome measures and 
effect size 4  

Comments 

Im, 2005 Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
University 
Hospital 
 
Country: Korea 
 
Source of 
funding: not 
reported 

Inclusion criteria: distal 
metaphyseal fracture of 
tibia 
 
Exclusion criteria: open 
fractures of Gustilo-
Anderson type II or III; 
fractures with displaced 
intra-articular 
fragments; 
impossibility to engage 
the four cortices of the 
distal fragment with 
two interlocking 
screws.   
 
N total at baseline: 
78 patients. 
2 died of causes 
unrelated to injury 
12 lost to follow-up 
 
Intervention: 34 
Control: 30 
 
Important prognostic 
factors2: 
For example 
age (range):  
I:42 (19-65) 
C: 40 (17-60) 
(p=0.55) 

Closed 
intramedullary 
nailing (Group I: 
IM) 
 
 
 

Open reduction and 
fixation with anatomic 
plates and screws 
(Group II: ORIF).  
The date of the 
operation was delayed 
up to 14 days after the 
fracture if the leg 
swelling and bruise 
made earlier surgery 
impossible. 
 

Length of follow-up: 
2 years 
Eerste drie maanden 
tweewekelijks, daarna 
maandelijks 
 
Loss-to-follow-up: 
Intervention: 
N = 5 (13%)? 
Reasons not reported 
 
Control:  
N = 9 (23%)? 
Reasons not reported 
 
Incomplete outcome data:  
Not reported 
 
 

Osteïtis/Osteomyelitis 
Not reported. 
 
Consolidation: 
Time before radiologic 
union 
I: 18 weeks (12–64) 
C: 20 weeks (12–72) 
(p = 0.89).  
 
Failure of bony union 
after 9 months: 
I: n=3 
C: n=2 
 
Complications: 
Wound complication  
I: n=1 (superficial 
infection) 
C n=7 (6 superficial and 1 
deep infection) 
(p = 0.03).  
 
Mean angulation on 
either antero posterior or 
lateral roentgenogram  
I: 2.8 degrees (0–10) 
C: 0.9 degrees (0–3) 
(p = 0.01).  
 
Angulation of more than 
5 degrees varus or valgus 

Patients had mainly 
closed fractures, in 
group I were eight 
Gustilo I fractures, in 
group II five. 
 
“Our results have 
shown that locked 
intramedullary nails 
have an advantage in 
restoration of motion 
and reduce wound 
problems, and 
anatomic plate and 
screws can restore 
alignment better than 
intramedullary nails. It 
can be concluded from 
this study that 
advantages and 
disadvantages of either 
device should be 
considered in treating 
patients with distal 
metaphyseal fractures 
of tibia.” 
 
Stand afwijking 
Wond infectie tijd tot  
Non union 
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Sex:  
I: 65% M (22/34) 
C: 80% M (24/30) 
(p=0.18) 
 
Smokers 
I: 35% (12/34) 
C: 50% (15/30) 
 
The two groups were 
comparable in the 
fracture types, 
according to AO system 
(p = 0.91), number of 
open fractures (p = 
0.55), and degree of the 
soft-tissue injury, 
according to the 
Tscherne classification 
(p = 0.45). 
 
Groups comparable at 
baseline? 
Yes 

or more than 10 degrees 
anterior or posterior: 
I: n=4 
C: n=0. 
 
Functioning: 
Functional score 
(Olerud): 
I: 88.5% of normal side 
C: 88.2% of normal side 
(p = 0.71). 
 
Pain: 
Not reported. 
 
Return to work: 
Not reported. 
 

Guo, 2010 Type of study: 
RCT 
 
Setting: 
University 
hospital 
 
Country: China 
 
Source of 
funding: non 
commercial 
funding. 

Inclusion criteria: 
Distal metaphyseal 
fracture of tibia, 
between July 2005 and 
January 2008. Presence 
of a distal fragment of 
at least 3 cm in length 
with no articular 
incongruity, which 
corresponded to an 
OTA type 43-A fracture. 
 
Exclusion criteria: 
pathological fractures, 
non-osteoporotic 
osteopathies such 

Closed 
intramedullary 
nailing 
 
 
 
 

Percutaneous locking 
compression plating 
(LCP) with minimally 
invasive plate 
osteosynthesis (MIPO) 
 
 

Length of follow-up:  
12 months 
Iedere 6 weken tot bony 
union, 3, 6 en 12 maanden  
 
Loss-to-follow-up: 
Intervention: 
N (%) 
Reasons (describe) 
 
Control:  
N (%) 
Reasons (describe) 
 
Incomplete outcome data:  
Intervention: 

Osteïtis/Osteomyelitis 
Not reported. 
 
Consolidation: 
Time to union  
I: 17.66 weeks (16.7-18.6) 
C: 17.59 weeks (16.9-
18.3) 
 
Complication: 
Wound problems 
(delayed healing and 
superficial infection) 
I: n=3 (6.8%) 
C: n= 6 (14.6%) 
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as endocrine disorders, 
rheumatologic 
disorders, diabetes 
mellitus, renal disease, 
immunodeficiency 
states, mental 
impairment or difficulty 
in communication. 
Those with open 
fractures according to 
Gustilo and Anderson 
type II or type III or 
fractures with a 
displaced intraarticular 
fragment were also 
excluded. 
If an associated fibular 
fracture was fixed, the 
patient was excluded 
from the study (I 10, C 
9). 
 
N total at baseline: 
Intervention: n=57 
Control:n=54 
 
Important prognostic 
factors2: 
Age mean (range): 
I:44.2 (27-70) 
C:44.4 (23-69) 
 
Sex:  
I: 59% M 
C: 59% M 
 
Groups comparable at 
baseline? Yes 

N = 13 (%) 
 
Control:  
N = 13 (%) 
26 patients had not 
reached one year follow-
up by the time of the 
study. 
 
Analyzed: 
I: n= 44 
C: n= 41 
 

Alignment (AOFAS) 
I: 9.3 
C: 9.3  
P<0.05?? 
 
Implant removal 
I: 23 
C: 24 
 
Functioning: 
Mobility at 12 months 
Not reported 
 
Function (AOFAS) 
I: 44.3 
C: 43.2 
P<0.05?? 
 
Pain (AOFAS?) 
I: 32.5 
C: 31.5 
P<0.05?? 
 
AOFAS total score  
I: 86.1 (83.7-88.6) 
C: 83.9 (81.7-86.1) 
P<0.05?? 
 
Return to work: 
Not reported 
 

Vallier, 
2011 

Type of study: 
RCT, matched 
on age, injury 

Inclusion criteria: Plating by 
fellowship-

Intramedullary nailing 
by fellowship trained 
traumatologists 

Length of follow-up: 
12 months 
 

Osteïtis/Osteomyelitis 
I: 3 
C: 1 

ISS: injury severity score 
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severity score, 
fracture 
pattern and 
presence of 
open fracture. 
 
Setting:  
Hospital 
 
Country:  
USA 
 
Source of 
funding:  
A grant was 
provided by the 
Otrthopeadic 
Research and 
Education 
Foundation 

Patients with displace 
distal tibia shaft 
fractures. 
 
Exclusion criteria: 
associated proximal 
tibia fractures, tibia 
plafond fractures, or 
knee injuries; open 
fractures requiring soft 
tissue coverage; 
fractures associated 
with vascular injury 
requiring repair; and 
pathologic fractures. 
 
N total at baseline: 
Intervention: 48 
Control: 56 
 
Important prognostic 
factors2: 
Age ± SD: 
I: 38.5 
C: 38.1 
 
Sex:  
I: 80% M 
C: 76% M 
 
Mean ISS: 
I: 14.7 
C: 12.6 
 
Open fractures 
I: 48% 
C: 47% 
 
Groups comparable at 
baseline? 

trained 
traumatologists 
 
 

Loss-to-follow-up: 
N=7 (one moved to India, 
two died during follow up 
four with-out a reason: 
Three had been treated 
with nails and one had 
been treated with a tibial 
plate.) 
 
Incomplete outcome data:  
Intervention: 
N (%) 
Reasons (describe) 
 
Control:  
N (%) 
Reasons (describe) 
 
Nineteen patients who 
met the inclusion criteria 
were not 
randomized. Three of 
them refused 
participation, two did not 
sign a consent form, and 
14 were not included 
because of surgeon 
nonparticipation. The 
nonrandomized group did 
not differ from the 
randomized group in age, 
gender, Injury 
Severity Score, 
mechanism of injury, 
fracture pattern, or 
presence of open fracture. 
Ten were treated with 
nails, and nine were 
treated with plates. 

 
Consolidation: 
Not reported 
 
Complication: 
Malalignment: 
I: 4 
C: 13 
p-value=0.02 
 
Malunion: 
I: 3 
C: 5 
 
Malunion secondary to 
immediate 
weightbearing against 
medical advice: 
I: 5 
C: 1 
 
Functioning: 
Not reported 
 
Pain: 
Not reported 
 
Return to work: 
Not reported 
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Yes, there were no 
apparent differences.  

 
Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)   

Study reference 
 
 
 
 
 
(first author, 
publication 
year) 

Describe 
method of 
randomisati
on1 

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

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

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

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

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/un
clear) 

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

Im, 2005 Drawing 
envelopes 

Unlikely Unclear (not 
reported) 

Likely (blinding of 
care provider not 
reported) 

Likely (final examination was 
performed by independent 
physician, biostatistician was 
blinded) 

Unclear (no 
predefined 
outcome 
measures) 

Unclear (reasons 
not reported) 

Unclear  

Guo, 2010 Sequential 
study 
number 

Unclear Likely Likely (different 
operations) 

Likely (outcome assessor not 
blinded) 

Unlikely Unlikely Unlikely? 

Vallier, 2011 Not 
randomised, 
retrospectiv
e outcome 
analysis 

Likely Likely Likely Surgeon assessing 
malalignment 
radiographically was blinded. 

Likely 
(secondary 
outcomes differ 
a little in the 
text) 

Unclear (reasons 
not reported) 

n.a. 

 
Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies)  
Research question: Open vs. Closed hemorrhoidectomy 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics  Intervention (I) Comparison / 
control (C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Shao, 
2014  
 

SR of RCTs 
 
Literature 
search up to 
December 2012 
and updated* 
 
A: Keating, 1997 

Inclusion criteria  
1) published research literature; 2) adult 
patients with OTF of Gustilo types I, II, IIIA, 
and IIIB, except for Gustilo type IIIC and old 
fracture; 3) RCTs,  
4) intervention studies on reamed 
intramedullary nail fixation to patients 
with open tifal fracture in the treatment 

Reamed 
intramedullary 
nailing 
 

Unreamed 
nailing 
 

End-point of follow-up 
(average): 
 
A: 22 months 
B: 19 months 
C: 18 months 
D: 12 months 
E:8 months 
 

Fracture healing 
 
4 studies n=623 
participants 
 
Pooled effect (random 
effects model): 
1.01 [0.96, 1.06] favoring 
both sides  

*plus the RCT 
by Tabatbaei, 
2012, 
identified in 
the updating 
process. 
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B: Finkemeier, 
2000 
C: Yin Feng, 2008 
D: Bahandari 
E: Tabatbaei, 
2012 (add 
during update) 
 
Study design: 
RCT  
 
Country: 
A: Canada 
B: USA 
C: China 
D: Canada, USA, 
the Netherlands 
E:Iran 
 
Source of 
funding: 
Not stated; 
authors declare 
no competing 
interest 
 

group and on unreamed intramedullary 
nailing in patients as a contrast. 
 
Exclusion: 
1) non-randomized controlled trials,  
2) observational studies,  
3) case reports or review,  
4) the literature research of a sufficient 
number of patients in treatment and 
control groups. 
 
5 studies included 
 
Important patient characteristics at 
baseline: 
 
N, mean age 
A: 91 patients, 37 yrs  
B: 45 patients, 33.8 yrs 
C: unclear:  
D: 406 patients, 39.5 ± 16.0 
E: 119 patients, 26.4 / 26.9 yrs 
 
Fracture classification:  
A: type-I: 9 
type-II: 18 
type-IIIA: 16 
type-IIIB: 7 
 
B: type-I: 6 
type-II: 17 
type-IIIA: 19 
type-IIIB: 3 
 
C: Unclear 
 
D: type-I: 108 
type-II: 161 
type-IIIA: 107 
type-IIIB: 30 
 

 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
E: A few patients were 
lost 
to follow up but the 
authors called them 
and collected some of 
the information. 
Not reported for  
 
 

Heterogeneity (I2): 0% 
 
Re-operation 
 
2 studies n=445 
participants 
 
Pooled effect (random 
effects model): 
1.01 [0.62, 1.66] 
favouring both sides 
Heterogeneity (I2): 53% 
 
Failure of implant 
 
2 studies n=529 
participants 
 
Pooled effect (random 
effects model): 
0.62 [0.27, 1.46] favoring 
reamed nailing 
Heterogeneity (I2): 45% 
 
Infection rate 
 
5 studies n=727 
participants 
Pooled effect (random 
effects model): 
0.87 [0.41, 1.84] favoring 
reamed nailing 
Heterogeneity (I2): 0% 
 
Compartment syndrom 
 
3 studies n=597 
participants 
 
Pooled effect (random 
effects model): 
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E:Not reported 
 
Groups comparable at baseline? 
The small sampled RCTs had no significant 
differences though there groups were not 
fully comparable in fracture classification. 

0.94 [0.31, 2.85] favoring 
reamed nailing 
Heterogeneity (I2): 0% 

 
Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational 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 

Shao, 2014 Yes Yes, in multiple 
databases 

Yes, both were 
clearly described 

Some 
characteristics 
were reported 

Not applicable Yes, conform 
Jaded 

Yes, low 
heterogeneity 

Unclear (no trial 
registration) 

Not reported 

 
Based on AMSTAR checklist (Shea et al.; 2007, BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist  (Moher et al 2009, PLoS Med 6: e1000097;  
Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)   
Research question: 

Study 
reference 
 
 
(first 
author, 
publicatio
n year) 

Describe 
method of 
randomisatio
n1 

Bias due to 
inadequate  
concealment of 
allocation?2  
 
 
 
(unlikely/likely/un
clear) 

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

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

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

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

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

Bias due to violation 
of  
intention to treat 
analysis?6 

 
 
 
(unlikely/likely/uncle
ar) 

Tabatbaei, 
2012 

Randomisatio
n table 

Unclear, blinding 
of the 
randomisation 
table was not 
described 

Likely, allocation 
of treatment was 
not blinded 

Likely, allocation 
of treatment was 
not blinded 

Likely, allocation of 
treatment was not 
blinded 

Unlikely, all 
specified 
outcomes were 
reported 

Unclear, not 
reported 

Unlikely 
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Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 
Pen versus plaat 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Yavuz,U 2014 Observationeel (retrospective; N=54) 
distal tibia shaft fractures and underwent 
surgical treatment were evaluated retrospectively between 2005 and 2011 

Kayali,C 2009 Observationeel (retrospective; N=45) 

Beardi,J. 2008 Observationeel (medical charts; N=26) 

Janssen,K.W. 2008 Observationeel (matched-control; N=24) 
In review 

Lindvall,E. 2009 Observationeel (Retrospective; N=62) 

Vallier,H.A 2011 dubbel 

Joveniaux, 2010 Observationeel (Retrospective; N=101) 
Plate: N=36 
Nailing: N=8 
In Review 

 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 
Geboorde versus ongeboorde pen 5 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Hutchinson,A. 2012 External fixation versus intramedullary nailing 

Fang,X 2012 Ongeboorde pen vs externe fixatie 

Briel,M 2011 Observationeel (medical charts; N=26) 

Park,H.J 2007 Observationeel (matched-control; N=24) 
In review 

Lee,Y.S. 2008 Observationeel (Retrospective; N=62) 

Finkemeier,C.G. 
2000 

dubbel 

Xue,D, 2010 Observationeel (Retrospective; N=101) 
Plate: N=36 
Nailing: N=8 
In Review 

Schemitsch,E.H 1998 Dierstudie 

Tabatabaei,S. 2012 Beslissing maken 

Bhandari,M. 2008 In review 

Schemitsch,E.H. 
2012 

Overwegingen; prognose 

 
 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1946-
okt. 2014 

1     exp Lower Extremity/ (135176) 
2     fibula/ or tibia/ (32889) 
3     exp "Bones of Lower Extremity"/ (109365) 
4     (tibi* or pilon or ankle* or fibula or talus or malleol* or foot or feet or forefoot or 
forefeet or 'below knee' or 'lower limb' or 'lower limbs' or 'lower leg' or 'lower legs' or 
toe* or shin* or 'lower extremity' or 'lower extremities' or crur*).ab,ti. (256982) 
5     ankle fractures/ or tibial fractures/ (12843) 
6     1 or 2 or 3 or 4 or 5 (410399) 
7     Fractures, Open/ (4491) 
8     (open adj4 fracture*).ab,ti. or gustilo*.ab,ti,kw. (6357) 
9     7 or 8 (8654) 
10     6 and 9 (4187) 
11     Bone Nails/ or exp Fracture Fixation, Internal/ (35723) 
12     ((intramedullary or internal) adj6 fixation*).ti,ab. or (rod* or nail* or pin*).ab,ti. 
(262247) 
13     11 or 12 (281506) 
14     10 and 13 (2207) 
15     limit 14 to english language (1526) 
16     (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/)) (228457) 
17     15 and 16 (38) –  34 uniek 

514 
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op niveau systematische reviews is sensitiever gezocht dan op niveau  
(randomized) clinical trials en observationeel onderzoek.  
22     exp Lower Extremity/ (135176) 
23     fibula/ or tibia/ (32889) 
24     exp "Bones of Lower Extremity"/ (109365) 
25     (tibi* or pilon or ankle* or fibula or talus or malleol* or foot or feet or forefoot or 
forefeet or 'below knee' or 'lower limb' or 'lower limbs' or 'lower leg' or 'lower legs' or 
toe* or shin* or 'lower extremity' or 'lower extremities' or crur*).ab,ti. (256982) 
26     ankle fractures/ or tibial fractures/ (12843) 
27     22 or 23 or 24 or 25 or 26 (410399) 
28     Fractures, Open/ (4491) 
29     (open adj4 fracture*).ab,ti. or gustilo*.ab,ti,kw. (6357) 
30     28 or 29 (8654) 
31     27 and 30 (4187) 
32     Bone Nails/ (9206) 
33     (intramedullary adj6 fixation*).ti,ab. or (rod* or nail* or pin*).ab,ti. (251432) 
34     32 or 33 (253716) 
35     31 and 34 (1006) 
36     limit 35 to english language (733) 
39     (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$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1452668) 
40     36 and 39 (87) 76 uniek  
41     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Case 
control.tw,kw. or (cohort adj (study or studies)).tw,kw. or Cohort analy$.tw,kw. or 
(Follow up adj (study or studies)).tw,kw. or (observational adj (study or studies)).tw,kw. 
or Longitudinal.tw,kw. or Retrospective.tw,kw. or Prospective.tw,kw. or Cross 
sectional.tw,kw. or Cross-sectional studies/ [Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies] (2119478) 
42     36 and 41 (375)  - 303 uniek 

Embase 
(Elsevier)  

('distal tibia fracture'/exp OR 'tibia shaft fracture'/exp OR 'proximal tibia fracture'/exp OR 
'tibia fracture'/exp OR 'fibula fracture'/exp OR 'foot'/exp OR 'ankle fracture'/exp OR 
((tibi* OR pilon OR ankle* OR fibula OR talus OR malleol* OR foot OR feet OR forefoot 
OR forefeet OR 'below knee' OR 'lower limb' OR 'lower limbs' OR 'lower leg' OR 'lower 
legs' OR toe* OR shin* OR 'lower extremity' OR 'lower extremities' OR crur*) NEAR/6 
(fracture* OR defect*)):ab,ti OR 'tibia'/exp OR 'fibula'/exp OR 'talus'/exp OR 'tarsal 
bone'/exp OR 'toe phalanx'/exp OR tibi*:ab,ti OR pilon:ab,ti OR ankle*:ab,ti OR 
fibula:ab,ti OR talus:ab,ti OR malleol*:ab,ti OR foot:ab,ti OR feet:ab,ti OR forefoot:ab,ti 
OR forefeet:ab,ti OR 'below knee':ab,ti OR 'lower limb':ab,ti OR 'lower limbs':ab,ti OR 
'lower leg':ab,ti OR 'lower legs':ab,ti OR toe*:ab,ti OR shin*:ab,ti OR 'lower 
extremity':ab,ti OR 'lower extremities':ab,ti OR crur*:ab,ti) AND ('open fracture'/exp OR 
(open NEAR/2 fracture*):ab,ti OR gustilo*:de,ab,ti) AND [english]/lim AND [embase]/lim 
AND (((intramedullary OR internal) NEAR/6 fixation*):ab,ti OR 'bone nail'/exp OR 
'internal fixator'/exp OR rod*:ab,ti OR nail*:ab,ti OR pin*:ab,ti) 
 
AND  ('meta analysis'/exp OR 'meta analysis' OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psychlit: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'/exp OR 'systematic review')  (17) – 
7 uniek 
 
‘distal tibia fracture'/exp OR 'tibia shaft fracture'/exp OR 'proximal tibia fracture'/exp OR 
'tibia fracture'/exp OR 'fibula fracture'/exp OR 'foot'/exp OR 'ankle fracture'/exp OR 
((tibi* OR pilon OR ankle* OR fibula OR talus OR malleol* OR foot OR feet OR forefoot 
OR forefeet OR 'below knee' OR 'lower limb' OR 'lower limbs' OR 'lower leg' OR 'lower 
legs' OR toe* OR shin* OR 'lower extremity' OR 'lower extremities' OR crur*) NEAR/6 
(fracture* OR defect*)):ab,ti OR 'tibia'/exp OR 'fibula'/exp OR 'talus'/exp OR 'tarsal 
bone'/exp OR 'toe phalanx'/exp OR tibi*:ab,ti OR pilon:ab,ti OR ankle*:ab,ti OR 
fibula:ab,ti OR talus:ab,ti OR malleol*:ab,ti OR foot:ab,ti OR feet:ab,ti OR forefoot:ab,ti 
OR forefeet:ab,ti OR 'below knee':ab,ti OR 'lower limb':ab,ti OR 'lower limbs':ab,ti OR 
'lower leg':ab,ti OR 'lower legs':ab,ti OR toe*:ab,ti OR shin*:ab,ti OR 'lower 
extremity':ab,ti OR 'lower extremities':ab,ti OR crur*:ab,ti  
 
AND ('open fracture'/exp OR (open NEAR/2 fracture*):ab,ti OR gustilo*:de,ab,ti) AND 
[english]/lim AND [embase]/lim  
 
AND ((intramedullary NEAR/6 fixation*):ab,ti OR 'bone nail'/exp OR rod*:ab,ti OR 
nail*:ab,ti OR pin*:ab,ti)  
 
'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)) (90) – 
32 uniek 
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AND 'major clinical study'/exp NOT conference abstract':it (129) – 62 uniek 
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Hoofdstuk 7 Primaire spongiosa plastiek 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van het primaire botplastiek bij patiënten met een open 5 
fractuur ten opzichte van gebruikelijke zorg? 
 
 
Inleiding 
Open fracturen kunnen gepaard gaan met een vertraagde consolidatie ten opzichte van 10 
gesloten fracturen. Daarnaast wordt bij het gesloten letsel het fractuurhaematoom 
behouden, hetgeen een gunstig effect op de fractuurgenezing zou kunnen hebben. Als 
secundaire behandeling van vertraagde of niet consoliderende fracturen kan het gebruik 
van bottransplantaat geïndiceerd zijn, in de vorm van een spongiosaplastiek.  
 15 
Bij een open letsel is de natuurlijke bescherming onderbroken door perforatie of 
penetratie van de huid. Ook is het fractuurhaematoom bij open fracturen verloren 
gegaan.  
 
Het gebruik van een primair bottransplantaat bij open fracturen zou dus theoretisch het 20 
fractuur haematoom kunnen herscheppen en daarmee dus beter de gesloten fractuur 
kunnen benaderen dan wanneer in eerste instantie dit plastiek achterwege wordt gelaten. 
Deze vraag is dan ook toegespitst op de evidence bij het toepassen bij een primaire bot 
plastiek bij open fracturen. 
 25 
 
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 van primaire botplastiek bij patiënten met een open 30 
fractuur ten opzichte van gebruikelijke zorg? 
 
P:  Patiënten met een open onderbeen fractuur (graad III) 
I: Primaire botplastiek bij index operatie 
C: Geen primaire botplastiek 35 
O: Mate van en tijd tot consolidatie, infectie, re-operaties 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de 
in de studies gebruikte definities.  40 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID) en Embase is met relevante zoektermen gezocht naar 
systematische reviews en primair vergelijkend onderzoek (RCT’s of observationeel). De 
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 45 
literatuurzoekactie leverde 302 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: elk vergelijkend onderzoek waarin patienten met een open 
fractuur zijn behandeld met botplastiek ten opzichte van een ander soortige behandeling. 
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Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie geen studies voorgeselecteerd. 
Geen studie kon worden geïncludeerd bij deze uitgangsvraag. 
 
(Resultaten) 
Er zijn geen onderzoeken opgenomen in de literatuuranalyse.  5 
 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Niet van toepassing. 10 
 
Resultaten 
Niet van toepassing. 
 
Bewijskracht van de literatuur 15 
Niet van toepassing. 
 
 
Conclusies 

Geen 
GRADE 

Er is geen relevante literatuur met goede methodologie die een uitspraak 
kan doen in de hiervoor gestelde PICO 

 20 
 
Overwegingen 
Het simuleren van het fractuurhaematoom in open fracturen, door de toepassing van 
spongiosaplastiek, zou in theorie een gunstig effect op consolidatie kunnen hebben. Dit 
gunstige effect wordt in ieder geval duidelijk waargenomen bij de behandeling van 25 
hypotrofische non-unions, de voornaamste indicatie voor het spongiosaplastiek. Dit 
spongiosaplastiek beoogt het fractuurhaematoom te simuleren, om daarmee het proces 
van osteogenese (opnieuw) te initiëren. Gezien het feit dat bij open fracturen het originele 
fractuurhaematoom verloren is gegaan, als gevolg van de open weke delen, rijst de vraag 
of het simuleren van het fractuurhaematoom door het primair toepassen van het 30 
spongiosaplastiek bij open fracturen een positief effect heeft op de consolidatie van deze 
fracturen. Ook welke extra complicaties dit voor patiënten met zich meebrengt, is vanuit 
deze vraagstelling een interessant gegeven. Echter vanwege het ontbreken van een 
wetenschappelijke onderbouwing voor deze stellingname, is het niet mogelijk om 
duidelijke uitspraken of aanbevelingen te doen over indicatiestelling, toepassing en 35 
morbiditeit van het primaire spongiosaplastiek in open fracturen. Nader onderzoek 
hieromtrent zou een of meerdere antwoorden kunnen opleveren op deze vraag. 
Indien er sprake is van botverlies bij de tibiafractuur dient dit multidisciplinair te worden 
herkend en meegenomen in het behandelplan. Er zou gekozen kunnen worden voor het 
tijdelijk opvullen van het defect en in een tweede tempo aanbrengen van een botgraft of 40 
het primair verkorten gevolgd door distractieosteogenesis. In beide gevallen dient 
rekening gehouden te worden met definitieve sluiting dan wel bedekking van de weke 
delen.  
 
Aanbeveling 45 

De werkgroep kan geen aanbeveling geven voor of tegen het verrichten van een primaire 
botplastiek bij open fracturen. 
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Aangezien nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is op het gebied van primair 
botplastiek, dient deze techniek vooralsnog gebruikt te worden in onderzoeksverband. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 7 
 
 
Evidence tabellen 
Niet van toepassing. 5 
 
 
Zoekverantwoording 

 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
Aug. 2015 
Engels, 
Nederlands, 
Duits 

1     exp Lower Extremity/ (135862) 
2     fibula/ or tibia/ (33396) 
3     exp "Bones of Lower Extremity"/ (109784) 
4     (tibi* or pilon or ankle* or fibula or talus or malleol* or foot or feet or forefoot 
or forefeet or 'below knee' or 'lower limb' or 'lower limbs' or 'lower leg' or 'lower 
legs' or toe* or shin* or 'lower extremity' or 'lower extremities' or crur*).ab,ti. 
(263073) 
5     ankle fractures/ or tibial fractures/ (13087) 
6     1 or 2 or 3 or 4 or 5 (417905) 
7     Fractures, Open/ (4567) 
8     ((open or mangled or "acute complex") adj4 (fracture* or trauma*)).ab,ti. or 
gustilo*.ab,ti,kw. or (exposed adj3 bone*).ti,ab. (8739) 
9     7 or 8 (11013) 
10     6 and 9 (4668) 
13     (spongiosaplas* or Masquelet* or "induc* membrane*").ti,ab. (4029) 
14     Bone Transplantation/mt or "Ilium"/tr (9637) 
15     (bone adj3 (graft* or transplant*)).ti,ab. (57954) 
16     13 or 14 or 15 (66478) 
17     10 and 16 (550) 
18     limit 17 to (dutch or english or german) (493) 
19     (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/)) (248540) 
20     18 and 19 (7) 
21     (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/) 
(1509709) 
22     18 and 21 (41) 
23     exp Epidemiologic studies/ (1806563) 
24     18 and 23 (233) 
25     20 or 22 (43) – 41 uniek 
26     24 not 25 (211) – 204 uniek  

302 

Embase 
(Elsevier)  

'distal tibia fracture'/exp OR 'tibia shaft fracture'/exp OR 'proximal tibia 
fracture'/exp OR 'tibia fracture'/exp OR 'fibula fracture'/exp OR 'foot'/exp OR 
'ankle fracture'/exp OR ((tibi* OR pilon OR ankle* OR fibula OR talus OR malleol* 
OR foot OR feet OR forefoot OR forefeet OR 'below knee' OR 'lower limb' OR 'lower 
limbs' OR 'lower leg' OR 'lower legs' OR toe* OR shin* OR 'lower extremity' OR 
'lower extremities' OR crur*) NEAR/6 (fracture* OR defect*)):ab,ti OR 'tibia'/exp 
OR 'fibula'/exp OR 'talus'/exp OR 'tarsal bone'/exp OR 'toe phalanx'/exp OR 
tibi*:ab,ti OR pilon:ab,ti OR ankle*:ab,ti OR fibula:ab,ti OR talus:ab,ti OR 
malleol*:ab,ti OR foot:ab,ti OR feet:ab,ti OR forefoot:ab,ti OR forefeet:ab,ti OR 
'below knee':ab,ti OR 'lower limb':ab,ti OR 'lower limbs':ab,ti OR 'lower leg':ab,ti 
OR 'lower legs':ab,ti OR toe*:ab,ti OR shin*:ab,ti OR 'lower extremity':ab,ti OR 
'lower extremities':ab,ti OR crur*:ab,ti AND [english]/lim AND ('open fracture'/exp 
OR ((open OR mangled OR 'acute complex') NEAR/2 (fracture* OR trauma*)):ab,ti 
OR gustilo*:de,ab,ti) 
 
AND (spongiosaplas*:ab,ti OR masquelet*:ab,ti OR (induc* NEAR/2 
membrane*):ab,ti OR (bone NEAR/3 (graft* OR transplant*)):ab,ti OR 'bone 
graft'/exp) AND ([dutch]/lim OR [english]/lim OR [german]/lim) AND [embase]/lim  
 

Database(s): Medline, Embase Datum:  17-08-2015 

Periode: geen beperking Talen:  E N D 
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AND ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit: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) OR  
 
(('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) (54)  - 24 uniek 
 
'major clinical study' (63) – 33 uniek 
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Hoofdstuk 8 Definitieve weke delen behandeling 
 
 
Uitgangsvraag 
Op welk moment dient definitieve reconstructie van het weke delen letsel van patiënten 5 
met een open onderbeenfractuur plaats te vinden? 
 
 
Inleiding 
In het geval van een open onderbeenfractuur is het van groot belang dat de weke delen 10 
goed verzorgd worden. Een vroeg initieel debridement en goede tijdelijke weke delen 
bedekking tot de definitieve bedekking zijn essentieel. Het is zaak de definitieve bedekking 
niet onnodig te vertragen en de verbandmiddelen slechts kortdurend te gebruiken. 
 
Het adagium is dat het bot geneest zodra het bedekt is. Definitieve bedekking kan gedaan 15 
worden zodra de fysiologie van de patiënt dit toestaat. Onnodig uitstellen omdat er geen 
plastisch chirurg aanwezig is in het team is obsoleet in deze tijd, en snelle verwijzing is dan 
noodzakelijk. Op dit moment lijkt de behandeling van open onderbeenfracturen te 
worden gekenmerkt door grote praktijk variatie en wisselend succesvolle samenwerking 
tussen belanghebbende in de behandeling van dit soort problemen. 20 
 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling: 25 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van het sluiten van de weke delen binnen twee weken 
versus na meer dan zes weken bij patiënten met een open onderbeenfractuur? 
 
P:  Patiënten met open onderbeenfractuur (graad III) 
I:  Behandeling binnen twee weken 30 
C:  Behandeling na zes tot acht weken 
O:  Chronische infectie 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte infecties, consolidatie, opnameduur (een) voor de besluitvorming 35 
kritieke uitkomstmaten; en overige complicaties voor de besluitvorming belangrijke 
uitkomstmaten. 
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de 
in de studies gebruikte definities. De werkgroep definieerde een verbetering van 5% als 40 
een klinisch relevant verschil. 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID) en Embase is op 23 april 2015 met relevante zoektermen 
gezocht naar systematische reviews, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT’s) en 45 
observationeel onderzoek. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad 
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 564 treffers op. Studies werden 
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: de studie onderzocht volwassen 
patiënten met een open onderbeenfractuur graad III, waarin een vergelijking werd 
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gemaakt tussen het sluiten van de weke delen binnen twee weken of na langere periode. 
De studie moet uitkomsten rapporteren over het aantal infecties, consolidatie, 
opnameduur, en overige complicaties. Studies waarin een narratieve beschrijving is 
gegeven van dagelijkse praktijkvoering (case-series) of studies waarin tijd is meegenomen 
als een prognostische factor, en kadaverstudies zijn uitgesloten. Op basis van titel en 5 
abstract werden in eerste instantie dertien studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van 
de volledige tekst, werden vervolgens negen studies geëxcludeerd (zie exclusietabel), en 
vier studies definitief geselecteerd.  
 
 10 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
In totaal werden vier studies relevant bevonden voor deze uitgangsvraag. Dit betroffen 
een systematische review van prospectieve en retrospectieve cohortstudies en drie 
aanvullende cohortstudies die na de systematische review zijn gepubliceerd. In alle 15 
studies betrof het patiënten met een breuk in de extremiteiten in combinatie met een 
open wond. Bij het merendeel van de studies betrof het tibia fractuur type IIIA/B (Gustilo-
Anderson). In het merendeel van de studies volgde behandeling met interne of externe 
fixatie en het sluiten van de weke delen door middel van autologe weefseltransplantatie. 
In de studies werden de effecten beschreven van vroege sluiting van de weke delen in 20 
vergelijking met late sluiting van de weke delen. Alle studies hadden een observationeel 
karakter.  
 
Alle geïncludeerde studies vergeleken vroege met late wondsluiting, maar de definities 
van ‘vroeg’ en ‘laat’ verschilden tussen de studies. Vroege sluiting varieerde van directe 25 
sluiting na het eerste debridement in de ene studie tot sluiting binnen een periode van 0 
tot 15 dagen in de andere. Late sluiting varieerde van na 72 uur tot drie maanden.  
 
Voor de uitkomstmaten complicaties, waaronder infecties, zijn de meta-analyses uit de 
systematische review geactualiseerd. Overige uitkomstmaten (bijvoorbeeld tijd tot 30 
consolidatie, duur van ziekenhuisopname of tijd tot volledig steunen) worden per studie 
beschreven indien van toepassing. 
 
Resultaten 
Het merendeel van de studies laat positieve effecten zien van het vroeg sluiten van de 35 
wond wat betreft het voorkomen complicaties, waaronder infecties. Ook op overige 
uitkomsten (bone union, duur van de ziekenhuisopname en tijd tot volledig steunen) lijkt 
vroege sluiting van de wond een positief effect te hebben maar hiervoor zijn geen 
kwantitatieve gegevens beschikbaar. Een meta-analyse van de resultaten laten een 
significant lager risico op infecties (RR=0,29; 95% BI van 0,19 tot 0,44; I2=18%) en 40 
complicaties (RR=0,45; 95% BI 0,23 tot 0,90; I2=50%) zien in het voordeel van een snel 
sluiten van de weke delen. 
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Figuur 8.1 Meta-analyse van het relatieve risico op infecties bij vroeg sluiten van de weke delen ten opzichte van 
een laat sluiten van de weke delen. De definitie van vroeg en laat is niet eenduidig tussen studies. De resultaten 
laten een klinisch significant verschil zien in het voordeel van vroeg sluiten van de weke delen. 

 5 
 

Figuur 8.2 Meta-analyse van het relatieve risico op complicaties bij vroeg sluiten van de weke delen ten opzichte 
van een laat uitgevoerd sluiten van de weke delen. De definitie van vroeg en laat is niet eenduidig tussen studies. 
De resultaten laten een statistisch significant verschil zien in het voordeel van vroeg sluiten van de weke delen. 

 10 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat infectie begon bij laag gezien het observationele 
karakter van de verrichte studies. Vervolgens is de bewijskracht met één niveau verlaagd 
in verband met beperkingen in de onderzoeksopzet van de primaire studies en de 
verschillen in definities van de interventie, controle en uitkomstmaten tussen de 15 
geïncludeerde studies. Tevens is er een hoog risico op selectiebias, namelijk dat bij 
patiënten met een betere gezondheidstoestand de wond eerder gesloten wordt. Er lijkt 
geen sprake van tegenstrijdige resultaten, indirectheid, imprecisie of publicatiebias. 
 
 20 
Conclusies 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat vertraging in het sluiten van de weke delen kan 
leiden tot een verhoogd complicatierisico inclusief de kans op infecties. 
 
Bronnen (Wood, 2012) 
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Overwegingen 
Uit een meta-analyse van observationele data blijkt dat de timing van het definitief sluiten 
van de weke delen van belang is om het risico op infecties en complicaties te verlagen. Na 
het initiële debridement is de bedekking essentieel. 
 5 
Een precieze relatie tussen tijd en complicaties komt echter niet naar voren uit de 
literatuuranalyse, maar voor de timing van de bedekking lijkt binnen een week toch de 
beste resultaten te geven.  
 
In de overweging dient meegenomen te worden dat er na het initieel debridement en  10 
stabilisatie toch nog voortschrijdende weefselnecrose kan zijn, omdat de schade aan de 
weke delen onderschat is, en dat niet alleen de Gustilo III, maar ook de Gustilo II mede 
gezien wordt door de plastisch chirurg om vroegtijdig een plan te hebben. Hetzelfde geldt, 
dat bij dreigend bloot komen te liggen van de fractuur of het osteosynthese materiaal, al 
vroeg gedacht wordt aan een weke delen probleem.  15 
 
In het onderbeen is het mogelijk om het letsel niet acuut te moeten bedekken. Echter, 
een van de redenen wanneer wel acuut bedekt moet worden is een blootliggende 
vaatanastomose. Dat wil zeggen, dat als er een arterieel letsel is hersteld, dit niet zonder 
bedekking kan blijven, aangezien een risico tot lekkage van de anastomose of het 20 
opstollen groot is. 
 
Het aanbieden van een letsel met een fractuur die al meer dan drie of vier weken bloot 
ligt is niet meer van deze tijd. De patiënt wacht dan nodeloos, vaak zelfs op een 
overplaatsing, waarbij de risico’s op korte en lange termijn complicaties toenemen. 25 
Ervaring van de werkgroep is dat microchirurgie ongunstig is in de fase tussen twee en zes 
weken na het letsel, vanwege een coagulopathie en kwetsbare vaten, die bij 
microchirurgisch handelen snel beschadigen en opstollen. 
 
Uiteindelijk maakt het type bedekking niet uit zolang deze maar adequaat is. Ook maakt 30 
het niet uit voor de bedekking of het een fasciocutane lap betreft of een vrije spierlap. 
Voor de hoogenergetische letsels is de bedekking met een vrije lap toch vaak de beste 
keuze vanwege de bekende zone of injury. Dit is zeker zo voor de letsels in het distale 
derde deel van de tibia. Echter de organisatie van een vrije lap is gezien de operatieduur 
lastiger en de planning daarvan legt een belasting op de reconstructieve afdelingen. 35 
 
De publicatie van de richtlijn van de BOA en de BAPRAS (2009) streeft eenzelfde beleid na 
op dezelfde gronden. 
 
 40 
Aanbeveling 

Verricht de definitieve reconstructie van de weke delen van een open onderbeen fractuur 
zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één week, indien de conditie van de patiënt dat toelaat. 

 

Voer de definitieve osteosynthese uit in dezelfde zitting als de definitieve bedekking van 
de weke delen. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 8 
 
 
Evidence tabellen 
Research question: Early vs delayed wound closure 5 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics  Intervention (I) Comparison / 
control (C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size 

Comments 

Wood, 
2012 
 
 

SR and meta-
analysis of 
cohort studies 
 
Literature 
search up to July 
2010, updated 
up to April 2015. 
 
A: Byrd 1985 
B: Cierny 1983 
C: Fischer 1991 
D: Francel 1992 
E: Godina 1986 
F: Gopal 2000 
G: Gopal 2004 
H: Hertel 1999 
I: D’Alleyrand 
2014* 
J: Jenkinson 
2014* 
K: Liu 2012* 
 
Study design: 
Prospective/retr
ospective cohort 
 
Setting and 
Country: 

Inclusion criteria SR: 1) 
following patients with 
surgical repair of an open 
fracture requiring flap 
coverage. 
2) review article or a 
comparative study evaluating 
the timing of wound 
coverage for open fractures. 
3) clinical outcome marker to 
evaluate timing of wound 
coverage. 
4) unpublished data from 
studies fulfilling criteria 1 or 
2. 
 
Exclusion criteria SR: 1) 
examining nonliving 
populations or animal 
studies. 
2) management using 
primary closure methods 
3) used nonsurgical methods 
for fracture management. 
4) studied other variables 
outside of timing of flap 
coverage in open fracture 
injuries. 
 

Describe 
intervention: 
Early wound 
closure 
A: 0-5d delay 
B: 0-7d delay 
C: 0-10d delay 
D: <15d delay 
E: 0-72h delay 
F: 0-24h & 24-72h 
G: 0-24h & 24-
72h 
H: immediate 
I: 1-7d delay 
J: immediate 
(after first 
debridement, av. 
9h delay) 
K: 0-3d delay 

Describe  control: 
Delayed wound 
closure 
A: 5-7d delay 
B: 7-30d delay 
C: 10d-6w & >6w 
delay 
D: 15-30 & ≥31d 
E: 72h-3m** 
F: >72h delay 
G: >72h delay 
H: 1-9d delay 
I: >7d delay 
J: delayed 
(unknown delay, 
after ≥2 
debridements) 
K: 4-7d & >7d 
delay 

End-point of follow-
up: 
A: not mentioned 
B: av. 7w 
C: av. 104w 
D: min 1y, av. 42m 
E: not mentioned 
F: not mentioned 
G: av. 46m 
H: av. 47m 
I: 3m 
J: 12m 
K: 12m 
 
 

Outcome measure-1 
Defined as infection 
rates: 
A: osteomyelitis 
B: deep & superficial 
infection 
C: deep infection & 
osteomyelitits 
E: postoperative infection 
F: skin infection & deep 
infection 
G: superficial infection & 
deep infection 
H: bone infection 
J: deep bone & tissue 
infection 
K: deep metal infection & 
osteomyelitis 
 
Effect measure: RR [95% 
CI]: 
A: 1.60 [0.43, 6.05] 
B: 0.19 [0.06, 0.58] 
C: 0.30 [0.12, 0.73] 
E: 0.14 [0.03, 0.56] 
F: 0.26 [0.13, 0.50] 
G: 0.45 [0.16, 1.28] 
H: 0.12 [0.01, 2.02] 
J: 0.23 [0.07, 0.78] 

Facultative: 
Brief description of 
author’s conclusion: 
“Based on the results of 
this systematic review, it 
is clear that aggressive 
flap coverage that occurs 
in the “early” phase, as 
defined by our systematic 
review, provides optimal 
results in terms of bone 
union, infection, and 
complication rates in 
addition to minimizing 
hospital stays.” (p1082, 
par. 1) 
 
Limitations of this review 
were the differences in 
types of injuries; types of 
flaps; definitions of the 
timing of wound closure 
(early: 0-15d; delayed: 
3d-3m); end-point of 
follow-up; lack of 
information on complete 
outcome data available 
and definitions of 
infection and 
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A: US 
B: US 
C: US 
D: US 
E: SI 
F: GB 
G: GB 
H: CH/GB 
I: US 
J: CA 
K: AU 
 
Source of 
funding: 
unclear 
 

20 studies included of which 7 
comparative studies included 
in meta-analyses; 3 studies 
added in update. 
 
Important patient 
characteristics at baseline: 
 
N, mean age 
A: 18 patients  
B: 36 patients 
C: 43 patients 
D: 532 patients 
E: 80 patients 
F: 33 patients 
G: 29 patients 
H: 69 patients (74 flaps), 39 
yrs 
I: 146 patients, 41 yrs 
J: 103 patients (105 flaps), 42 
yrs 
 
Type of fracture 
A: Open tibial type III/IV4 
B: Open tibial type III/IIIa 
C: Open tibial type IIIb 
D: Open tibial type IIIb 
E: Complex trauma of 
extremities 
F: Open tibial type IIIb/IIIc 
G: Open tibial type IIIb/IIIc 
H: Open tibial type IIIb/IIIc 
I: Open tibial type IIIb 
J: Open extremity I/II/IIIa 
K: Lower limb type 
IIIa/IIIb/IIIc 
 

K: 0.23 [0.06, 0.87] 
 
Pooled effect (random 
effects model): 
RR: 0.29 [0.19, 0.44] 
favoring early wound 
closure 
Heterogeneity (I2): 18% 
 
Outcome measure-2 
Defined as complication 
rates 
A: free-flap failure 
B: amputation 
C: unknown 
D: reexploration, loss of 
free flap, chronic 
osteomyelitis, superficial 
infection, partial loss of 
skin graft 
E: free-flap failure,  
F: overall flap loss, 
delayed union, 
amputation 
K: flap take-back, flap 
failure, deep metal 
infection, osteomyelitits, 
non-weight bearing 1yr, 
non-union 1yr 
 
Effect measure: RR, RD, 
mean, difference [95%CI] 
A: 0.41 [0.19, 0.91] 
B: 0.13 [0.02, 1.00] 
C: 1.18 [0.08, 16.78] 
D: 0.82 [0.47, 1.43] 
E: 0.07 [0.01, 0.51] 

complications in the 
primary studies 
 
All numbers were 
checked in the primary 
studies (except for the 
study of Fischer 1991 of 
which no full-text was 
available). Differences 
were found between the 
numbers in the meta-
analysis of Wood 2012 for 
the study of Byrd 1985. 
The numbers of the 
primary studies were 
used in the update of the 
meta-analysis. 
 
Quality assessment of 
individual studies 
(Newcastle-Ottawa 
scale): 
A: 7 
B: 5 
C: 7 
D: 7 
E: 7 
F: 6 
G: 5 
H: 7 
I: N/A 
J: N/A 
K: N/A 
 
Heterogeneity: the 
majority of point 
estimates of the studies 
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Groups comparable at 
baseline? 
Not stated, as Newcastle-
Ottawa scores are not 
specified. 

F: 0.33 [0.05, 2.22] 
K: 0.84 [0.26, 2.75] 
 
Pooled effect (random 
effects model): 
RR: 0.45 [0.23, 0.90] 
favoring early wound 
closure 
Heterogeneity (I2): 50% 
 

indicate superior 
outcomes for early 
wound closure, although  
not all results were 
significant. I2 was 18% for 
infection rates and 50% 
for complication rates. 
 
No subgroup analyses 
were performed as the 
majority of the point 
estimates indicated 
superior outcomes for 
early wound closure.  
 
$ No Gustilo-Anderson 
classification but own 
classification 
** In meta-analysis the 
group with wound closure 
>3m is omitted 

* = studies added to the meta-analyses of Wood et al. in the guideline development update 
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Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea et al.; 2007, BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist  (Moher et al 2009, PLoS Med 6: e1000097; 
doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

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/notapplica
ble 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies?6 
 
 
 
 
Yes/no/unclea
r 

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

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

Potential 
conflicts of 
interest 
reported?9 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclea
r 

Wood Yes Yes, search in 
multiple 
database using 
broad search 
terms. 

No, only included 
studies were 
described.  

Yes, type of 
fracture, study 
design and risk of 
bias. 

No, not all included studies 
did correct for possible 
confounding. 

Yes Yes, even 
though there 
was 
heterogeneity 
in timing, the 
outcomes were 
homogeneous 
in the direction 
of results.  

No Yes, there are 
no conflicts of 
interests to 
declare. 
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Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Srour, 2015 Vergelijking allemaal binnen 24 uur 

Wei, 2014 Vergelijking <6h vs. >6h en gemixte populatie van open fracturen (ook arm en enkel) 

Ibrahim, 2014 Kinderen 

Matos, 2013 Vergelijking <24h vs. >24h. 

Yusof, 2012 Geen resultaten voor verschillende behandelmomenten. 

Enninghorst, 2011 Vergelijking <6h vs. >6h en geen uitkomsten gegeven. 

Pollak Timing van het debridement 

Franken Geen vergelijking tussen behandelmomenten. 

Steiert, 2009 Opgenomen in geïncludeerde review (Wood et al. 2012) 

 
 
Zoekverantwoording 

 5 
Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1995-april 
2015 
 
Engels, 
Nederlands  

1     exp Lower Extremity/ (131931) 
2     fibula/ or tibia/ (32458) 
3     exp "Bones of Lower Extremity"/ (107143) 
4     (tibi* or pilon or ankle* or fibula or talus or malleol* or foot or feet or forefoot or 
forefeet or 'below knee' or 'lower limb' or 'lower limbs' or 'lower leg' or 'lower legs' or 
toe* or shin* or 'lower extremity' or 'lower extremities' or crur*).ab,ti. (254449) 
5     ankle fractures/ or tibial fractures/ (12752) 
6     1 or 2 or 3 or 4 or 5 (405445) 
7     Fractures, Open/ (4432) 
8     ((open or mangled or "acute complex") adj4 (fracture* or trauma*)).ab,ti. or 
gustilo*.ab,ti,kw. or (exposed adj3 bone*).ti,ab. (8428) 
9     7 or 8 (10645) 
10     6 and 9 (4499) 
11     Negative-Pressure Wound Therapy/ (1489) 
12     exp Atmospheric Pressure/ (12644) 
13     (((negative or Subatmospheric) adj3 pressure) or (vacuum-assisted adj3 closure*) 
or VAC).ti,ab. (10720) 
14     Bandages/ or (bandage* or dressing* or "topical therap*" or "wound 
therap*").ti,ab. (30784) 
15     "Routine use of wound vacuum-assisted closure does not allow coverage delay for 
open tibia fractures".m_titl. (1) 
16     Debridement/ (12442) 
17     "Wounds and Injuries"/th [Therapy] (11572) 
18     exp Reconstructive Surgical Procedures/ (143116) 
19     exp Surgical Flaps/ or "Soft Tissue Injuries"/ (50791) 
20     (Debridement or reconstruct* or flap* or soft-tissue* or coverage).ti,ab,kw. 
(393622) 
21     11 or 12 or 13 or 14 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 (556397) 
22     (timing or delay or time*).ti,ab. (2696503) 
23     time factors/ (1026104) 
24     (timing or delay* or earl* or late or time*).ti,ab. (3974311) 
25     23 or 24 (4590202) 
26     10 and 21 (2102) 
27     25 and 26 (1053) 
28     limit 27 to (yr="1995 -Current" and (dutch or english)) (634) 
29     (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/)) (233807) 

564  

Uitgangsvraag: Op welk moment dienen weke delen behandeld te worden voor definitieve reconstructie van 
patiënten met een openonderbeenfractuur (debridement, tijdelijke bedekking, reconstructie)? 

Database(s): Medline, Embase Datum: 23-04-2015 

Periode:  1995-heden Talen: E N 
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30     28 and 29 (18) 
31     (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$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1448115) 
32     28 and 31 (51) 
33     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Controlled 
Before-After Studies/ or Case control.tw,kw. or (cohort adj (study or studies)).tw,kw. or 
Cohort analy$.tw,kw. or (Follow up adj (study or studies)).tw,kw. or (observational adj 
(study or studies)).tw,kw. or Longitudinal.tw,kw. or Retrospective.tw,kw. or 
Prospective.tw,kw. or Cross sectional.tw,kw. or Cross-sectional studies/ or historically 
controlled study/ or interrupted time series analysis/ [Onder exp cohort studies vallen 
ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies] (2123007) 
34     28 and 33 (350) 
35     30 or 32 (63) 
36     34 not 35 (311) 

Embase 
(Elsevier) 
 
 

'distal tibia fracture'/exp OR 'tibia shaft fracture'/exp OR 'proximal tibia fracture'/exp 
OR 'tibia fracture'/exp OR 'fibula fracture'/exp OR 'foot'/exp OR 'ankle fracture'/exp OR 
((tibi* OR pilon OR ankle* OR fibula OR talus OR malleol* OR foot OR feet OR forefoot 
OR forefeet OR 'below knee' OR 'lower limb' OR 'lower limbs' OR 'lower leg' OR 'lower 
legs' OR toe* OR shin* OR 'lower extremity' OR 'lower extremities' OR crur*) NEAR/6 
(fracture* OR defect*)):ab,ti OR 'tibia'/exp OR 'fibula'/exp OR 'talus'/exp OR 'tarsal 
bone'/exp OR 'toe phalanx'/exp OR tibi*:ab,ti OR pilon:ab,ti OR ankle*:ab,ti OR 
fibula:ab,ti OR talus:ab,ti OR malleol*:ab,ti OR foot:ab,ti OR feet:ab,ti OR forefoot:ab,ti 
OR forefeet:ab,ti OR 'below knee':ab,ti OR 'lower limb':ab,ti OR 'lower limbs':ab,ti OR 
'lower leg':ab,ti OR 'lower legs':ab,ti OR toe*:ab,ti OR shin*:ab,ti OR 'lower 
extremity':ab,ti OR 'lower extremities':ab,ti OR crur*:ab, 
 
 AND ('open fracture'/exp OR ((open OR mangled OR 'acute complex') NEAR/2 
(fracture* OR trauma*)):ab,ti OR gustilo*:de,ab,ti)  
 
AND ('vacuum assisted closure'/exp OR 'hypobarism'/exp OR ((negative OR 
subatmospheric) NEAR/3 pressure):ab,ti OR ('vacuum assisted':ab,ti AND adj3:ab,ti 
AND closure*:ab,ti) OR vac:ab,ti OR 'bandages and dressings'/exp OR bandage*:ab,ti 
OR dressing*:ab,ti OR 'topical therapy':ab,ti OR 'wound therapy':ab,ti OR 'wound 
care'/exp OR 'plastic surgery'/de OR 'surgical flaps'/exp OR 'soft tissue'/exp OR 'soft 
tissue injury'/exp OR debridement*:ab,ti OR reconstruct*:ab,ti OR flap*:ab,ti OR 'soft 
tissue':ab,ti OR 'soft tissues':ab,ti OR coverage:ab,ti) AND ('time'/mj OR timing:ab,ti OR 
delay*:ab,ti OR earl*:ab,ti OR late:ab,ti OR time*:ab,ti)  
 
AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND [embase]/lim AND [1995-2015]/py  
 
AND 'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit: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) 
 
OR  '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)) (78) – 29 uniek 
 
AND ('clinical study'/exp OR cohort*:ab,ti OR 'folllow up':ab,ti)  (314) – 167 uniek  
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Hoofdstuk 9 Amputaties 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de meeste geschikte amputatie bij patiënten die in aanmerking komen voor een 5 
amputatie na een zeer ernstig onderbeenletsel waarbij een transtibiale 
onderbeensamputatie niet mogelijk is? 
 
Inleiding 
In Nederland, maar ook daarbuiten, worden relatief veel meer transfemorale amputaties 10 
dan knie-exarticulaties uitgevoerd (10:1, Rommers). De reden daartoe blijft onduidelijk. 
Bijna 95% van alle beenamputaties worden uitgevoerd vanwege chronische 
vaatproblematiek waarbij er sprake is van ondraaglijke pijn, slecht te controleren infectie 
en/of weefselversterf. Ervaring met dergelijke amputatie is beduidend minder en mogelijk 
is de complicatie ratio hoger. Voor zeer ernstige letsels is de knie-exarticulatie weldegelijk 15 
een functioneel goed nivo. Uitgezocht moet worden wat de voor- en nadelen van een 
knie-exarticulatie versus transfemorale amputatie. 
 
 
Zoeken en selecteren 20 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling: 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van een knie-exarticulatie versus transfemorale 
onderbeensamputatie bij patiënten die niet in aanmerking komen voor een transtibiale 
onderbeensamputatie? 25 
 
P: Patiënten met een graad IIb of III open onderbeenfractuur die in aanmerkingen 

komen voor een amputatie, maar waarbij een transtibiale onderbeensamputatie 
niet mogelijk is 

I:  Knie-exarticulatie 30 
C:  Transfemorale onderbeensamputatie 
O:  Terugkeer naar werk, patiënttevredenheid, functioneren, pijn 
 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 35 
In de databases Medline (OVID) en Embase is op 20 maart 2015 met relevante zoektermen 
gezocht naar systematische reviews en primair onderzoek. De zoekverantwoording is 
weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 318 
treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
gegevens over knie-exarticulatie en transfemorale amputatie. Op basis van titel en 40 
abstract werden in eerste instantie elf studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de 
volledige tekst, werden vervolgens tien studies geëxcludeerd (zie exclusietabel), en één 
systematische review definitief geselecteerd.  
 
Een systematische review is opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence tabel 45 
hiervan kunt u onder het tabblad Onderbouwing vinden. 
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Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
De systematische review van Penn-Balwell (2011) includeerde 27 studies. Uitkomsten na 
bovenbeenamputaties zijn gerapporteerd in negentien studies. In zeven van deze studies 
(beschreven in elf verschillende artikelen op basis van acht studiepopulaties) zijn ook de 5 
uitkomsten van knie-exarticulaties gerapporteerd. In totaal zijn 104 patiënten met een 
knie-exarticulatie en 459 patiënten met een bovenbeenamputatie opgenomen in de 
review. De follow-up duur in de verschillende studies varieerde tussen de twee en 37 jaar.  
 
Resultaten 10 
Kwaliteit van leven (fysieke component) 
In vijf studies is de kwaliteit van leven gemeten met de Physical Component Score van de 
SF-36 bestaande uit de dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen door fysieke 
problemen, lichamelijke pijn, en ervaren gezondheid. Een meta-analyse van de vijf studies 
(knie-exarticulatie n=65; transfemorale amputatie n=120) laat zien dat patiënten met een 15 
knie-exarticulatie een significant betere fysieke gezondheid ervaren dan patiënten met 
een transfemorale amputatie (p<0,0012).  
 
Gegevens over het mentale domein (geestelijke en sociale gezondheid) van kwaliteit van 
leven zijn niet bekend.  20 
 
Functioneren/mobiliteit 
Vier studies rapporteerden het aantal patiënten dat in staat was om 500 meter te lopen. 
De meta-analyse (knie-exarticulatie n=49*; transfemorale amputatie n=203) toonde aan 
dat 78% van de patiënten met een knie-exarticulatie in staat waren om deze afstand te 25 
lopen versus 55% van de patiënten met een transfemorale amputatie (p=0,0035).  
*Het aantal patiënten met een knie-exarticulatie in studies naar mobiliteitsuitkomsten kon niet worden 
geverifieerd in de review. Dit aantal is mogelijk lager.  

 
Terugkeer naar werk 30 
In veertien studies is de terugkeer naar werk onder patiënten met knie-exarticulaties en 
patiënten met transfemorale amputaties gerapporteerd. Uit de meta-analyse blijkt geen 
(significant) verschil te bestaan tussen patiënten met een knie-exarticulatie (64%) of een 
transfemorale amputatie (70%) in terugkeer naar werk (knie-exarticulatie n=47; 
transfemorale amputatie n=327).  35 
 
Pijn 
Verschillen in de aanwezigheid van pijn in de stomp tussen patiënten met een knie-
exarticulatie en een transfemorale amputatie zijn in negen studies (knie-exarticulatie 
n=54; transfemorale amputatie n=313). Een meta-analyse laat zien dat significant meer 40 
patiënten met een knie-exarticulatie (85%) pijn ervaren in de stomp dan patiënten met 
een transfemorale amputatie (58%; p<0,0001). 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten kwaliteit van leven, functioneren/mobiliteit, 45 
terugkeer naar werk en pijn zijn met een niveau verlaagd gezien het geringe aantal 
patiënten (imprecisie). 
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Conclusies 
Kwaliteit van leven 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen die erop duiden dat patiënten met een knie-
exarticulatie een iets betere fysieke gezondheid ervaren dan patiënten met 
een transfemorale amputatie.  
 
Bronnen (Penn-Barwell, 2011) 

 
Functioneren/mobiliteit 

Zeer laag 
GRADE 

Het lijkt erop dat patiënten bij knie-exarticulaties een grotere kans hebben 
om 500 meter te kunnen lopen dan wanneer zij een transfemorale 
amputatie hebben ondergaan.  
 
Bronnen (Penn-Barwell, 2011) 

 5 
Terugkeer naar werk 

Zeer laag 
GRADE 

De kans op terugkeer naar werk verschilt waarschijnlijk niet tussen 
patiënten met een knie-exarticulatie en patiënten met een transfemorale 
amputatie.  
 
Bronnen (Penn-Barwell, 2011) 

 
Pijn 

Zeer laag 
GRADE 

Er zijn zeer geringe aanwijzingen dat pijn in de stomp meer voorkomt bij 
patiënten met een knie-exarticulatie in vergelijking met patiënten met een 
transfemorale amputatie.  
 
Bronnen (Penn-Barwell, 2011) 

 
 10 
Overwegingen 
Uit de literatuur blijkt dat knie-exarticulatie voordelen kan hebben ten opzichte van een 
transfemorale ampuatie op het vergroten van de loopafstand en het ervaren van een 
betere fysieke gezondheid. Een nadeel van de knie-exarticulatie is dat het mogelijk meer 
pijn kan geven, maar deze bevinding uit de literatuur wordt niet vaak in de praktijk 15 
teruggezien.  
 
De knie-exarticulatie is een eind belastbare situatie waarbij je steunt op de femurcondyle, 
terwijl de transfemorale amputatie niet eind belastbaar is. De prothese bij de 
transfemorale amputatie steunt veelal af op de tuber ossis ischii, en de koker loopt dus 20 
hoger door. Vanwege de vorm en dikte van het materiaal van een transfemorale prothese 
kunnen patiënten moeilijkheden ervaren bij zitten. De patiënt zal asymmetrisch zitten, 
wat leidt tot irritatie aan de prothese en overbelasting van de tegengestelde zijde. 
Patiënten die een knie-exarticulatie prothese hebben ervaren daarentegen meer 
stabiliteit bij zitten.  25 
 
Een nadeel van een knie-exarticulatie prothese is het cosmetische aspect. Het 
kniescharnier van de prothese zit niet op de anatomische positie waardoor het aangedane 
bovenbeen langer lijkt dan het andere been. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij 
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onvoldoende primaire huidbedekking zou inkortingsosteotomie overwogen kunnen 
worden. Dan speelt dit lengteverschil niet. Echter, deze ingreep is wel gebonden aan 
grotere risico’s (Kruijff, 2015). Tot slot is de verwachting van de werkgroep dat de hoogte 
van de amputatie geen aantoonbaar verschil in primaire kosten heeft. Echter, een 
hersteloperatie is vaak wel gemoeid met hogere kosten in verband met een langere 5 
ligduur. 
 
Patiënten dienen in alle gevallen goed te worden geïnformeerd over het 
revalidatietraject. Hierbij is het aan te raden om na het ongeval en voor de operatie een 
revalidatiearts te betrekken om de gevolgen te bespreken en een reëel verwachting te 10 
bespreken over het te behalen niveau van functioneren (Richtlijn Amputatie 
prothesiologie onderste extremiteit VRA, 2012).  
 
 
Aanbeveling 15 

Behoud zoveel mogelijk weefsel en lengte en herstel weke delenletsel indien mogelijk met 
huidtransplantaten. 

 

Betrek een revalidatiearts zo spoedig mogelijk na het ongeluk en bij voorkeur voor de 
operatie om de patiënt te informeren. 

 

Voer bij voorkeur een knie-exarticulatie uit in plaats van een transfemorale amputatie 
indien een transtibiale amputatie niet mogelijk is. 
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Bijlagen bij hoofdstuk 9 
 
 
Evidence tabellen 
Research question: height of amputation, through-knee vs. above-knee amputation 5 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics  Intervention 
(I) 

Comparison 
(C) 

Follow-up Outcome measures and effect size  Comments 

Penn-
Barwell, 
2011 
 

SR and meta-
analysis  
 
Literature search up 
to December 2010 
 
A: Reiber 2010* 
(Dougherty 2010; 
Epstein 2010; Gailey 
2010) 
B: Taghipour 2009 
C: Geertzen 2005 
D: LEAP (MacKenzie 
2004; Smith 2005) 
E: Burger 1997 
F: Pederson 1994 
G: Groom 1984 
H: Stinner 2010 
I: Ebrahmizad 
2009a/2009b 
J: Rotter 2008 
K: Gunawardena 
2006 
L: Graham 2006 
M: Hebert 2006 
N: Dougherty 
1999/2001/2003 
O: Kishbaugh 1995 
P: Walker 1994 

Inclusion criteria SR: 
Trauma or injury, 
amputation, leg or 
lower-limb, and 
outcomes, results and 
rehabilitation 
 
Exclusion: foot and 
ankle amputations, 
mixed populations of 
trauma and non-trauma 
or upper- and lower-
limb amputees if 
separate analysis of 
trauma LLA cohorts was 
not possible.  
 
Total SR included 27 
studies; 18 studies 
relevant to the research 
question. 
 
Important patient 
characteristics at 
baseline: 
 
N amputations:  
A1: 19 TKA, 118 AKA  
A2: 13 TKA, 106 AKA 

Comparison 
1:  
 
I= Through-
knee 
amputation 
(TKA) 
A, B, C, D, E, F, 
G 
 
Comparison 
2: 
I= Above knee 
amputation 
(AKA) 
H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, R 

 
 
C= Above 
knee 
amputation 
(AKA) 
 
 
 
 
 
C= No 
comparison 

End-point of 
follow-up: 
 
A1: 37 years 
A2: 3 years 
B: 22 years 
C: 18 years 
D: 2 years 
E: 30 years 
F: [2-23] 
median 9 years 
G: 2 years 
H: 2+ years 
I: 18 years 
J: 9 years 
K: 4 years 
L: 22 years 
M: Unknown 
N: 28 years 
O: Unknown 
P: 15 years 
Q: 2 years 
R: 21 years 
 
 
For how many 
participants 
were no 
complete 

QoL 
Defined as the Physical Component Score of 
the SF-36 including Physical function, Role 
function, Bodily pain and General health.  
B/C/D/K/N: Pooled effect: p<0.0012 in 
favour of the TKA (TKA n=48; AKA n=187) 
 
Functioning/mobility 
Defined as the ability to walk greater than 
500m. 
C/E/J/P: Pooled effect: TKA=78%, AKA=55%; 
p<0.0035 (TKA n=49†; AKA n=203) 
 
Return to work 
Defined as proportion of persons in full-time 
employment vs. in education, part-time 
employment or not working 
A1/A2/B/D/F/G/H/I/J/K/M/N/O/P/Q: 
Pooled effect; TKA=64%, AKA=70%; NS (TKA 
n=47; AKA n=327) 
 
Pain: 
A1/A2/B/C/D/I/J/L/P/R: Pooled effect 
TKA=85%, AKA=58%; p<0.0001 (TKA n=54; 
AKA n=313) 
 
 

Facultative: 
 
Abbreviations: 
SR = systematic review 
LLA = lower-limb 
amputation 
TKA = through-knee 
amputation 
AKA = above knee 
amputation 
NS = not significant 
 
*Two study populations: 
A1 Vietnam, and A2 
operation Iraqi freedom 
and operation enduring 
freedom veterans.  
 
†The number of 49 TKAs 
could not be verified 
from the table with 
information on 
characteristics of the 
included studies. The 
number of TKAs from the 
table with mobility 
outcomes is max 13.   
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Q: Livingston 1994 
R: Hoaghland 1983 
 
Study design: 
Retrospective and 
prospective cohort 
studies,  case-
control studies.  
 
Country: 
SR: UK 
Individual studies: 
unknown 
 
Source of funding: 
SR: Non-commercial  
Individual studies: 
Unknown 

B: 38 TKA, 43 AKA 
C: 11 TKA, 50 AKA 
D: 16 TKA, 27 AKA 
E: 2 TKA, 102 AKA 
F: 4 TKA, 4 AKA 
G: 1 TKA, 9 AKA 
H: 89 AKA 
I: 31 AKA 
J: 34 AKA 
K: 48 AKA 
L: 25 AKA 
M: 12 AKA 
N: 46 AKA 
O: 79 AKA 
P: 26 AKA 
Q: 5 AKA 
R: 38 AKA 
 
Groups comparable at 
baseline? 
Unknown, no 
information available on 
characteristics 
important to the 
research question 
and/or for statistical 
adjustment 
(confounding in cohort 
studies); such as age, 
sex, etc.  

outcome data 
available?  
Unknown  
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Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Livingston, D. H 1994 Geen relevante vergelijking 

Patterson, B. M. 2007 Een narratieve review 

Ebskov, L. B. 1999 Eigenschappen van een uitkomstmaat 

Penn-Barwell, J. G. 2011 Amputaties en terugkeer naar sport.  

Behr, J. 2009 Geen controle groep (alleen below-knee level) 

Sansam, K. Geen relevant onderwerp; kunstmatige gewrichten 

Stineman, M. G. 2010 To determine if the level of amputation after failed vascular reconstruction was 
comparable to the level of amputation after primary amputation. 

Fleury, A. M. 2013 Onderzoekt factoren die loopvaardigheid voorspellen na amputatie 

Matthews, D.2014 timing and type of rehabilitation services 

Burger, H. 2007 Narratieve review 

Overige evidencetabellen afhankelijk van type uitgangsvraag. 

 
 
Zoekverantwoording 5 

 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline (OVID) 
 
Engels, 
Nederlands 
SR, RCT geen 
datumbeperking 
Observationeel 
Vanaf 2000 

9     Amputation/ or Disarticulation/ or Amputation Stumps/ or 
Amputation, Traumatic/ (21937) 
10     (knee$ or leg$ or limb$ or crural or lower extremit$ or (trans?tibial 
or (trans adj1 tibial) or tibial or trans?femoral or (trans adj1 femoral) or 
femoral) or ((through or above or below) adj1 knee$)).ti,ab. (572196) 
11     9 and 10 (9733) 
12     (Leg/su or Tibia/su or exp Femur/su or Knee/su) and amput$.tw. 
(2685) 
13     (((trans?tibial or (trans adj1 tibial)) adj4 amputat$) or 
((trans?femoral or (trans adj1 femoral)) adj4 amputat$) or (knee$ adj4 
(disarticulat$ or exarticulat$)) or ((through or above or below) adj1 knee$ 
adj4 amputat$) or ((tibial or femoral) adj4 amputat$) or ((leg$ or limb$ or 
crural or lower extremit$) adj4 amputat$) or ((trans?ankle or syme) adj3 
(amputat$ or disarticulat$))).ti,ab. (9159) 
14     11 or 12 or 13 (14675) 
15     ((amputat* adj3 (height* or level*)) or below-knee or BKA or 
through-knee or TKA or above-knee or "knee disarticulation" or Gritti-
Stokes or (transfemoral adj3 amputation) or (bilateral adj3 amputat*) or 
(residual adj3 limb*)).ti,ab,kw. (10212) 
16     14 and 15 (3375) 
17     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).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/)) (230109) 
18     16 and 17 (60) –  
19     (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/) (1431232) 
20     16 and 19 (244) 

1049 
 
318 SR of RCT 
 
731 
observationeel  

Uitgangsvraag: Wat is het effect van een knie-exarticulatie versus lage bovenbeen amputatie bij patienten die 
in aanmerking komen voor een amputatie? 

Database(s): Medline,Embase Datum:  20-03-2015 

Periode: geen beperking,obs. Vanaf 2000 Talen: E N  
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21     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ 
or Case control.tw,kw. or (cohort adj (study or studies)).tw,kw. or Cohort 
analy$.tw,kw. or (Follow up adj (study or studies)).tw,kw. or 
(observational adj (study or studies)).tw,kw. or Longitudinal.tw,kw. or 
Retrospective.tw,kw. or Prospective.tw,kw. or Cross sectional.tw,kw. or 
Cross-sectional studies/ [Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies] (2098407) 
22     16 and 21 (1185) 
23     limit 22 to (yr="2000 -Current" and (dutch or english)) (711) 
24     20 not 18 (235) 
25     23 not (20 or 18) (610) 
26     limit 18 to (yr="2000 -Current" and (dutch or english)) (49) 
27     limit 18 to (dutch or english) (57) 
28     limit 24 to (dutch or english) (219) 
29     from 25 keep 1-610 (610) – 607 uniek 
30     from 27 keep 1-57 (57) – 54 uniek 
31     from 28 keep 1-219 (219) – 214 uniek 

Embase 
(Elsevier) 

'amputation'/mj OR 'amputation stump'/exp AND (knee* OR leg* OR 
limb* OR crural OR lower AND extremit* OR trans?tibial OR trans NEAR/1 
tibial OR tibial OR trans?femoral OR trans NEAR/1 (femoral OR femoral) 
OR (through OR above OR below) NEAR/1 knee*) OR 'leg amputation'/exp 
OR (trans NEAR/1 tibial NEAR/4 amputat*):ab,ti OR (trans NEAR/1 
femoral NEAR/4 amputat*):ab,ti OR ((transfemoral OR transtibial) 
NEAR/4 amputat*):ab,ti OR (knee* NEAR/4 (disarticulat* OR 
exarticulat*)):ab,ti OR ((tibial OR femoral OR leg* OR limb* OR crural OR 
transankle OR syme) NEAR/4 (amputat* OR disarticulat*)):ab,ti AND 
[embase]/lim AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND ((amputat* NEAR/3 
(height* OR level*)):ab,ti OR 'below knee':ab,ti OR bka:ab,ti OR 'through 
knee':ab,ti OR tka:ab,ti OR 'above knee':ab,ti OR 'knee 
disarticulation':ab,ti OR 'gritti stokes':ab,ti OR (transfemoral NEAR/3 
amputation):ab,ti OR (bilateral NEAR/3 amputat*):ab,ti OR (residual 
NEAR/3 limb*):ab,ti)  
 
('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit: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) (27) 9 uniek 
 
 ('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  (172) – 41 uniek 
 
‘major clinical study’/ (321) – 124 uniek 
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Hoofdstuk 10 Postoperatief antibioticabeleid 
 
 
Uitgangsvraag 
Wat is het postoperatieve antibioticabeleid na reconstructie van een open 5 
onderbeenfractuur? 
 
 
Inleiding 
Graad III open onderbeenfracturen zijn zelden ‘schone wonden’ en zijn meestal 10 
gecontamineerd door vuil van de straat of landbouw (Weber, 2015). Het toedienen van 
antibiotica dient dan ook zo snel mogelijk na het trauma te gebeuren om (ernstige) 
infecties te voorkomen. Echter, bij reconstructie dient de wond schoongemaakt te 
worden en daarna gesloten. De vraag is of postoperatieve toediening van antibiotica leidt 
tot betere uitkomsten en wanneer dit zo is, hoe lang dit dient te worden verstrekt. In deze 15 
module wordt uitgezocht wat de toegevoegde waarde is van langdurige antibiotica na 
reconstructie van de fractuur.  
 
 
Zoeken en selecteren 20 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse 
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling: 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van lange versus korte postoperatieve antibiotica na de 
behandeling van een open onderbeenfractuur? 
 25 
P:  Patiënten met een gereconstrueerde open onderbeenfractuur graad III; 
I:  Antibiotica voor meer dan drie dagen vanaf reconstructie; 
C:  Antibiotica voor minder dan drie dagen vanaf reconstructie; 
O:  Infecties, bijwerkingen, heroperaties. 
 30 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de 
in de studies gebruikte definities. De werkgroep definieerde een verandering van 5% als 
een klinisch relevant verschil. 
 35 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID), en Embase is op 19 november 2015 met relevante 
zoektermen gezocht naar systematische reviews, (gerandomiseerd) gecontroleerd 
onderzoek. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. 
De literatuurzoekactie leverde 127 treffers op en één studie die niet geïndexeerd was ten 40 
tijde van de zoekactie. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende 
selectiecriteria: voldoen aan de PICO, met een experimenteel of observationeel design. Er 
werden ook studies geïncludeerd waarin een gedeelte van de patiënten een graad III open 
onderbeenfractuur hebben. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie acht 
studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens zeven 45 
studies geëxcludeerd (zie exclusietabel), en één studies definitief geselecteerd.  
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(Resultaten) 
Eén studie, een systematische review, is opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence 
tabellen hiervan en beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u in onder het 
tabblad Onderbouwing vinden. 
 5 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
De review beschreef resultaten van acht publicaties van vier studies met daarin 
verschillende cohorten. Eén studie (twee publicaties) had een RCT-design. Het merendeel 10 
van de studies was niet recent uitgevoerd (zeven publicaties tussen 1976 en 1991, en één 
in 2013). Dit is een mogelijke verklaring waarom de resultaten zeer summier zijn 
beschreven in de review en originele studies. 
 
Gustillio, (1976) onderzocht 1025 patiënten met verschillende fracturen. Antibiotica (welk 15 
type antibiotica is niet beschreven) werd voor drie of zeven tot tien dagen toegediend. De 
studie bestond uit verschillende samengevoegde cohorten. In één cohort vielen 155 van 
de 352 patiënten uit (rede niet beschreven).  
 
Patzakis, (1983, 1983b en 1989) en Wilkins, (1991) onderzochten een cohort van 1104 20 
patiënten met verschillende open fracturen (graad I-III). Er werden verschillende 
antibioticaprotocollen uitgeprobeerd: 1) geen antibiotica, 2) intraveneus (iv.) penicilline 
(benzathinebenzylpenicilline) en streptomycine voor vijf dagen (niet in 
farmacotherapeutisch kompas); Streptomycine is een oud antibioticum, uit dezelfde 
klasse als gentamicine en tobramycine. Breedspectrum w.o. S aureus en ook Gram-25 
negatieven), 3) cefalotine (iv.) voor vijf dagen gevolgd door vijf dagen oraal toegediende 
cefalexine, 4) cefalotine (iv.) voor vijf dagen en intramusculair (im.) aminoglycosiden voor 
drie tot vijf dagen. De operatieve behandeling was niet in een protocol vastgelegd. 
Variatie in operatie heeft mogelijk de uitkomst op infecties beïnvloed.  
 30 
Dellinger, (1987 en 1988) voerde een gerandomiseerd onderzoek uit. Patiënten kregen 
vijf dagen cefalotine, vijf dagen cefamandol ten opzichte van één dag cefalotine.  
 
Dunkel, (2013) onderzocht een cohort van 1492 patiënten waaronder 310 patienten met 
een graad III open fractuur. In de studie werd een vergelijking gemaakt tussen de 35 
toediening van antibiotica gedurende één, twee tot drie, vier tot vijf of meer dan vijf 
dagen. De operaties werden volgens een vast protocol uitgevoerd. 
 
Resultaten 
Gustilio vond aanwijzingen dat patiënten die drie dagen antibiotica kregen minder 40 
infecties hadden dan patiënten die dat voor zeven tot tien dagen kregen (statistisch 
significant verschillend). Echter, dit moet gezien worden in het perspectief dat de keuze 
om door te behandelen met antibiotica mogelijk gerelateerd is aan de uitgebreidheid, 
contaminatiegraad en complexiteit van de open fractuur. Er is in de analyse niet 
gecorrigeerd voor deze factoren. 45 
 
Patzakis constateerde dat het aantal infecties onder patiënten zonder antibiotica twee tot 
vijf keer hoger was dan bij patiënten met een antibioticabehandeling. Groep 1 had 24% 
infecties, groep 2 had 10,8%, groep 3 had 13% en groep 4 had 4,5% infecties. Zij 
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concludeerde dat voor graad III fracturen acht dagen antibiotica de aanbevolen 
behandeling kan zijn, met een verlenging van drie dag in geval van weke dele 
transplantatie van weke delen en bot.  
 
Dunkel rapporteerde over een mogelijke correlatie tussen het aantal infecties en de duur 5 
van de antbioticatoediening. Hierbij was een behandelduur van één dag genomen als 
referentiewaarde. Uit de resultaten bleek dat er geen significante relatie bestond tussen 
het aantal infecties en antbioticatoediening langer dan één dag. De odds ratio varieerde 
van  0,6 (95% BI 0,2 tot 2,0) voor een behandelduur van twee tot drie dagen tot 1,4 (95% 
BI 0,4 tot 4,4) bij meer dan vijf dagen.  10 
 
Er werden geen resultaten beschreven over wondgenezing of bijwerkingen. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
De bewijskracht van de uitkomst infecties in niet gewaardeerd met GRADE omdat er te 15 
veel beperkingen zitten in de studieopzet, de heterogene studieprotocollen en 
beschrijving van uitkomsten. Deze beperkingen leiden ertoe dat de resultaten zeer 
voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden totdat de vraagstelling van deze module in 
een RCT met valide opzet wordt onderzocht.  
 20 
 
Conclusies 

Geen 
GRADE 

Er zijn verschillende studies die concluderen dat er aanwijzingen zijn dat de 
behandeling met antibiotica (kort of lang) de kans op infecties verminderd. 
De meest effectieve duur van de behandeling is niet duidelijk uit de 
literatuur.  
 
Bronnen (Isaac, 2015) 

 
 
Overwegingen 25 
Het gebruik van antibiotica bij graad III open fracturen vertoont een grote 
verscheidenheid. Door het ontbreken van methodologisch correct opgezette 
onderzoeken zijn er geen door literatuur gesteunde aanbevelingen te geven met 
betrekking tot keuze van middelen en duur van behandeling (Barton, 2015; Halawi, 2015). 
Er is geen indicatie voor het afnemen van kweken bij binnenkomst (uitzonderlijke 30 
contaminatie daargelaten). In het meerendeeel van de gevallen, worden infecties bij open 
fracturen veroorzaakt worden door bacterieën die het ziekenhuis worden gevonden 
(Staphylococcus aureus, Pseudomonas) en zelden door de bacterieën daarbuiten 
(Lingaraj, 2015). 
 35 
Bij het maken van een keuze voor een antibioticum moet rekening worden gehouden met 
de meest waarschijnlijke verwekkers van postoperatieve infecties. Staphylococcus aureus 
is het enige pathogeen waarbij onomstotelijk vaststaat dat behandeling leidt tot minder 
infecties. Voor Gram-negatieve staven (bijvoorbeeld E. coli, Enterobacter spp, 
Pseudomonas) zijn er geen studies die overtuigend aantonen dat toediening van 40 
antibiotica met een Gram–negatief spectrum, de incidentie van postoperatieve 
wondinfecties door deze bacteriën vermindert. De aanbevelingen omtrent Gram-
negatieve dekking zijn grotendeels gebaseerd op de studies van Patzakis, waarbij de 
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gepresenteerde data niet ondersteunend zijn voor Gram–negatieve dekking. Het gebruik 
echter, komt voort uit de publicaties van Gustillo, die in zijn initiële studies naar graad III 
open fracturen een hoog percentage wondinfecties rapporteerde, veroorzaakt door 
gramnegatieve organismen (Gustillo, 1984, Hauser 2006).  
 5 
De behandeling van infecties met Clostridium perfringens wordt aangeraden in diverse 
richtlijnen, waarbij soms een stratificatie plaatsvindt op basis van de mate en aard van 
contaminatie. Er is desalnietemin geen indicatie dat het aantal Clostridium perfringens 
infecties toeneemt bij afwezigheid van Clostridium dekking in het behandelregime. In 
bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld bij bootschroefletsels en stalverwondingen zijn 10 
andere, bredere antibiotische regimes van toepassing. Deze situaties zijn geen onderdeel 
van deze richtlijn. In een aantal gevallen zal een behandeling op geleide van een 
wondkweek worden bijgesteld. Geadviseerd wordt om in deze gevallen in overleg te 
treden met een medisch microbioloog en de behandeling af te stemmen. Het beleid 
omtrent deze antibioticumswitch (middel, behandelduur), valt niet binnen deze richtlijn. 15 
 
Met betrekking tot het antibiotische spectrum zijn er de volgende overwegingen. Voor 
graad I/II fracturen is bewezen dat een regime waarbij alleen grampositieve verwekkers 
(Staphylococcus aureus, streptokokken) worden gedekt voldoende is (Hauser, 2006). Een 
verbreding van het antibiotische spectrum waarbij ook gramnegatieve verwekkers 20 
worden gedekt in de behandeling van graad III open fracturen is een veel voorkomende 
praktijkvoering, ondanks het ontbreken van goed bewijs hiervoor (Wilkins, 1991; Hauser, 
2006). Dit gebruik komt echter uit de publicaties van Gustillo, die in zijn initiële studies 
naar graad III open fracturen een hoog percentage wondinfecties rapporteerde, 
veroorzaakt door gramnegatieve organismen (Gustillo, 1984; Hauser 2006). Ondanks de 25 
kolonisatie van wonden met gram-negatieve ziekenhuisflora (bijv. E coli, Enterobacter 
spp, Pseudomonas spp.) is de rol van deze gram-negatieve bacteriën in de pathogenese 
van infecties onduidelijk (Hauser, 2006). Tevens is er geen bewijs dat de toevoeging van 
antibiotica met een gramnegatieve werking de incidentie van wondinfecties in graad III 
fracturen vermindert (Hauser, 2006). 30 
 
De commissie stelt dan ook voor om bij alle fracturen tenminste een middel te kiezen met 
grampositieve dekking en bij graad III fracturen, ondanks het gebrek aan bewijs, te 
overwegen om een extra middel toe te voegen (bijv. een aminoglycoside zoals 
tobramycine of gentamicine, of ciprofloxacin) of om een derde generatie cefalosporine te 35 
gebruiken (met als potentieel nadeel dat deze middelen een minder sterke werking 
hebben tegen S. aureus). 
 
Aanbeveling 

Gebruik bij behandeling van graad III open fracturen een antibioticum dat dekking geeft 
tegen Staphylococcus aureus, zoals cefazolin. 

 40 

De behandelduur voor antibiotica duurt bij graad III open fracturen tot het sluiten van de 
weke delen bij voorkeur met maximum van 72 uur. 

 

Overweeg bij graad III fracturen om een extra middel toe te voegen (bijv. een 
aminoglycoside zoals tobramycine of gentamicine, of ciprofloxacin) of om een derde 
generatie cefalosporine te gebruiken (met als potentieel nadeel dat deze middelen een 
minder sterke werking hebben tegen Staphylococcus aureus). 
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Overleg met een microbioloog over het te voeren antibioticabeleid bij bijzondere 
contaminaties (marine, stal of mest). 
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Bijlagen bij hoofdstuk 10 
 
 
Evidence tabellen 
Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient characteristics  Intervention (I) Comparison / 
control (C) 

Follow-up Outcome measures and 
effect size  

Comments 

Isaac, 
2015 
 

SR and meta-
analysis of 
observational 
studies and RCTs 
 
Literature 
search upwas 
not reported and 
update by the 
Knowledge 
institute on 19 
November 2015 
 
A: Gustillio 1976 
B: Patzakis, 1983 
C: Patzakis, 1983 
D: Patzakis, 1989 
E: Wilkins, 1991 
F: Dellinger, 
1987 
G: Dellinger, 
1988 (RCT) 
H: Dunkel, 2013 
 
Study design: 
Observational 
study data and 
RCTs 
 
Country: 

Inclusion criteria SR: adults 
with open tibia fractures, 
receiving operative 
management and short or long-
term antibiotics 
 
Exclusion: 
Studies reported in other 
languages than English, or 
sample size <20. 
 
8 studies included 
 
N 
A: 1025 
B: 109 
C: 363 (including patients form 
study B) 
D: 1104 
E: - 
F: 240 
G: 248 
H: 1492 
 
Type of fracture 
A: Gustillio I to III 
B: open fractures 
C: not reported 
D: not reported 
E: Gustillio I to III 

A: 7 to 10 days 
postoperative 
antibiotics 
B: 3 days (5 days in 
patients  with positive 
cultures) 
C1: Intravenous 
penicillin and 
streptomycin for 10 
days 
C2: Intravenous 
cephalothin for 5 days 
follow by oral 
cephalexin for 5 days 
C1: Intravenous 
cephalosporin and 
intramuscular 
aminoglycoside for 3 to 
5 days 
D: 3 tot 10 days with 
antibiotics 
E: analysis on study B, 
C, D 
F1: 5 days of cefonicid 
F2: 5 days of 
cefamandole 
G: 5 days of cefonicid 
G2: 5 days of 
cefamandole 

A: 3 days 
postoperative 
antibiotics 
B: - 
C: no antibiotics 
D: no antibiotics 
E: analysis on 
study B, C, D 
F: - 
G: 1 day of 
cefonicid 
H: 1 days of 
antibiotics 
 

End-point of 
follow-up: 
 
A: 155 out of 352 
(not reported for 
cohort of 673 
patients) 
B: - 
C: - 
D: - 
E: - 
F: - 
G: - 
H: 1 
 
 
 

Infection rate: 
A: range between 5.24% 
to 11.85% (long term) 
2.4% (short term) 
Statistically significantly 
different 
B: 4.5% 
C1: 10.8% vs. 24% 
C2: 13% vs. 24% 
C3: 4.5% vs. 24% 
D: - 
E: - 
F: - 
G: 12% vs. 13 
G2: 13% vs. 13% 
H: compared to 1 day 
2 to 3 days: OR=0.6 [0.2 to 
2.0] 
4 to 5 days: OR=1.2 [0.3 to 
4.92] 
> 5days: OR=1.4 [0.4 to 
4.4] 
 
 
Non-union: 
A: only reported for short 
term antibiotic (13.6%) 
B: 4.5% 
C: not reported 
D: - 

A: High loss to follow 
up, different 
operative 
management 
strategies 
B: Different operative 
management 
strategies 
C: patients were also 
reported in study b 
D: correlation found 
between the type of 
used antibiotics 
instead of duration. 
Increased infection 
rate for patients who 
received antibiotic >3 
hours 
E: concluded to give 
patients with grade I 
or II fractures a 3 day 
courses of antibiotics, 
grade III an extension 
of 5 days and in case 
of soft tissue transfer 
or bone grafting 
additional 72 hours (3 
days) 
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Not reported 
 
Source of 
funding: 
Not reported 

F: open fractures 
G: open fractures 
H: Gustili I = 663, 
Gustilio II = 370, 
Gustilio III = 310 (149 not 
classified) 
 
Groups comparable at 
baseline? 
No, studies were not 
randomized and used different 
operation options 

H: 2 to 3, 4 to 5, or >5 
days antibiotics 
 

E: - 
F: - 
G: - 
H: - 
 

F: patient inclusion 
has overlap with 
study G  
G: RCT  
H: -  
 

 
 
Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies 
Based on AMSTAR checklist (Shea et al.; 2007, BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist  (Moher et al 2009, PLoS Med 6: e1000097; 
doi:10.1371/journal.pmed1000097) 5 
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/notapplic
able 

Assessment of 
scientific 
quality of 
included 
studies?6 
 
 
 
 
Yes/no/unclea
r 

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

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

Potential 
conflicts of 
interest 
reported?9 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclea
r 

Isaac, 2015 Yes, pico stated Unclear, but 
update with a 
search by the 
Knowledge 
institute to 
correct this 

Yes, clearly 
reported criteria  

Few characteristics 
were described 
resulting amongst 
other reasons also  
from the lack of info in 
the primary studies 

No Narratively Yes, did not 
perform a 
meta-analysis 

Yes Not reported 
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Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Craig 2014 Vergelijkt systemische met lokale toediening van antibiotica 

Moehring 2000 Analyse van lokaal toegediende antibiotica 

Zych 1995 Narratieve review 

Paiement 1994 Open enkel fractuur 

Torbert 2015 Antibiotica resistentie  

Lack 2015 Onderzoekt tijd tot eerste toediening na het ongeluk 

Gustilio 1976  Opgenomen in review 

 
 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1946-nov. 
2015 
 
Engels, 
Nederlands 

1     exp Lower Extremity/ (137681) 
2     fibula/ or tibia/ (33830) 
3     exp "Bones of Lower Extremity"/ (111199) 
4     (tibi* or pilon or ankle* or fibula or talus or malleol* or foot or feet or forefoot or 
forefeet or 'below knee' or 'lower limb' or 'lower limbs' or 'lower leg' or 'lower legs' or 
toe* or shin* or 'lower extremity' or 'lower extremities' or crur*).ab,ti. (267816) 
5     ankle fractures/ or tibial fractures/ (13263) 
6     1 or 2 or 3 or 4 or 5 (424407) 
7     Fractures, Open/ (4610) 
8     ((open or mangled or "acute complex") adj4 (fracture* or trauma*)).ab,ti. or 
gustilo*.ab,ti,kw. or (exposed adj3 bone*).ti,ab. (8942) 
9     7 or 8 (11224) 
10     6 and 9 (4757) 
11     exp Anti-Bacterial Agents/ (584845) 
12     (antibiotic* or anti-bacterial or antibacterial).ti,ab,kw. (299369) 
13     ((broad adj2 spectrum) or specific).ti,ab,kw. (1904468) 
14     "Antibiotic prophylaxis"/ (9756) 
15     11 or 12 or 13 or 14 (2561935) 
16     postoperative complications/ or surgical wound infection/ (332829) 
17     Postoperative Care/ or exp Postoperative Period/ (93678) 
18     (postoperati* or post-operati*).ti,ab,kw. (447619) 
19     16 or 17 or 18 (714088) 
20     10 and 15 and 19 (170) 
21     limit 20 to (dutch or english) (128) 
22     (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/)) (258187) 
23     21 and 22 (1) 
24     (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$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1542391) 
25     21 and 24 (12) 
26     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or 
Controlled Before-After Studies/ or Case control.tw,kw. or (cohort adj (study or 
studies)).tw,kw. or Cohort analy$.tw,kw. or (Follow up adj (study or studies)).tw,kw. or 
(observational adj (study or studies)).tw,kw. or Longitudinal.tw,kw. or 
Retrospective.tw,kw. or Prospective.tw,kw. or Cross sectional.tw,kw. or Cross-
sectional studies/ or historically controlled study/ or interrupted time series analysis/ 
[Onder exp cohort studies vallen ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve 
studies] (2267221) 
27     21 and 26 (80) 
28     23 or 25 (13) 

127 
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29     27 not 28 (69) 
30     remove duplicates from 28 (13) 
31     remove duplicates from 29 (68) 

Embase 
(Elsevier) 

'distal tibia fracture'/exp OR 'tibia shaft fracture'/exp OR 'proximal tibia fracture'/exp 
OR 'tibia fracture'/exp OR 'fibula fracture'/exp OR 'foot'/exp OR 'ankle fracture'/exp 
OR ((tibi* OR pilon OR ankle* OR fibula OR talus OR malleol* OR foot OR feet OR 
forefoot OR forefeet OR 'below knee' OR 'lower limb' OR 'lower limbs' OR 'lower leg' 
OR 'lower legs' OR toe* OR shin* OR 'lower extremity' OR 'lower extremities' OR crur*) 
NEAR/6 (fracture* OR defect*)):ab,ti OR 'tibia'/exp OR 'fibula'/exp OR 'talus'/exp OR 
'tarsal bone'/exp OR 'toe phalanx'/exp OR tibi*:ab,ti OR pilon:ab,ti OR ankle*:ab,ti OR 
fibula:ab,ti OR talus:ab,ti OR malleol*:ab,ti OR foot:ab,ti OR feet:ab,ti OR forefoot:ab,ti 
OR forefeet:ab,ti OR 'below knee':ab,ti OR 'lower limb':ab,ti OR 'lower limbs':ab,ti OR 
'lower leg':ab,ti OR 'lower legs':ab,ti OR toe*:ab,ti OR shin*:ab,ti OR 'lower 
extremity':ab,ti OR 'lower extremities':ab,ti OR crur*:ab,ti AND ('open fracture'/exp OR 
((open OR mangled OR 'acute complex') NEAR/2 (fracture* OR trauma*)):ab,ti OR 
gustilo*:de,ab,ti)  
 
AND ('antiinfective agent'/exp/mj OR 'antibiotic prophylaxis'/exp/mj OR 
antibiotic*:ab,ti OR 'anti bacterial':ab,ti OR antibacterial:ab,ti OR (broad NEAR/2 
spectrum):ab,ti OR specific:ab,ti)  
 
AND ('postoperative complication'/exp/mj OR 'postoperative care'/exp OR 
'postoperative period'/exp OR postoperati*:ab,ti OR 'post operative':ab,ti OR 'post 
operation':ab,ti)  
 
AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND [embase]/lim  
 
AND 'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit: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)  OR '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)) (13) 
 
AND 'clinical study'/exp (54) 
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Hoofdstuk 11 Oefentherapie ter bevordering van fysiek functioneren 
 
 
Uitgangsvraag 
Welke oefentherapeutische interventies dragen bij aan het herstel van het fysiek 5 
functioneren bij een open onderbeenfractuur? 
 
 
Inleiding 
Oefentherapie bij open onderbeenfracturen heeft tot doel het traject naar optimalisatie 10 
van fysiek functioneren te bevorderen. In deze module wordt uitgezocht welke 
behandeldoelen oefentherapie nastreeft, wanneer met oefentherapie gestart kan 
worden en wat de effecten van oefentherapie op beschreven behandeldoelen zijn.  
 
 15 
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 van vroegtijdige oefentherapie bij patiënten met open 
onderbeenfractuur (graad III)? 20 
 
P:  Patiënten met een open onderbeenfractuur (graad III) 
I:  Vroegtijdige oefentherapie 
C: Geen oefentherapie, andersoortige revalidatie 
O:  Functioneren (loopafstand, ADL en spierkracht), pijn, terugkeer naar werk, kwaliteit 25 

van leven 
 
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de 
in de studies gebruikte definities.  30 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
In de databases Medline (OVID) en Cinahl is met relevante zoektermen gezocht naar 
(gerandomiseerde) gecontroleerde trials in Nederlands, Engels en Duitse taal. De 
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De 35 
literatuurzoekactie leverde 99 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de 
volgende selectiecriteria: (gerandomiseerd) gecontroleerd onderzoek bij volwassen 
patiënten herstellende van een graad III open onderbeenfractuur waarin een vorm van 
oefentherapie is onderzocht. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 
zeven studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 40 
alle studies geëxcludeerd (zie exclusietabel).  
 
(Resultaten) 
Geen onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. 
 45 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Niet van toepassing. 

50 
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Resultaten 
Niet van toepassing. 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Niet van toepassing. 5 
 
 
Conclusies 

Geen 
GRADE 

Er waren geen relevante studies geïdentificeerd.  

 
 10 
Overwegingen 
Geen van de studies geïdentificeerd in de zoekactie beantwoordt de vraag in welke mate 
‘oefentherapie’ of ‘vroegmobilisatie’ bijdraagt aan het herstel van fysiek functioneren van 
patiënten.  
 15 
Oefentherapie is van wezenlijk belang voor de revalidatie van de patiënten. Nyland (2001) 
beschrijft in een patiëntserie (n=10) de effecten van tibia-nailing bij midschacht 
(open/gesloten) fractuur één jaar post-operatie op het geleverd spiervermogen – Biodex 
isokinetische test 60 graden – van de quadriceps en hamstrings musculatuur. Eén jaar 
postoperatie was er bij alle patiënten sprake van een relevante afname van spierkracht 20 
ten opzichte van de niet aangedane zijde. Tevens was de functionele uitkomst ten 
opzichte van een vergelijkbare gezonde populatie lager.  
 
De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) maakt het 
mogelijk het functioneren van mensen en de mogelijke problemen die mensen in het 25 
functioneren ervaren te beschrijven plus de factoren die op dat functioneren van invloed 
zijn (WHO, 2001). Dit classificatiesysteem is weergegeven in figuur 11.1.  
 

 
Figuur 11.1 ICF-classificatie 30 
 
 
Voor de gevolgengeneeskunde (revalidatiegeneeskunde en de paramedische beroepen 
fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie) is de ICF leidend bij het formuleren van 
behandeldoelstellingen, het bepalen van uitkomstmaten en het rubriceren van 35 
meetinstrumenten. In de richtlijn is de indeling en het begrippenkader van de ICF-
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uitgangspunt bij de beschrijving van doelstellingen, methoden en uitkomsten van 
oefentherapie.  
 
In een gesprek tussen behandelaar en patiënt worden doelstellingen geformuleerd. De 
behandelaar dient daarbij rekening te houden met de biologische en mechanische 5 
mogelijkheden van de wond, bot en weke delen, de uitgevoerde chirurgische behandeling 
en mogelijke complicaties. In de literatuur wordt de invloed van hevige pijn, 
beenverkorting en complicaties als vertraagde of uitblijvende botgenezing, infectie van 
bot of weke delen en de vascularisatie van gesteelde- of vrije lap op het verwezenlijken 
van behandeldoestellingen door oefentherapie het meest frequent genoemd (Saddawa-10 
Koneka, 2008). Daarnaast wordt blijvende zwelling van het onderbeen en ernstig oedeem 
na vrije lap procedure beschreven (Seyfer, 1989). 
 
Het effect van een behandeling is ook verbonden aan persoonlijke factoren zoals geslacht, 
leeftijd, nevenpathologie, copingstijl, sociale achtergrond, opleiding, beroep, ervaringen, 15 
karakter en levensstijl. Tevens spelen omgevingsfactoren zoals persoonlijke 
leefomgeving, sociale normen en cultuur een rol. De uitkomsten van de behandeling als 
terugkeer naar werk en kwaliteit van leven worden beïnvloed door deze persoonlijke en 
omgevingsfactoren (WHO, 2001).  
 20 
Oefentherapie heeft een positieve invloed op de component structuur en functie en de 
component activiteit/ participatie. Het is daarom van belang om zo spoedig mogelijk na 
operatie te streven naar mobilisatie uit bed om complicaties te voorkomen en verlies van 
conditie beperkt te houden. Binnen de component structuur en functie is oefentherapie 
vanuit het perspectief van lichaamsfuncties gericht op herstel van gewrichtsfunctie 25 
(operationalisatie: gewricht range of motion (ROM)) en spierfunctie (operationalisatie: 
spierlengte, -kracht, -coördinatie en –uithoudingsvermogen). In de richtlijn wordt in dit 
kader gesproken van ‘oefentherapie’. Bij patiënten met uitgebreid weke delen letsel, 
verlaagd bewustzijn of slecht instrueerbaar zijn maatregelen ter voorkoming van het 
ontstaan van spitsvoeten aan te bevelen. Voorbeelden hiervan zijn oefentherapie of anti-30 
spitsspalken. Hiermee kan relatief eenvoudig een permanente achillespees verkorting 
voorkomen worden.  
 
Hervatten en normaliseren van staan en lopen hoort, vanwege de positieve invloed 
hiervan op de snelheid van osteogenese en toename van botdichtheid (wet van Julius 35 
Wolff) tot dezelfde component (perspectief anatomische eigenschappen). In de richtlijn 
wordt voor sta- en looptraining de term ‘vroegmobilisatie’ gebruikt. Bovengenoemde 
doelstellingen worden frequent in de literatuur genoemd (Sadawa-Koneka, 2008). 
 
Binnen de component activiteit-participatie is oefentherapie gericht op hervatten van 40 
staan en lopen in een contextafhankelijke situatie, zoals wandelen en ter voorbereiding 
van activiteiten waarbij staan en lopen een relevant onderdeel uitmaakt zoals 
noodzakelijk voor het uitvoeren van werk, hobby of sport. 
 
De review van Saddawi-Koneka (2008) beschrijft de mogelijkheid tot het benoemen van 45 
oefentherapeutische doelstellingen en de keuze van meetinstrumenten. Een dergelijke 
conclusie zal de homogeniteit en kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg bij deze 
patiëntengroep ten goede komen. Zowel binnen de component lichaamsfuncties en 
anatomische eigenschappen als de component activiteitparticipatie zijn verschillende 
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meetinstrumenten beschreven. Op basis van de resultaten van Saddawi-Koneka komen 
de WOMAC en SF-36 (physical function) in aanmerking voor toepassing in de dagelijkse 
praktijk. 
 
Saddawi-Koneka miste een aantal mogelijk bruikbare meetinstrumenten die mogelijk wel 5 
bruikbaar zijn, maar nog niet zijn gevalideerd voor de patiëntgroep met een open 
onderbeenfractuur: de Lower extremity Function Scale (LEFS) (Binkley, 1999), Limb 
Symmetry Index (LSI) (Reid, 2007) en de ganganalyselijst Nijmegen (Brunnekreef, 2005). 
Echter, deze lijsten kunnen mogelijk gebruikt worden bij het kwantificeren van 
effectmaten van fysiotherapie bij deze patiëntengroep. 10 
 
 
Aanbeveling 

Start postoperatief zo spoedig mogelijk met oefentherapie. 

 

Richt de oefentherapie primair op functiestoornissen conform het ICF-model (functie van 
beenmusculatuur, ROM van knie en enkel) en secundair op activiteiten (staan en lopen). 

 15 

Stel behandeldoelen voor de oefentherapie op in overleg met de patiënt en in overleg 
met de chirurg met het oog op de belastbaarheid van bot en weke delen. 

 

Pas doelstellingen van oefentherapie in de tijd aan op biologische/ mechanische 
mogelijkheden van de wond, bot en weke delen, de uitgevoerde chirurgische 
behandeling, en mogelijke complicaties. 

 

Indien het gewenst is om fysiek functioneren te kwantificeren worden WOMAC en SF-36 
aangeraden met een zesweeks frequentie. 

 

Terugkeer naar werk en kwaliteit van leven worden bepaald door persoonlijke en 
omgevingsfactoren. 

 

Neem desgewenst maatregelen ter voorkoming van spitsvoeten.  

 20 
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Bijlagen bij hoofdstuk 11 
Evidence tabellen 
 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Saddawi-Koneka, 
2008 

Systematische review die geen uitkomsten beschreef van oefentherapie of 
vroegmobilisatie, maar wel van gebruik van meetinstrumenten 

Gopal, 2004 serie retrospectief, geen oefentherapie of vroegmobilisatie 

Dagun, 1999 serie retrospectief, geen oefentherapie of vroegmobilisatie 

Seekamp, 1998 serie retrospectief/ prospectief, geen oefentherapie of vroegmobilisatie 

Hertel, 1996 serie retrospectief, geen oefentherapie of vroegmobilisatie 

Puno, 1996 serie retrospectief, geen oefentherapie of vroegmobilisatie 

Robinson, 1995 serie retrospectief, geen oefentherapie of vroegmobilisatie 

Overige evidencetabellen afhankelijk van type uitgangsvraag. 5 
 
 
Zoekverantwoording 
Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
Engels, 
Nederlands, 
Duits 
Sept. 2015 
 
 

1     exp Lower Extremity/ (135988) 
2     fibula/ or tibia/ (33438) 
3     exp "Bones of Lower Extremity"/ (109931) 
4     (tibi* or pilon or ankle* or fibula or talus or malleol* or foot or 
feet or forefoot or forefeet or 'below knee' or 'lower limb' or 'lower 
limbs' or 'lower leg' or 'lower legs' or toe* or shin* or 'lower 
extremity' or 'lower extremities' or crur*).ab,ti. (263719) 
5     ankle fractures/ or tibial fractures/ (13111) 
6     1 or 2 or 3 or 4 or 5 (418689) 
7     Fractures, Open/ (4571) 
8     ((open or mangled or "acute complex") adj4 (fracture* or 
trauma*)).ab,ti. or gustilo*.ab,ti,kw. or (exposed adj3 bone*).ti,ab. 
(8776) 
9     7 or 8 (11051) 
10     6 and 9 (4683) 
11     exp Physical Therapy Modalities/ (132955) 
12     ((physical adj3 therap*) or exercise or physiotherap* or 
rehabilitat* or mobil?ation).ti,ab,kw. (327440) 
13     Rehabilitation/ (16885) 
14     rehabilitation/ or early ambulation/ or exp exercise therapy/ or 
myofunctional therapy/ (52044) 
15     11 or 12 or 13 or 14 (425647) 
16     10 and 15 (224) 
17     limit 16 to (dutch or english or german) (184) 
18     (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/)) 
(249833) 
19     17 and 18 (7) 
20     (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$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) 
not (animals/ not humans/) (1513658) 
21     17 and 20 (10) 
22     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort 
studies/ or Controlled Before-After Studies/ or Case control.tw,kw. 
or (cohort adj (study or studies)).tw,kw. or Cohort analy$.tw,kw. or 
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(Follow up adj (study or studies)).tw,kw. or (observational adj (study 
or studies)).tw,kw. or Longitudinal.tw,kw. or Retrospective.tw,kw. or 
Prospective.tw,kw. or Cross sectional.tw,kw. or Cross-sectional 
studies/ or historically controlled study/ or interrupted time series 
analysis/ [Onder exp cohort studies vallen ook longitudinale, 
prospectieve en retrospectieve studies] (2218540) 
23     17 and 22 (79) 
24     19 or 21 or 23 (86) – 80 uniek  
 
 

Cinahl 
(Ebsco) 

#  Query  Results   

S20  S15 OR S17 OR S19  14  - 6 uniek   

S19  S13 AND S18  9   

S18  
(MH "Nonexperimental 
Studies+")  

302,414   

S17  S13 AND S16  14   

S16  

(mh "clinical trials+") or pt clinical 
trial or TX random* or placebo* 
or TX (clin* n25 trial*) or TX 
(singl* n25 blind*) or (doubl* n25 
blind*) or (trebl* n25 blind*) or 
(tripl* n25 blind*) or TX (singl* 
n25 mask*) or (doubl* n25 
mask*) or (trebl* n25 mask*) or 
(tripl* n25 mask*) or (mh 
"random assignment") or (mh 
"placebos") or (mh "quantitative 
studies") or TX control* or 
prospective* or volunteer* OR 
OR (MH "Concurrent Prospective 
Studies") OR (MH "Double-Blind 
Studies") OR (MH "Case Control 
Studies+") OR (MH "Single-Blind 
Studies") OR (MH "Triple-Blind 
Studies")  

Display   

S15  S13 AND S14  1   

S14  

(MH "Meta Analysis") or TX 
(meta-analy* or metanaly* or 
metaanaly* or meta analy*) or TX 
(systematic* N5 review*) or 
(evidence* N5 review*) or 
(methodol* N5 review*) or 
(quantitativ* N5 review*) or TX 
(systematic* N5 overview*) or 
(evidence* N5 overview*) or 
(methodol* N5 overview*) or 
(quantitativ* N5 overview*) or TX 
(systematic* N5 survey*) or 
(evidence* N5 survey*) or 
(methodol* N5 survey*) or 

Display   
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(quantitativ* N5 survey*) or TX 
(systematic* N5 overview*) or 
(evidence* N5 overview*) or 
(methodol* N5 overview*) or 
(quantitativ* N5 overview*) or TX 
(pool* N2 data) or (combined N2 
data) or (combining N2 data) or 
(pool* N2 trials) or (combined N2 
trials) or (combining N2 trials) or 
(pool* N2 studies) or (combined 
N2 studies) or (combining N2 
studies) or (pool* N2 results) or 
(combined N2 results) or 
(combining N2 results)  

S13  S9 AND S12  35   

S12  S10 OR S11  218,295   

S11  

TI ( ((physical N1 therap*) or 
exercise or physiotherap* or 
rehabilitat* or mobil?ation) ) OR 
AB ( ((physical N1 therap*) or 
exercise or physiotherap* or 
rehabilitat* or mobil?ation) )  

107,724   

S10  (MH "Rehabilitation+")  154,433   

S9  (S5 AND S8)  553   

S8  S6 OR S7  1,410   

S7  

TI ( ((open or mangled or "acute 
complex") N4 (fracture* or 
trauma*)) or gustilo or (exposed 
N3 bone*) ) OR AB ( ((open or 
mangled or "acute complex") N4 
(fracture* or trauma*)) or gustilo 
or (exposed N3 bone*) )  

1,254   

S6  (MH "Fractures, Open")  418   

S5  S1 OR S2 OR S3 OR S4  58,741   

S4  

TI ( tibi* or pilon or ankle* or 
fibula or talus or malleol* or foot 
or feet or forefoot or forefeet or 
'below knee' or 'lower limb' or 
'lower limbs' or 'lower leg' or 
'lower legs' or toe* or shin* or 
'lower extremity' or 'lower 
extremities' or crur*) ) OR AB ( 
tibi* or pilon or ankle* or fibula or 
talus or malleol* or foot or feet or 
forefoot or forefeet or 'below 
knee' or 'lower limb' or 'lower 
limbs' or 'lower leg' or 'lower legs' 

43,463   
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or toe* or shin* or 'lower 
extremity' or 'lower extremities' 
or crur*) )  

S3  
(MH "Fibula Fractures") OR (MH 
"Fibula")  

710   

S2  
(MH "Tibia") OR (MH "Tibial 
Fractures+")  

3,577   

S1  (MH "Lower Extremity+")  25,766   
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Hoofdstuk 12 Organisatie van zorg 
 
 
Uitgangsvraag 
Hoe dient de zorg rondom patiënten met een open onderbeenfractuur te worden 5 
georganiseerd? 
 
 
Inleiding 
In die gevallen waarbij open fracturen gepaard gaan met verlies van weefsel (huid, spier, 10 
bot) ontstaat een letsel, waarvoor verschillende specialisten nodig zijn om dit te 
herstellen. De optimale behandeling van dit letsel streeft het nabootsen van de gesloten 
fractuur zo getrouw mogelijk na. Daarvoor zijn specialisten nodig die in nauwe 
samenwerking en medebehandeling deze, vaak gemangelde, extremiteit weer kunnen 
herstellen. Bij voorkeur gebeurt dit binnen het tijdsbestek van een week, ten einde het 15 
risico op complicaties te verkleinen. Om dit te kunnen realiseren moet de zorg goed 
worden georganiseerd.  
 
 
Zoeken en selecteren 20 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er niet gezocht naar literatuur omdat 
de uitgangsvraag logischerwijs niet in een RCT kan worden onderzocht. Deze vraagstelling 
heeft betrekking op afspraken die tussen zorgverleners gemaakt moeten worden om de 
zorg voor patiënten zo veilig en effectief mogelijk te maken. Internationale literatuur is 
niet zondermeer van toepassing op de Nederlandse situatie. Bovendien zal de effectiviteit 25 
van verschillende organisatiestructuren enkel relevant zijn, wanneer zij zorg hebben 
verleend volgens de door deze richtlijn gestelde aanbevelingen om zodoende te 
effectiviteit van de zorgstructuur te evalueren. Omdat dit onwaarschijnlijk is, is besloten 
om niet systematisch naar literatuur te zoeken, maar kennis te nemen van bestaande 
richtlijnen en andere relevante documenten.  30 
 
 
Zoeken en selecteren (Methode) 
Niet van toepassing. 
 35 
(Resultaten) 
Niet van toepassing. 
 
 
Samenvatting literatuur 40 
Beschrijving studies 
Niet van toepassing. 
 
Resultaten 
Niet van toepassing. 45 
 
Bewijskracht van de literatuur 
Niet van toepassing. 
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Conclusies 

Geen 
GRADE 

Niet van toepassing 

 
 
Overwegingen 
Centraal in de behandeling van fracturen in het algemeen staan de principes, zoals deze 5 
destijds door de AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) zijn ontwikkeld en 
gepresenteerd. Daarbij wordt gestreefd naar een vroege mobilisatie van patiënten door 
het creëren van oefenstabiele of belastingstabiele osteosyntheses. Dit wordt nagestreefd 
met zo min mogelijk complicaties. Vooral patente weke delen zijn bij deze behandeling 
essentieel om vooral de infectieuze complicaties te voorkomen. Deze infecties zijn met 10 
name hinderlijk, wanneer een acute infectie leidt tot een chronisch probleem. In een 
vergevorderd stadium is er dan sprake van een atrofische non-union bij een laag gradig 
infect, een geïnfecteerde non-union of in de meest livide vorm, een chronische osteïtis of 
- osteomyelitis. Herhaaldelijk operatief ingrijpen is in die gevallen dan niet zelden nodig 
om de chronische infectie het hoofd te kunnen bieden en alsnog consolidatie van de 15 
fractuur te kunnen bereiken.  
 
In de behandeling van open fracturen, specifiek de graad III open fracturen, gelden 
eveneens deze behandelprincipes: het bereiken van een oefenstabiele osteosynthese, 
welke vroege mobilisatie mogelijk maakt, zonder daarbij de (infectieuze) complicaties te 20 
verkrijgen. 
 
Om deze optimale uitkomst in open fracturen mogelijk te maken, waarbij er niet zelden 
sprake is van verlies van weke delen (huid en/of spier), dient dit alles bovendien binnen 
een beperkt tijdsbestek bereikt te worden.  Want des te langer het tijdstip tot behandelen 25 
van dit uitgebreide letsel, des te hoger het risico op infectieuze complicaties. Vooral 
wanneer de grens van één week wordt overschreden, kan een stijging van 
infectieincidentie waargenomen worden.  
 
Deze toename van infecties, welke vooral optreedt na de eerste posttraumatische week, 30 
vereist derhalve een toegewijde inspanning van alle betrokken specialisten om de situatie 
van een gesloten fractuur binnen een week te verkrijgen/ te herstellen.  
 
Het vraagt om een adequaat débridement binnen de daarvoor heersende tijdsnormering, 
gevolgd door een oefenstabiele osteosynthese in combinatie met een stabiele weke delen 35 
bedekking in dezelfde zitting, die de functies van de natieve huid en spier zo getrouw als 
mogelijk benadert. Het heeft daarbij de voorkeur dat dit ook in overleg gaat met een 
revalidatiearts, die idealiter bekend is met posttraumatische revalidatie. Zeker in het geval 
dat er gekozen wordt voor amputatie in plaats van herstel, is een vroegtijdig contact met 
een revalidatiearts zinvol. Zo kan deze zijn wensen ten aanzien van het amputatieniveau 40 
en de daarmee samenhangende te revalideren extremiteit, in een vroeg stadium van de 
behandeling kenbaar maken. 
 
Bij aanvang van de behandeling, worden patiënten met een gecompliceerde open 
onderbeenfractuur bij voorkeur gezamenlijk gezien door alle betrokken specialisten 45 
(traumachirurg/orthopedisch chirurg, een plastisch chirurg en een revalidatiearts). Dit zal 
in de praktijk bijna altijd op de spoedeisende hulp zijn, op het moment dat de patiënt daar 
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voor het eerst wordt gepresenteerd. Op dat moment zal een zo concreet en gedetailleerd 
mogelijk behandelplan moeten worden opgesteld door allen (traumachirurg/ 
orthopedisch chirurg, een plastisch chirurg en een revalidatiearts). Hierbij dienen alle 
facetten van de behandeling aan de orde komen. Niet alleen zullen er op dat moment 
afspraken gemaakt moeten worden over wie verantwoordelijk is voor welk deel van de 5 
behandeling, maar ook zullen de verschillende behandeldoelen inclusief de daaraan 
gekoppelde deadlines vastgelegd dienen te worden tussen alle betrokken partijen, 
dusdanig dat een volledige planning van de operatieve behandelingen die nodig zijn om 
tot een herstel van de gemangelde extremiteit te komen, in plaats is. Dit is essentieel 
verschillend van een zogeheten “seriële” behandeling, waarbij de verschillende 10 
specialisten separaat van elkaar een behandeling initiëren en vervolmaken. Het effect van 
de simultane en gecombineerde behandeling werkt synergistisch en beoogt een medisch 
en logistiek zo optimaal mogelijke inzet van voorzieningen en bronnen, ten koste van een 
zo minimaal mogelijke belasting voor de patiënt en een zo laag mogelijke complicatie 
incidentie, maar mét een maximaal herstel van functie. Dit vraagt van álle partijen een 15 
sterk besef voor noodzaak, een bereidheid tot samenwerking en betrokkenheid bij acute 
zorg, om tijdig alle gestelde behandeldoelen te behalen. Alle navenante logistiek dient 
hierop ook ingericht te zijn en dit te faciliteren. 
 
In graad III open onderbeenfracturen kan er sprake zijn van een uitgebreid verlies van 20 
weefsel. Om in deze gevallen de bovenstaand gestelde behandeldoelen te bereiken, zal 
dit verlies op enigerlei wijze hersteld moeten worden. Dit stelt aan de behandelaars de 
eis dat zij in staat zijn dit verlies op een adequate en tijdige manier te niet te doen. Het 
heeft een voordeel wanneer de plastisch chirurgen ervaring hebben in de microchirurgie. 
 25 
Daarnaast dienen de complicaties die met deze behandelingen gepaard gaan tijdig 
onderkend en behandeld te worden. Wat te doen bij complicaties van de osteosynthese, 
of infecties van het skelet? En wat bij het falen van een gesteelde- of vrije lapbedekking? 
Dit vraagt om specifieke kennis van en ervaring met de behandeling van dit letsel.  
 30 
Vanuit logistiek oogpunt dienen er onderlinge afspraken te liggen tussen alle betrokken 
partijen (specialisten én ziekenhuizen). Niet alleen over ieders verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (bijvoorbeeld hoofdbehandelaarschap), maar ook over het gebruik en de 
aanwezigheid van voorzieningen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van microscopen en 
specifieke implantaten) en andere bronnen (operatietijden, het gebruik van 35 
verpleegafdelingen en -bedden) moet duidelijke overeenstemming bereikt zijn. Idealiter 
zijn deze afspraken (lokaal en/of regionaal) gevat in heldere en laagdrempelig 
toegankelijke protocollen, zorgpaden en andere behandelplannen. 
 
Ook dient er intensief contact te bestaan met een revalidatiecentrum, dat ervaring heeft 40 
in de revalidatie van traumapatiënten. Tijdige (mede)behandeling door een 
revalidatiearts, die de patiënt regelmatig tijdens de klinische fase zelf ziet is essentieel om 
van tevoren een idee te krijgen over mogelijkheden en beperkingen die kunnen optreden 
tijdens de revalidatie. Op die manier kan daar al tijdens de klinische fase op geanticipeerd 
worden, zodat deze beperkingen later de (vroegtijdige) revalidatie niet in de weg staan. 45 
 
Samenvattend kenschetst de optimale behandeling zich door een toegewijde 
gezamenlijke inspanning van alle betrokken specialisten (traumachirurg en/of – 
orthopedisch chirurg, plastisch chirurg én revalidatiearts). Met name in de vroege fase 
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van de behandeling wordt er hierbij een groot beroep gedaan op de aanwezige kennis en 
expertise van allen. Om tot een zo goed mogelijke uitkomst voor de patiënt te komen 
dienen allen gezamenlijk op te trekken en de behandelingen, waar mogelijk gezamenlijk 
uit te voeren. Deze start vanaf de presentatie op de spoedeisende hulp en eindigt bij het 
ontslag van poliklinische controle. Tot die tijd blijft het een gezamenlijke inspanning en 5 
verantwoordelijkheid.  
 
 
Aanbeveling 

Vorm een multidisciplinair team, in ieder geval bestaande uit een 
traumachirurg/orthopedisch chirurg, een plastisch chirurg en een revalidatiearts. 

 10 

Zie de patiënt voorafgaande aan de operatie met het multidisciplinaire team (de 
revalidatiearts op indicatie) en stel samen een behandelplan op. 

 

Benoem een hoofdbehandelaar. 

 

Maak lokale of regionale afspraken om de zorg rond patiënten met een graad III open 
onderbeenfractuur te organiseren en in een protocol vast te leggen. 

 
 
Evidence tabellen 15 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 
Niet van toepassing.  
 
 
Zoekverantwoording 20 
Niet van toepassing. 
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Hoofdstuk 13 Communicatie met de patiënt 
 
 
Uitgangsvraag 
Hoe dient de patiënt geïnformeerd te worden over de behandeling en de gevolgen?  5 
 
 
Inleiding 
In de voorbereidingsfase van deze richtlijn werd in september 2014 een focusgroep 
georganiseerd om knelpunten te horen vanuit het perspectief van patiënten die een open 10 
onderbeenfractuur hebben gehad. Hierin werd benoemd dat de patiënt en naast beter 
zou kunnen worden geïnformeerd over het behandelplan en de te behalen resultaten. 
Zodoende is er in deze richtlijn een module opgenomen waarin de communicatie met 
patiënten centraal staat en waar de aangedragen verbeterpunten zijn verwerkt.  
 15 
 
Zoeken en selecteren 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er geen systematische literatuuranalyse 
verricht, maar zijn de resultaten van de patiëntfocusgroep gebruikt om de gewenste vorm 
van communicatie te beschrijven (zie aanverwant verslag focusgroep).  20 
 
Relevante uitkomstmaten 
Niet van toepassing.  
 
Zoeken en selecteren (Methode) 25 
Niet van toepassing.   
 
(Resultaten) 
Niet van toepassing.  
 30 
 
Samenvatting literatuur 
Beschrijving studies 
Niet van toepassing.  
 35 
Resultaten 
Niet van toepassing.  
 
Bewijskracht van de literatuur 
Niet van toepassing.  40 
 
 
Conclusies 

Geen 
GRADE 

Niet van toepassing.  
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Overwegingen 
Een open onderbeenfractuur kan van grote invloed zijn op het functioneren en de 
kwaliteit van leven voor de patiënt en mantelzorger. Zoals beschreven in de module over 
oefentherapie zijn de consequenties afhankelijk van zowel persoonlijke- als 
omgevingsfactoren van de patiënt (ICF-model). Gezien het ernstige karakter van het letsel 5 
en de mogelijke negatieve gevolgen is het van belang dat de patiënt duidelijk wordt 
geïnformeerd over de behandelopties, de mogelijke risico van de operatie en de 
verwachtingen van de te behalen resultaten. In de focusgroep kwam naar voren dat 
patiënten veel waarde hechten aan een gesprek waarin zij worden geïnformeerd over 
deze zaken. Daarbij was een duidelijke voorkeur aangegeven om het gesprek te voeren in 10 
het bijzijn van familie en/of naaste. Het betrekken van familie en/of naaste helpt bij het 
verwerken van informatie en geeft ook familie en/of naaste een beter beeld van 
eventuele gevolgen voor de thuissituatie en benodigde mantelzorg. Het gesprek dient 
plaats te vinden voor de definitieve reconstructie. Ook is aangegeven dat dit gesprek bij 
voorkeur zou moeten worden gevoerd door, of in het bijzijn van, de hoofdbehandelaar. 15 
 
De behandelopties, de mogelijke risico’s van de operatie en de verwachtingen van de te 
behalen resultaten wordt door de hoofdbehandelaar besproken. Hierbij dienen ook de 
voor- en nadelen van een amputatie aan bod te komen. Het gesprek vindt bij voorkeur 
plaats tijdens een geplande afspraak en liever niet tijdens de reguliere visite. Door een 20 
afspraak te plannen is het makkelijker voor familie en/of naaste om het gesprek te kunnen 
bijwonen. Uiteraard zal het uitnodigen van de familie of naaste naar behoefte van de 
individuele patiënt moeten plaatsvinden. De uitvoer van de definitieve reconstructie moet 
niet vertraagd worden door het plannen van een afspraak.  
 25 
In de revalidatiefase dient zich een fase aan waarin de patiënt weer langzaam zal kunnen 
deelnemen aan de algemene dagelijkse activiteiten. Uit de focusgroep kwam naar voren 
dat patiënten zich niet bewust waren van regelgeving rondom autorijden. Het verdient de 
aanbeveling om de verkeersdeelname in de revalidatiefase met de patiënt te bespreken. 
Het gaat hier enkel om een advies. Patiënten dienen zelf in te schatten of hun aandoening 30 
de rijvaardigheid beïnvloedt. Het advies van de arts is niet meer dan een advies. Belangrijk 
is om patiënten in te lichten dat zij zelf verantwoordelijk zijn om hun rijvaardigheid in te 
schatten (Bolkenstein, 2013). Het CBR heeft een folder waarin patiënten informatie 
kunnen vinden over verkeersdeelname met een handicap (CBR, 2011). 
 35 
 
Aanbeveling 

Maak een afspraak om het definitieve behandelplan met de patiënt en familie of naaste 
te bespreken, met daarin aandacht voor de mogelijke behandelopties, de risico’s van de 
behandelopties en de verwachte resultaten van de behandelopties. 

 

Het gesprek wordt bij voorkeur gevoerd door of in aanwezigheid van de 
hoofdbehandelaar. 

 

Bespreek in de revalidatieperiode de regelgeving rondom autorijden. De 
verantwoordelijkheid over verkeersdeelname ligt bij de patiënt zelf.  

 40 
Literatuur 
Bolkenstein, H. en Van Olden, G. Dokter, mag ik rijden met gips? 2013. 19 pp 1018-1020. Medisch Contact 
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CBR, Divisie Rijgeschiktheid. Met een handicap veilig achter het stuur. 2011 geraadpleegt via:  
https://www.cbr.nl/11476.pp? 

 
 
Evidence tabellen 5 
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 
Niet van toepassing.  
 
 
Zoekverantwoording 10 
Niet van toepassing. 
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Bijlage 1 Verslag focusgroep richtlijn Open onderbeenfractuur 
 
 
Maandag 22 september 2014 (18.30 – 20.30 uur) 
Aanwezigen: Hinne Rakhorst (NVPC), Margreet Pols en Annefloor van Enst 5 
(Kennisinstituut), vier deelnemers die open onderbeenfractuur hebben gehad. 
 
 
Opening 
Margreet Pols opent de bijeenkomst en licht toe wat het doel is van de focusgroep, 10 
namelijk om patiënten die een open onderbeenfractuur hebben gehad te horen over hun 
ervaringen en suggesties ter verbetering van zorg. Deze ervaringen zullen worden 
meegewogen bij de aanbeveling in de te ontwikkelen richtlijn “Open onderbeenfractuur”. 
Deelnemers aan de focusgroep zijn: 
a) Heeft een motorongeluk gehad in Noorwegen. Als gevolg had ze een complex 15 

onderbeen en heupfractuur. Revalidatieduur was twee jaar en heeft nog pijn in de 
heup; 

b) Heeft ten gevolge van een bedrijfsongeval een grote massa op zijn onderbeen 
gehad. Hij had een fractuur in zijn sleutelbeen, bovenbeen en onderbeen. Hij heeft 
negen operaties ondergaan en kan na 2,5 jaar weer voldoende functioneren; 20 

c) Onderbeen kwam vast in een touw op een boot. Zij heeft in overleg met de 
behandelaar besloten om een amputatie te ondergaan omdat ze daarmee dacht 
een korte revalidatieperiode te hebben. Deelnemer kon na drie maanden weer 
voldoende tot goed functioneren. Ervaart nu geen problemen; 

d) Aanrijding met de fiets door een auto. Had ernstig letsel in de nek en ook een 25 
complex onderbeen fractuur. Ging na drie maanden weer werken en had na 1,5 jaar 
geen klachten meer.  

 
 
Verslag groepsgesprek 30 
Acute fase 
De deelnemers zijn per ambulance (3x) en per helikopter (1x) naar het ziekenhuis 
vervoerd. Pijnstilling was daarbij erg belangrijk en was voldoende aanwezig waarbij de 
patiënten regelmatig werd gevraagd of de pijnstilling voldoende was. Dit werd als positief 
ervaren. 35 
 
De patiënten zijn niet betrokken in de keuze van het behandelcentrum. De patiënten 
achtten zich ook niet in staat om in de fase van acute trauma mee te kunnen denken. 
Achteraf gezien is er een lichte voorkeur (2x) wanneer er gelijk voor een expertisecentrum 
was gekozen. Deelnemers geven aan dat zij het belangrijk vinden dat hun partner/familie 40 
bij hun acute opname aanwezig kan zijn om hen te vertegenwoordigen. 
 
Bij twee deelnemers is er direct gesproken over de mogelijkheid tot amputatie. In deze 
fase was bij de deelnemers nog niet voldoende bekend hoe het vervolgtraject zal zijn. Zij 
denken overigens niet dat het hun keuze per definitie had veranderd. Patiënten geven 45 
aan dat zij nog wel een lichtfoto van hun been in de acute fase hadden willen hebben.  



124 
Richtlijn Open onderbeenfractuur 

Behandelplan naar definitieve reconstructie 
Het wordt als positief ervaren wanneer de behandelaar ruim de tijd neemt om de 
behandelopties te bespreken in heldere/simpele taal. Ook wordt benoemd dat het soms 
lastig is om goede vragen te stellen door de patiënt zelf. Aanwezigheid van een partner of 
familie is daarom gewenst wanneer de behandelopties worden besproken. Wanneer het 5 
overleg wordt gedaan bij de grote visite in de ochtend is de partner vaak niet aanwezig, 
wat ook door de partner als vervelend wordt ervaren. Twee patiënten geven aan dat er 
wisselende adviezen zijn gegeven door behandelaars wat vervelend was (2x).  
 
Drie deelnemers geven aan dat zij de voorkeur zouden geven om de definitieve 10 
reconstructie in een expertisecentrum te ondergaan. Een patiënt geeft aan dat is gebeurd 
op initiatief van de huisarts.  
 
Bij het uitvoeren van de reconstructie zou aandacht moeten zijn voor zenuwletsel. Een 
van de deelnemers geeft aan het gevoel te hebben dat de neuroloog alleen geïnteresseerd 15 
was in hersenletsel, en alleen wat kleine testjes deed voor het gevoel in de voet en 
onderbeen. Bij het sluiten van het been lijkt ook een zenuw een beetje meegenaaid te 
zijn, want daar heeft de deelnemer nog steeds last van, dus daar moet goed naar gekeken 
worden als erover iets over definitieve reconstructie wordt gezegd. 
 20 
Revalidatie 
Vooraf was aan de patiënten onvoldoende bekend dat de revalidatie zo lang en moeizaam 
zou zijn, maar dat wordt niet benoemd als negatief. Een deelnemer gaf aan blij te zijn om 
vooraf niet te weten hoe lang de duur tot herstel zou zijn, omdat motiveerde om niet op 
te geven.  25 
 
De revalidatieperiode was zwaar. Met name de periode in de rolstoel. Hier heerste het 
gevoel van stigmatisering door anderen (3x). De scootmobiel, verder in het 
revalidatietraject, werd als prettig ervaren omdat daarmee meer vrijheid kwam (2x). 
 30 
Deelnemers geven aan dat zij na 6 en 9 maanden begonnen te twijfelen of het normaal 
functioneren nog gehaald zou worden. Zij geven aan dat het hen zou hebben geholpen 
wanneer ze op dat moment met lotgenoten hadden kunnen spreken.  
 
Twee deelnemers geven aan dat het niet duidelijk was besproken of en vanaf welk 35 
moment zij een auto mochten besturen. Twee deelnemers geven aan opnieuw hun 
rijbewijs gehaald te hebben en aanpassingen te hebben gehad aan de auto. 
 
Betrokkenheid van de behandelaar gedurende het behandeltraject wordt als meest 
positieve ervaring beoordeeld. Het meest negatief waren incidenten waarin de 40 
deelnemers aangaven (zeer) veel pijn te hebben maar niet serieus genomen werden.  
 
Drie deelnemers geven aan zij de revalidatie het liefst in hun eigen omgeving ondergaan. 
Een deelnemer heeft liever alles onder een dak vanwege de behandelrelatie die je 
opbouwt. 45 
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Uitkomsten 
Uitkomsten die benoemd worden als belangrijk zijn: 
- pijn in revalidatiefase; 
- functioneren na definitieve reconstructie/revalidatie; 
- behandelduur van het gehele traject; 5 
- het aantal infecties moet nog verder worden verlaagd want maak je de 

revalidatietrajecten waarschijnlijk veel korter (dus goedkoper en minder erg voor 
de patiënt). Misschien door standaard breedspectrum antibiotica voor te schrijven 
zo lang de wond nog open is (misschien moet hier tijdens het schrijven van de 
richtlijn nog onderzoek naar gedaan worden, dat hoeft toch niet heel ingewikkeld 10 
en/of duur te zijn). In het geval van deze patiënt zat er vooral een flinke biofilm op 
(1e keer) en in (2e keer) mijn pen, maar er zijn allerlei pennen op de markt met 
coatings waardoor bacteriegroei vertraagd en/of zelfs helemaal voorkomen wordt. 
Misschien moeten jullie dat ook meenemen in je literatuuronderzoek. 

 15 
Een uitkomst die als minder belangrijk wordt benoemd: 
- aantal heropnames. 
 
 
Rondvraag en sluiting 20 
Er zijn geen opmerkingen tijdens de rondvraag. Alle deelnemers worden bedankt voor 
hun deelname. 
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Bijlage 2 Kennislacunes 
 
 
Voor de onderbouwing van deze richtlijn is gebruik van systematisch literatuuronderzoek 
wat een extensieve weergave geeft van de wetenschappelijke onderbouwing van 5 
verschillende behandelopties. Samengevat kan gesteld worden dat de evidence over de 
behandelopties bij patiënten met een graad III open onderbeenfractuur zeer beperkt is. 
Geen van de uitgangsvragen kon beantwoord worden met een hoge of matige vorm van 
bewijskracht. Veelal moesten aanbevelingen onderbouwd worden op basis zeer lage 
bewijskracht aangevuld met de expertise van de werkgroep en patiëntvoorkeuren.  10 
 
De zeer lage bewijskracht is een gevolg van de lage incidentie van het type fracturen. 
Daarnaast speelt ook de complexiteit en het spoedkarakter van de pathologie een rol. Een 
onderzoeksprotocol vereist een vaste omschrijving van het behandelprotocol terwijl de 
complexiteit (gelet op het type fractuur en de contaminatie) vraagt om een specifieke 15 
aanpak per patiënt. Het spoedkarakter van de problematiek, vaak ook 
multitraumapatiënten, maakt het moeilijk patiënten te includeren voor trials waarbij ze 
voorafgaande het onderzoek toestemming moeten verlenen.  
 
Indien nieuw onderzoek wordt opgezet, is de werkgroep van mening, dat dit idealiter op 20 
internationaal niveau wordt gedaan. Multicenteronderzoek waarin meerdere landen 
participeren om zodoende voldoende power te generen. Desalniettemin zal in dergelijk 
onderzoek een uitdaging liggen in het afstemmen van een eenduidige aanpak van de zorg 
zodat onderzoeksresultaten op betrouwbare wijze gecombineerd kunnen worden.  
 25 
De belangrijkste kennislacunes bij de richtlijn Open onderbeenfractuur hebben betrekking 
op: 
1. Risicostratificatie om uit te zoeken voor welk type trauma welke behandeling het 

meest optimaal is. Dat wil zeggen, is er een stratificatie te maken voor de 
verschillende onderzoeksvragen in deze richtlijn zodat aanbeveling meer kunnen 30 
worden toegespitst om verschillende situaties; 

2. De effectiviteit van primaire bone grafting in open fracturen; 
3. De timing van de definitieve bedekking kan sterker onderbouwt worden met 

evidence; 
4. Op welke moment en bij welke indicatie moet een amputatie worden verricht; 35 
5. De timing en toepassing van oefentherapie om terug keer naar werk te bevorderen; 
6. De juiste behandeling met antibiotica in termen van timing, duur en middel.  
 
Met het oog op toekomstig onderzoek is het belangrijk dat dit onderzoek alleen wordt 
uitgevoerd wanneer de juiste power gehaald kan worden en de resultaten eenduidig zijn 40 
verkregen. De werkgroep prioriteert de behandeling met antibiotica. 
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Bijlage 3 Indicatoren 
 
 
Inleiding 
In de gezondheidszorg 2016 zijn kwaliteit en transparantie belangrijke onderwerpen. Dit 5 
is terug te zien in de ontwikkeling van richtlijnen voor medisch handelen en indicatoren 
om het handelen te kunnen meten. Deze indicatoren zijn in opdracht van de NVvH 
opgesteld bij de richtlijn Open onderbeenfractuur.  
 
 10 
Overzicht indicatoren 
Er werden twee indicatoren ontwikkeld; procesindicatoren. 
 

 Indicator Type  

1 Preoperatieve multidisciplinaire bespreking Procesindicator 

2 Tijd tot eerste debridement   Procesindicator 

 
In onderstaande paragrafen worden de indicatoren verder uitgewerkt. 15 
 
 
Factsheets indicatoren 
1 Preoperatieve multidisciplinaire bespreking 

1. Preoperatieve multidisciplinaire bespreking  

Operationalisatie Welk percentage van de patiënten met een graad III open onderbeenfractuur is 
preoperatief besproken in een multidisciplinair overleg bestaande uit een 
(orthopedische) traumatoloog, plastisch chirurg en revalidatiearts?  

Teller Aantal patiënten met een graad III open onderbeenfractuur dat preoperatief 
besproken in een multidisciplinair overleg bestaande uit een (orthopedische) 
traumatoloog, plastisch chirurg en revalidatiearts. 

Noemer Aantal patiënten met een graad III open onderbeenfractuur 

Type indicator Procesindicator 

In- en exclusiecriteria Inclusiecriteria: 
Alle patiënten met een graad III open onderbeenfractuur 
 
Exclusiecriteria: 
Patiënten met een graad III open onderbeenfractuur zonder weefselverlies 
worden geëxcludeerd in deze indicator 

Kwaliteitsdomein Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis 

Meetfrequentie De gegevens voor deze indicator worden continu gemeten 

Verslagjaar De gegevens worden opgevraagd over een bepaald verslagjaar. Het verslagjaar 
is het jaar waarover het ziekenhuis gegevens rapporteert 

Rapportagefrequentie Een keer per jaar 

 20 
Toelichting 
Achtergrond en variatie in zorg 
De zorg voor patiënten met een graad III open onderbeenfractuur is gebaat bij een 
multidisciplinaire aanpak waarin de expertise van meerdere zorgverleners wordt 
meegewogen in het opstellen van een behandelplan.  25 
 
Deze indicator is bedoeld om inzage te krijgen in het zorgproces en een vergelijking te 
maken tussen ziekenhuizen. Deze informatie kan gebruikt worden om het zorgproces 
verder te verbeteren. 

30 
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Definities 
Multidisciplinair team: aanwezigheid van een (orthopedisch) traumatoloog, plastisch 
chirurg en op indicatie een revalidatiearts. 
 
Preoperatieve: voorafgaande het eerste debridement.  5 
 
Registreerbaarheid 
De registratielast in aanvaardbaar. De werkgroep is van mening dat de tijdsinvestering die 
nodig is om het resultaat van de behandeling in kaart te brengen opweegt tegen de 
waarde van de indicator. Het gebruik van bestaande DBC-DOT-ICD10-CBV codering zal de 10 
registratielast verlichten, hetgeen ook de betrouwbaarheid ten goede komt.  
 
Mogelijke verstorende factoren 
Er is geen sprake van mogelijke verstorende factoren. 
 15 
Mogelijke ongewenste effecten 
Een mogelijk ongewenst effect is het uitstellen van de reconstructie doordat het 
multidisciplinaire team niet beschikbaar is. De werkgroep heeft gesteld dat de 
beschikbaarheid van het multidisciplinaire team leidend is ten opzichte van de 6uur-regel. 
De reconstructie kan dus worden uitgesteld wanneer het multidisciplinaire team niet 20 
beschikbaar is. Echter, het is sterk aan te bevelen om de zorg zo te organiseren dat beide 
aanbevelingen kunnen worden nageleefd. Dit kan door afspraken te maken over 24-uurs 
beschikbaarheid van het team. 
 
2 Tijd tot eerste debridement 25 

Tijd tot eerste debridement   

Operationalisatie De verstreken tijd tussen opname van een patiënt met een graad III open 
onderbeenfractuur op spoedeisende hulp en het eerste debridement 

Teller De verstreken tijd tussen opname van een patiënt met een graad III open 
onderbeenfractuur op spoedeisende hulp en het eerste debridement 

Noemer Niet van toepassing 

Type indicator Procesindicator 

In- en exclusiecriteria Inclusie: 
Alle patiënten met een graad III open onderbeenfractuur  
 
Exclusie: 
- Patiënten die tussen opname en het eerste debridement overlijden 
- Patiënten waarbij besloten is om primair een amputatie uit te voeren 
- Patiënten die preoperatief niet zijn gezien door een multidisciplinair team 

zoals beschreven in indicator 1 (preoperatieve multidisciplinaire bespreking) 

Kwaliteitsdomein - Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis. 

- Tijdigheid: het leveren van zorg binnen een bepaalde termijn  

Meetfrequentie De gegevens voor deze indicatoren worden continu verzameld  

Verslagjaar De gegevens worden opgevraagd over een bepaald verslagjaar. Het verslagjaar is het 
jaar waarover het ziekenhuis gegevens rapporteert 

Rapportagefrequentie Een keer per jaar 

 
Toelichting 
Achtergrond en variatie in zorg 
De kans op infecties, heroperaties en amputaties is hoger naarmate er langer wordt 
gewacht tot het eerste debridement. Deze indicator is bedoeld om inzage te krijgen in het 30 
zorgproces en een vergelijking te maken tussen ziekenhuizen. Deze informatie kan 
gebruikt worden om het zorgproces verder te verbeteren.   
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Definities 
Tijdstip van het eerste debridement: geregistreerde tijd van incisie op OK 
 
Registreerbaarheid 5 
De registratielast in aanvaardbaar. De werkgroep is van mening dat de tijdsinvestering die 
nodig is om het resultaat van de behandeling in kaart te brengen opweegt tegen de 
waarde van de indicator. Het gebruik van bestaande DBC-DOT-ICD10-CBV codering zal de 
registratielast verlichten, hetgeen ook de betrouwbaarheid ten goede komt.  
 10 
Mogelijke verstorende factoren 
Er is geen sprake van mogelijke verstorende factoren. 
 
Mogelijke ongewenste effecten 
Een mogelijk ongewenst effect is het overslaan van een preoperatieve multidisciplinaire 15 
bespreking om de tijd tot het eerste debridement te verkorten. De werkgroep heeft 
gesteld dat de beschikbaarheid van het multidisciplinaire team leidend is ten opzichte van 
de 6uur-regel. De reconstructie kan dus worden uitgesteld wanneer het multidisciplinaire 
team niet beschikbaar is. Echter, het is sterk aan te bevelen om de zorg zo te organiseren 
dat beide aanbevelingen kunnen worden nageleefd. Dit kan door afspraken te maken over 20 
24-uurs beschikbaarheid van het team. 
 
 
3 Tijd tot definitieve reconstructie   

Tijd tot definitieve reconstructie   

Operationalisatie De verstreken tijd tussen opname van een patiënt met een graad III open 
onderbeenfractuur op spoedeisende hulp en de definitieve reconstructie 

Teller De verstreken tijd tussen opname van een patiënt met een graad III open 
onderbeenfractuur op spoedeisende hulp en de definitieve reconstructie 

Noemer Niet van toepassing 

Type indicator Procesindicator 

In- en exclusiecriteria Inclusie 
Alle patiënten met een graad III open onderbeenfractuur  
 
Exclusie 
- Patiënten die tussen opname en definitieve reconstructie overlijden 
- Patiënten die preoperatief niet zijn gezien door een multidisciplinair team zoals 

beschreven in indicator 1 (preoperatieve multidisciplinaire bespreking) 

Kwaliteitsdomein - Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis. 

- Tijdigheid: het leveren van zorg binnen een bepaalde termijn  

Meetfrequentie De gegevens die voor de indicatoren nodig zijn worden voor sommige indicatoren 
continu verzameld  

Verslagjaar De gegevens worden opgevraagd over een bepaald verslagjaar. Het verslagjaar is het jaar 
waarover het ziekenhuis gegevens rapporteert 

Rapportagefrequentie Een keer per jaar 

 25 
Toelichting 
De kans op een succesvolle reconstructie is hoger naarmate de definitieve reconstructie 
tijdig (twee weken) wordt uitgevoerd. Deze indicator is bedoeld om inzage te krijgen in 
het zorgproces en een vergelijking te maken tussen ziekenhuizen. Deze informatie kan 
gebruikt worden om het zorgproces verder te verbeteren.   30 
Definities 
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Tijdstip van de definitieve reconstructie: moment waarop de weke delen gesloten worden 
al dan niet met lokale perforator lappen of vrij gesteelde lappen. 
 
Registreerbaarheid 
De registratielast in aanvaardbaar. De werkgroep is van mening dat de tijdsinvestering die 5 
nodig is om het resultaat van de behandeling in kaart te brengen opweegt tegen de 
waarde van de indicator. Het gebruik van bestaande DBC-DOT-ICD10-CBV codering zal de 
registratielast verlichten, hetgeen ook de betrouwbaarheid ten goede komt.  
 
Mogelijke verstorende factoren 10 
Er zijn geen sprake van mogelijke verstorende factoren. 
 
Mogelijke ongewenste effecten 
Geen. 

15 
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Bijlage 4 Implementatieplan 
 
Inleiding 
Dit plan is opgesteld ter bevordering van de implementatie van de richtlijn ‘Open 
Onderbeenfractuur’. Voor het opstellen van dit plan is een inventarisatie gedaan van de 5 
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 
door verschillende partijen ondernomen dienen te worden. 
 10 
Werkwijze 
Om tot dit plan te komen heeft de werkgroep per aanbeveling in de richtlijn nagedacht 
over:  
 per wanneer de aanbeveling overal geïmplementeerd moet zijn; 

 de verwachtte impact van implementatie van de aanbeveling op de zorgkosten; 15 

 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; 

 de verantwoordelijke partij voor de te ondernemen acties.  

 20 

Lezers van dit implementatieplan dienen rekening te houden met dat er verschillen zijn 
tussen “sterke aanbevelingen” en “zwakke aanbevelingen”. In het eerste geval doet de 
richtlijncommissie een duidelijke uitspraak over iets dat wel of niet gedaan moet worden. 
In het tweede geval wordt de aanbeveling minder zeker gesteld en spreekt de werkgroep 
haar voorkeur of advies uit, maar laat zij meer ruimte voor alternatieven. Een reden 25 
hiervoor is bijvoorbeeld dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om de 
aanbeveling te onderbouwen. Een zwakke aanbeveling is te herkennen aan de 
formulering en begint bijvoorbeeld met “Overweeg om …”. Zowel voor de sterke als voor 
de zwakke aanbevelingen heeft de werkgroep nagedacht over de implementatie. Alleen 
voor sterk geformuleerde aanbevelingen worden implementatietermijnen gegeven. 30 
 
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 
binnen een jaar na het uitbrengen van de richtlijn geïmplementeerd moet zijn. 35 
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 40 
voeren.  
 
Voor de volgende aanbevelingen geldt daarom dat naar inschatting van de 
richtlijncommissie er rekening dient te worden gehouden met een implementatietermijn 
van één tot drie jaar: 45 
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Aanbeveling Toelichting 

Behandel patiënten met een open onderbeenfractuur op straat 
volgens Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) en Prehospital 
Trauma Life Support (PHTLS) principes: 
 Breng gedislokeerde fracturen zoveel mogelijk in lijn; 
 Bedek open wonden met in NaCl-oplossing gedrenkte 
steriele gazen en een drukkend verband; 
 Breng voor transport een spalk aan. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Maak lichtfoto’s van de letsels zodat de tijdelijke 
bedekking niet steeds open gemaakt hoeft te 
worden (met aandacht voor de privacy van de 
patiënt). 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Beoordeel de wond, vasculaire status en het zenuwletsel en 
classificeer het letsel volgens de classificatie van Gustilo en 
Andersen. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Beoordeel en beschrijf de mate van contaminatie en 
uitgebreidheid van weke delen letsels. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Beoordeel bij herhaling de neurovasculaire status met daarbij 
aandacht voor ontwikkelen van een compartimentsyndroom of 
vasculair acuut bedreigd been. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Vermijd het afnemen van wondkweken op de spoedeisende 
hulp. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Verricht een röntgenopname in twee richtingen (AP en lateraal) 
inclusief proximaal en distaal gewricht. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Verricht in het geval van intacte perifere pulsaties alleen 
diagnostiek middels CT-angiografie op indicatie (klinische 
verdenking of preoperatieve work-up). 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Verricht een chirurgische exploratie en shunting in geval van 
een traumatisch acuut bedreigd been, ten einde de acute 
ischaemie tijd tot een minimum te beperken. De locatie van de 
vasculaire schade kan aan de hand van conventionele 
röntgendiagnostiek en het niveau van het traumagebied vrij 
nauwkeurig worden bepaald. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Verwijder makkelijk weg te halen contaminatie en laat 
perforerende objecten (kabels, metaal-glas scherven) op de 
SEH-afdeling in situ. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Spoelen van de wond dient nadrukkelijk niet op de SEH plaats 
te vinden. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Bedek wonden met in NaCl-oplossing gedrenkte steriele 
doeken. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Breng gedislokeerde fracturen in lijn en leg een spalk aan. Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Dien zo vroeg als mogelijk iv antibiotica en tetanusvaccinatie 
toe volgens een regionaal protocol. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Start zo snel mogelijk met pijnbestrijding volgens lokaal 
protocol of richtlijn pijnbehandeling bij traumapatiënten in de 
spoedzorgketen. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Voer volgens een vaste systematiek een debridement uit van 
huid tot bot. Verleng de wond hierbij zo nodig langs de 
perforator-sparende fasciotomie lijnen om een adequaat 
overzicht te verkrijgen van het aangedane gebied. Hou hierbij 
eventuele volgende operaties in gedachte en overleg binnen 
het multidisciplinaire team. 

Scholing van personeel, specifiek gericht op 
de behandeling van open 
onderbeenfractuur. 

Spoel onder lage druk met ruime hoeveelheden NaCl-oplossing. Scholing van personeel, specifiek gericht op 
de behandeling van open 
onderbeenfractuur. 

Gebruik bij voorkeur negatieve druktherapie als tijdelijke 
wondbedekker om infecties te voorkomen en patiënten 
comfort te bevorderen. 

Scholing van personeel, specifiek gericht op 
de behandeling van open 
onderbeenfractuur. 
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Indien negatieve druktherapie technisch niet mogelijk is, is de 
tweede keuze het gebruik van uitgeknepen gazen gedrenkt in 
fysiologisch NaCl-oplossing. 

Scholing van personeel, specifiek gericht op 
de behandeling van open 
onderbeenfractuur. 

Toepassing van een tijdelijke wondbedekker is geen reden om 
af te zien van vroegtijdige definitieve weke delen bedekking. 

Afhankelijk van aanwezigheid van voldoende 
getraind en beschikbaarheid van benodigd 
personeel of aanwezigheid van 
zorgafspraken met andere ziekenhuizen.  

Streef naar primaire interne fixatie met pen of plaat indien een 
goede bedekking met weke delen mogelijk is waarbij best 
mogelijke belastbaarheid van het been mogelijk is.  

 Plaats een overbruggende fixateur externe, indien 
definitieve osteosynthese en onmiddellijke weke delen 
bedekking niet wordt uitgevoerd ten tijde van het 
eerste debridement 

 Vervang de fixateur externe zo spoedig als mogelijk 
door interne fixatie; 

 Fixeer open onderbeen schachtfracturen bij voorkeur 
met een geboorde intramedullaire pen 

 Fixeer open distale/proximale metafysaire 
onderbeenfracturen met een hoekstabiele plaat of met 
een intramedullaire pen. 

Scholing van personeel, specifiek gericht op 
de behandeling van open 
onderbeenfractuur. 

De werkgroep kan geen aanbeveling voor of tegen een primaire 
botplastiek doen bij open fracturen. 

- 

Aangezien nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is op 
het gebied van primair botplastiek, dient deze techniek 
vooralsnog gebruikt te worden in onderzoeksverband. 

Registratie en METC toestemming dienen 
geregeld te zijn om patientengegevens te 
kunnen verzamelen en te onderzoeken.  

Verricht de definitieve reconstructie van de weke delen van een 
open onderbeenfractuur zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één 
week, indien de conditie van de patiënt dat toelaat. 

Afhankelijk van aanwezigheid van voldoende 
getraind en beschikbaarheid van benodigd 
personeel of aanwezigheid van 
zorgafspraken met andere ziekenhuizen. 
Scholing van personeel, specifiek gericht op 
de behandeling van open 
onderbeenfractuur. 

Behoud zoveel mogelijk weefsel en lengte en herstel weke 
delen letsel indien mogelijk met huidtransplantaten. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. Eventueel aangevuld 
met scholing. 

Betrek een revalidatiearts zo spoedig mogelijk na het ongeluk 
en bij voorkeur voor de operatie om de patiënt te informeren. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Voer bij voorkeur een knie-exarticulatie uit in plaats van een 
transfemorale amputatie indien een transtibiale 
onderbeenamputatie niet mogelijk is. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Gebruik bij behandeling van graad III open fracturen een 
antibioticum dat dekking geeft tegen Staphylococcus aureus, 
zoals cefazolin. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

De behandelduur voor antibiotica duurt bij graad III open 
fracturen tot het sluiten van de weke delen bij voorkeur met 
maximum van 72 uur. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Overweeg bij graad III fracturen om een extra middel toe te 
voegen (bijv. een aminoglycoside zoals tobramycine of 
gentamicine, of ciprofloxacin) of om een derde generatie 
cefalosporine te gebruiken (met als potentieel nadeel dat deze 
middelen een minder sterke werking hebben tegen 
Staphylococcus aureus). 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Overleg met een microbioloog over het te voeren 
antibioticabeleid bij bijzondere contaminaties (marine, stal of 
mest). 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Start postoperatief zo spoedig mogelijk met oefentherapie. Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 
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Richt de oefentherapie primair op functiestoornissen conform 
het ICF-model (functie van beenmusculatuur, ROM van knie en 
enkel) en secundair op activiteiten (staan en lopen). 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Stel behandeldoelen voor de oefentherapie op in overleg met 
de patiënt en in overleg met de chirurg met het oog op de 
belastbaarheid van bot en weke delen. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Pas doelstellingen van oefentherapie in de tijd aan op 
biologische/ mechanische mogelijkheden van de wond, bot en 
weke delen, de uitgevoerde chirurgische behandeling, en 
mogelijke complicaties. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Indien het gewenst is om fysiek functioneren te kwantificeren 
worden WOMAC en SF-36 aangeraden met een zesweeks 
frequentie. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Terugkeer naar werk en kwaliteit van leven worden bepaald 
door persoonlijke en omgevingsfactoren. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Neem desgewenst maatregelen ter voorkoming van 
spitsvoeten. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Benoem een hoofdbehandelaar. Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Maak lokale of regionale afspraken om de zorg rond patiënten 
met een graad III open onderbeenfractuur te organiseren en in 
een protocol vast te leggen. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Maak een afspraak om het definitieve behandelplan met de 
patiënt en familie of naaste te bespreken, met daarin aandacht 
voor de mogelijke behandelopties, de risico’s van de 
behandelopties en de verwachte resultaten van de 
behandelopties. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

Het gesprek wordt bij voorkeur gevoerd door of in 
aanwezigheid van de hoofdbehandelaar. 

Kennisnemen van de richtlijn is voldoende 
voor implementatie. 

 
Voor de volgende aanbevelingen geldt dat naar inschatting van de richtlijncommissie er 
rekening dient te worden gehouden met een implementatietermijn van drie tot vijf jaar 
jaar: 
 5 

Aanbeveling Toelichting 

Voer het initiële debridement zo snel mogelijk, in ieder geval 
binnen twaalf uur na het initiële trauma uit, met een ervaren, 
getraind en daartoe uitgerust multidisciplinair team. 

Zorginstellingen moeten voldoende 
persooneel beschikbaar hebben voor de 
samenstelling van het multidisciplinaire 
team of afspraken hebben met andere 
instellingen die de zorg door een 
multidiscipliniair team kunnen aanbieden.  

De beslissing langer dan één week met tijdelijke wondbedekkers 
door te gaan dient in het primaire multidisciplinaire team te 
worden besloten. 

Zorginstellingen moeten voldoende 
persooneel beschikbaar hebben voor de 
samenstelling van het multidisciplinaire 
team of afspraken hebben met andere 
instellingen die de zorg door een 
multidiscipliniair team kunnen aanbieden. 

Vorm een multidisciplinair team, in ieder geval bestaande uit een 
traumachirurg/orthopedisch chirurg, een plastisch chirurg en een 
revalidatiearts. 

Zorginstellingen moeten voldoende 
persooneel beschikbaar hebben voor de 
samenstelling van het multidisciplinaire 
team of afspraken hebben met andere 
instellingen die de zorg door een 
multidiscipliniair team kunnen aanbieden. 

Zie de patiënt voorafgaande aan de operatie met het 
multidisciplinaire team (de revalidatiearts op indicatie) en stel 
samen een behandelplan op. 

Zorginstellingen moeten voldoende 
persooneel beschikbaar hebben voor de 
samenstelling van het multidisciplinaire 
team of afspraken hebben met andere 
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instellingen die de zorg door een 
multidiscipliniair team kunnen aanbieden. 

 
Impact op zorgkosten 
Veel aanbevelingen brengen geen of nauwelijks gevolgen met zich mee voor de 
zorgkosten. De inzet van het multidisciplinaire team zal echter de directe kosten mogelijk 
verhogen. Daarentegen zal het aantal infecties en heroperaties middels opvolgens van de 5 
richtlijn worden verlaagd en zullen kosten bespaard worden. De besparing is groter dan 
de inzet van het multidisciplinaire team. Overige aanbevelingen zijn kostenneutraal, 
danwel besparend.   
 
 10 
Te ondernemen acties per partij 
Hieronder wordt per partij toegelicht welke acties zij volgens de richtlijncommissie 
zouden moeten ondernemen om de implementatie van de richtlijn te bevorderen. 
 
Alle direct betrokken wetenschappelijk verenigingen/beroepsorganisaties (NVvH, NVPC, 15 
NOV, VRA, KNGF) 
 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. 
 Verzorgen van (bij)scholing en training om ervoor te zorgen dat de gewenste 20 

(geriatrische) expertise geleverd kan worden voor het naleven van de richtlijn. 
 Waar relevant en mogelijk ontwikkelen van hulmiddelen, instrumenten en/of 

digitale tools die de implementatie van de richtlijn kunnen bevorderen. 
 Controleren van de toepassing van de aanbevelingen middels audits en de 

kwaliteitsvisitatie. 25 
 Opnemen van de bij deze richtlijn ontwikkelde indicatoren in de 

kwaliteitsregistraties/indicatorensets. 
 Gezamenlijk afspraken maken over en opstarten van continu modulair onderhoud 

van de richtlijn.  
 30 
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. 35 

 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 40 

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.  45 
 Afstemmen en afspraken maken met andere betrokken disciplines om de 

toepassing van de aanbevelingen in de praktijk te borgen.  
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 Registratie van pre- en peroperatieve factoren en van belangrijke overwegingen 
voor besluitvorming zoveel mogelijk inbouwen in reeds bestaande protocollen en 
in het elektronisch dossier. 

 
De systeemstakeholders (onder andere zorgverzekeraars, NZA, (koepelorganisaties van) 5 
ziekenhuisbestuurders, IGZ) 
Ten aanzien van de financiering van de zorg voor patiënten met een open 
onderbeenfractuur wordt verwacht dat het bestuur van de ziekenhuizen 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 10 
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 15 
richtlijn kunnen, na verloop van de aangegeven implementatietermijnen door 
zorgverzekeraars worden gebruikt voor de inkoop van zorg. 
 
Wetenschappers en subsidieverstrekkers 
Onderzoek initiëren naar de kennislacunes, bij voorkeur in Europees verband. 20 
 
Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten 
Zorgen voor bekendheid van de richtlijn onder de medewerkers, en aan laten sluiten bij 
de ontwikkeling van gerelateerde richtlijnen zoals enkelfracturen en infecties na 
osteosynthese.  25 
Toevoegen van richtlijn aan richtlijnendatabase. Opnemen van dit implementatieplan op 
een voor alle partijen goed te vinden plaats. 
 
 


