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Hoofdstuk 2
De complexe methodes zijn voor de eerste lijn niet bruikbaar en
worden uitsluitend door ervaren kinderartsen gebruikt. De
Bayley-Pinneau methode maakt gebruik van tabellen waarin de
lengte, leeftijd en skeletleeftijd omgerekend worden naar eindlengte. Van deze methode is bekend dat de eindlengte vooral bij
kinderen ouder dan 11 jaar wordt overschat. Dat is vervelend,
omdat juist in deze leeftijdcategorie een grote behoefte aan een
betrouwbare voorspelling bestaat. De Tanner-Whitehouse
methode maakt gebruik van een ingewikkelde rekenkundige
formule, met vele variabelen.
In de huisartsenpraktijk kunnen de eenvoudige methoden voor
eindlengtevoorspelling wel gemakkelijk worden toegepast en
deze worden hier beschreven. Geen van de bovengenoemde
methodes is voor het vaststellen van de eindlengte echt betrouwbaar.
1. VOORSPELDE EINDLENGTE TEN OPZICHTE VAN
DE OUDERS:
Het voorspellen van de eindlengte bij jongens en meisjes kan
met behulp van de volgende formules:
Jongens: lengte vader + lengte moeder + 13 cm +4.5 cm
2
Meisjes: lengte vader –13cm + lengte moeder

+ 4.5 cm

2
Opgemerkt dient te worden dat er een marge naar onder en
boven van elk 9 cm aanwezig is.

Figuur 2.1: Het bepalen van de eindlengte door de skeletleeftijd
uit te zetten tegen de groeicurve. De skeletleeftijd ( X-as)
bedraagt 11 jaar in dit voorbeeld. Deze skeletleeftijd (verticale
lijn) wordt uitgezet tegen de huidige lengte (horizontale rode
lijn). De percentiellijn (groene lijn) welke dan aangetroffen
wordt, kan vervolgd worden om de eindlengte vast te stellen.

EINDLENGTE VOORSPELLING
Zowel bij ouders, als bij artsen, is er grote behoefte aan een
nauwkeurige voorspelling van de eindlengte. Als kinderen te ver
achter blijven in de groei, of juist te lang dreigen te worden, kan
immers worden ingegrepen. Er zijn verschillende methoden om
de eindlengte te voorspellen. De volgende methoden voor eindlengtevoorspelling zijn beschikbaar:
Eenvoudige methodes:
1. Voorspelde lengte ten opzichte van de ouders.
2. Skeletleeftijd uitgezet tegen de groeicurve
3. Multiplier methode
Complexe methodes:
1. Bayley-Pinneau methode
2. Tanner-Whitehouse methode

2. SKELETLEEFTIJD UITGEZET TEGEN DE
GROEICURVE
Een tweede methode om de eindlengte te bepalen is door de skeletleeftijd uit te zetten op het huidige percentiel (figuur 2.1).
Stapsgewijs kan deze methode als volgt worden toegepast:
●
Bepaal de skeletleeftijd met behulp van een röntgenfoto
van de linker hand.
●
Bepaal het kruispunt tussen de skeletleeftijd (verticale
lijn) en de huidige lengte (horizontale lijn). Volg de aangekruiste percentiellijn om de eindlengte vast te stellen.
3. DE MULTIPLIER METHODE
Een derde methode om de eindlengte te bepalen is de zogenaamde “multiplier methode”. Het bijzondere van deze methode is, dat de skeletleeftijd juist niet als basis wordt genomen. De
berekening gaat uit van de veronderstelling dat de lengteontwikkeling een biologische constante factor is, gebaseerd op
leeftijd en geslacht. Onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat
deze multiplier of vermenigvuldigingsfactor, onafhankelijk lijkt
van groeipercentiel en ras. Een validatie van de methode is
echter nog niet uitgevoerd. Het lijkt aannemelijk dat de
methode vooral geschikt is om bij een eenmalig bezoek een
redelijke schatting van de eindlengte te maken, zonder aanvullend een skeletleeftijd te bepalen. Hoe groot de betrouwbaarheid
is ten opzichte van de tweede, bovenstaande methode met bepaling van de skeletleeftijd, is vooralsnog onbekend.
Hoe werkt de multiplier methode (figuur 2.2)
De methode om de eindlengte te berekenen is uitermate simpel:
1. Bepaal de kalenderleeftijd van het kind.

TE GROTE EN TE KLEINE LICHAAMSDELEN OF HELFTEN

Figuur 4.18: Ernstige macrodactylie van de tweede en derde
straal bij een kindje van 2 jaar oud. De voet is duidelijk verbreedt. De uitgesproken hypertrofie van de weke delen in de
voetzool is duidelijk zichtbaar.

maal groter in breedte en lengte dan normaal. Macrodactylie
kan voorkomen als:
●
geïsoleerde, idiopathische aandoening, of
●
in het kader van syndromen zoals Neurofibromatose, het
syndroom van Klippel –Trenaunay-Weber; het syndroom
van Proteus of bij vasculaire, lymfogene of fibreuze
stoornissen of tumoren.
De meeste vormen van macrodactylie zijn zichtbaar bij de
geboorte. Het kan echter moeilijk zijn om op jonge leeftijd vast
te stellen of er sprake is van geïsoleerde macrodactylie, of
macrodactylie als onderdeel van een syndroom. De bovenste
extremiteit is vaker aangedaan dan de onderste en de afwijking
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komt bijna altijd unilateraal voor. Opvallend genoeg is de tweede straal het meest frequent aangedaan en de vijfde het minst.
De hypertrofie omvat niet alleen de benige structuren maar ook
de weke delen. Juist het onderhuidse bind/vetweefsel is vaak
sterk toegenomen in omvang en puilt uit naar de palmaire of
plantaire zijde. De benige hypertrofie in metacarpalia of metatarsalia leidt tot een bredere hand of voet (figuur 4.18). Ook het
kraakbeen is vaak verdikt, maar de pezen en bloedvaten zijn
vaak normaal van grootte. De zenuwen zijn echter vaak sterk
verdikt, soms wel tienvoudig! De zenuwvezels zijn geïnfiltreerd
door vet en bindweefsel. De exacte relatie tussen de gehypertrofieerde zenuw en macrodactylie is onbekend.
In de hand, is de sensibele tak van de n. medianus het meest frequent aangedaan, waardoor een carpaal tunnel syndroom kan
ontstaan. De macrodactylie komt in de hand het meeste voor in
de wijsvinger en de duim. In de voet komt de aandoening het
meeste voor in de tweede teen, gevolgd door de grote teen. In
het algemeen ontstaat na het eind van de groei vaak stijfheid van
de tenen/vingers en vroegtijdige slijtage, in het bijzonder van de
interfalangeaal gewrichten.
De prognose vanaf de geboorte is moeilijk in te schatten en
classificaties zijn weinig betrouwbaar bij pasgeborenen. Een
aantal observaties kunnen behulpzaam zijn bij de diagnose en
behandeling:
1. Macrodactylie is meestal unilateraal, zonder erfelijke
component of onderliggende malformaties. De patiënt
dient wel altijd zorgvuldig in zijn geheel onderzocht te
worden.
2. Macrodactylie in meer dan één ledemaat komt vrijwel
altijd voor als onderdeel van een syndroom (zoals
Klippel-Trenaunay-Weber, Neurofibromatose of het syndroom van Proteus).
3. Proximale uitbreiding van de macrodactylie in de loop
van de tijd is sterk verdacht voor een syndromale afwijking.

C

Figuur 4.19: Macrodactylie van de voet, behandeld met straalresectie en voetversmalling. Figuur 4.19 A en B: preoperatieve situatie.
C: postoperatief na straalresectie en debulking.
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HOOFDSTUK 5: GROEI EN
HET SPORTENDE KIND
INLEIDING
In onze westerse cultuur is deelname aan sport wijdverbreid.
Sporten is gezond en heeft een gunstig effect op de psychomotore en sociale ontwikkeling bij kinderen. Daarnaast wordt
sporten in toenemende mate ingezet in kader van bestrijding van
overgewicht en biedt daarmee een gezond tegenwicht aan het
“tv-koelkast”complex en de algehele bewegingsarmoede. De
keerzijde van deze gezonde deelname is het gegeven dat steeds
meer kinderen al vanaf zeer jonge leeftijd intensieve trainingsprogramma’s volgen en vroegtijdig geselecteerd worden voor
zware selectietrainingen, die soms gedurende de volledige
groeiperiode worden voortgezet. Deze intensieve lichamelijke
belasting van het groeiende kind is niet zonder risico’s.
Herhaalde, langdurige belasting van de groeischijf kan mogelijk
de groei verstoren, maar gegevens hierover zijn zeer beperkt. In
dit hoofdstuk worden de algemene behandelprincipes van sportletsels bij kinderen besproken. Daarnaast wordt uiteengezet hoe

Figuur 5.2: Contusies en distorsies vormen 19% van alle sportletsels bij kinderen.

specifieke groeistoornissen die door sport veroorzaakt kunnen
worden voorkomen kunnen worden.

INCIDENTIE VAN
SPORTLETSELS BIJ KINDEREN

A

Het aantal sportende kinderen in Nederland in de leeftijdscategorie van 4-17 jaar bedraagt circa 1.9 miljoen (figuur 5.1). De
vijf meest populaire sporten voor jongens zijn voetbal, zwemmen, tennis, judo en hockey. Bij meisjes zijn zwemmen, turnen,
paardensport, tennis en dansen het meest populair. Per jaar
lopen circa 430.000 kinderen een sportletsel op, waarvan circa
50% een medische behandeling nodig heeft. Bij circa 18% van
alle kinderen ontstaan chronische sportblessures. De meest
voorkomende blessures zijn: kneuzing/bloeduitstorting (34%),
contusie, distorsie, bandletsel (19%) (figuur 5.2), spier/peesletsel (13%) en fractuur/fissuur (9%). (figuur 5.3) Aangezien
jongens meer contactsport beoefenen dan meisjes, lopen
jongens meer risico op zwaardere blessures.

B
Figuur 5.1A en B: circa 1.9 miljoen kinderen sporten in
Nederland. Per jaar lopen 430.000 kinderen een sportletsel op.

Figuur 5.3: Fractuur van de laterale humeruscondyl. Fracturen
vormen 9% van de sportletsels bij kinderen.
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Hoofdstuk 6

B

Figuur 6.15.A: Salter-Harris II fractuur van de distale tibia, met
een fractuur van de fibula. Dit type fractuur wordt gekenmerkt
door een groot metafysair driekhoekig fragment. Dit is het
meest voorkomende type groeischijffractuur (70%). Repositie is
meestal eenvoudig. Vaak is geen aanvullende fixatie nodig door
een groot deel intact periost. B: In dit geval was sprake van
interpositie van het periost, wat uit de fractuur verwijderd moest
worden.

Bij minimale dislocatie kan de diagnose lastig te stellen zijn. De
behandeling bestaat uit repositie en immobilisatie gedurende
circa 4 weken. De prognose is uitstekend, de kans op groeistoornissen is minimaal. Salter-Harris type I fracturen komen vaker
voor bij zeer jonge kinderen en neonaten en bij pathologische
omstandigheden, zoals hormonale stoornissen, spina bifida en
osteomyelitis.

A

B

Type II fracturen zijn verreweg het meest voorkomende fracturen ( circa 70%). Dit type letsels komt vooral voor bij kinderen
ouder dan 10 jaar. Het verschil met Salter-Harris type I fracturen is het feit dat een klein, driehoekig botfragment van de metafyse verbonden blijft met de groeischijf en epifyse
(figuur 6.15). Ter plaatse van dit fragment blijft het periost
intact. Vrijwel altijd is gesloten repositie mogelijk, tenzij een
periostflap interpositie geeft. Door deels intact periost is de stabiliteit goed en aanvullende interne fixatie meestal niet noodzakelijk. De prognose van deze letsels is afhankelijk van de plaats.
In het algemeen is de prognose van deze fracturen goed, ook
indien niet-anatomische repositie heeft plaatsgevonden. Het is
wenselijk om voorzichtige, maar snelle repositie van de fractuur
uit te voeren, om beschadiging van de groeischijf te voorkomen.
Bij gladde, regelmatig gevormde groeischijven zoals in het distale deel van de radius is er minder kans op groeistoornissen dan
bij grillig gevormde groeischijven, zoals in het distale deel van
het femur of de proximale tibia.
Type III fracturen zijn intra-articulaire fracturen en daarom is
anatomische repositie van het gewrichtsoppervlak noodzakelijk.
Veelal treden deze fracturen op bij oudere kinderen, met nog
maar weinig groeipotentie. Hoewel groeiremming kan optreden,
is dit uitzonderlijk. De zogenaamde Tillaux fractuur (figuur
6.16) is waarschijnlijk het meest karakteristieke en meest voorkomende type III letsel. Deze fractuur komt relatief vaak bij
sportletsels voor en is gelokaliseerd op het antero-laterale deel
van de distale tibia.
Type IV fracturen zijn eveneens intra-articulair. Meestal verloopt de fractuurlijn vrijwel loodrecht op de groeischijf, door
het gewrichtsoppervlak, epifyse en metafyse. De behandeling
dient te bestaan uit anatomische repositie. De meest voorkomende lokalisaties zijn de laterale humerus condyl (figuur
6.7A) en de zogenaamde drievlaksfractuur van de distale tibia
(figuur 6.17).

C

Figuur 6.16. A: Salter-Harris III fractuur van de distal tibia, ook wel Tillaux fractuur genoemd. B: De avulsie van het anterolaterale
deel van de tibia is goed zichtbaar op een CT-scan. C: Na behandeling met anatomische repositie en schroeffixatie is de prognose van
deze intra-articulaire fractuur goed.

FRACTUREN DOOR DE GROEISCHIJF
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Figuur 6.17. A: Salter-Harris IV fractuur van de distale tibia. Het verloop van deze fractuur is vaak moeilijk zichtbaar te maken op
gewone röntgenopnamen. B: Een CT-scan kan het complexe verloop beter zichtbaar maken. Deze fracturen dienen anatomisch gereponeerd te worden.

Type V fracturen bestaan uit een compressie ter plaatse van de
groeischijf. Deze comprimerende kracht geeft een directe
beschadiging van de gehele groeischijf, waarbij deze als het
ware tussen epifyse en metafyse ingeklemd en beschadigd raakt.
Het initiële radiologisch onderzoek is normaal, en derhalve
wordt de diagnose nogal eens gemist. De diagnose wordt meestal achteraf gesteld, als zich groeistoornissen hebben voorgedaan. De incidentie van type V fracturen is bijzonder klein. De
gevolgen van een dergelijke groeischijf beschadiging worden
vooral duidelijk als het letsel op jonge leeftijd is opgetreden en
er nog veel groeipotentie aanwezig is in de normale groeischijven. Een voorbeeld hiervan is geïllustreerd in figuur 6.18.
Gelukkig treedt dit type letsel meestal tegen het einde van de
groei op, waardoor de gevolgen beperkt zijn.
Het juiste type fractuur is meestal eenvoudig vast te stellen,
behoudens bij zeer jonge kinderen en in de elleboog. In dit laatste geval kan een arthrografie zinvol zijn, in het bijzonder om
onderscheid te maken tussen een epicondylaire en condylaire
fractuur. Incidenteel kan aanvullend MRI of (3-Dimensionale)
CT onderzoek noodzakelijk zijn.

A

BEHANDELING VAN
GROEISCHIJFLETSELS
De behandeling is afhankelijk van het fractuurtype en de leeftijd. Als de lengtegroei bijna voltooid is, zal de bijdrage van de
groeischijf nog gering zijn en is een eventuele repositiepoging
om de groeischijf te redden, minder urgent.
In het algemeen geldt dat Salter-Harris type I en II letsels behandeld worden met gesloten repositie en gipsimmobilisatie. Bij
kinderen ouder dan 7 jaar met een aanzienlijke groeipotentie,
kan een geringe restdislocatie geaccepteerd worden. Bij oudere
kinderen wordt gestreefd naar anatomische repositie.

B
Figuur 6.18. A: Salter-Harris V fractuur van de rechterheup. Dit
zeldzame type fractuur wordt veroorzaakt door compressie van
de groeischijf, waardoor er geen zichtbare dislocatie van de
fractuur is. De fractuur wordt dan ook vaak miskend. B:
Wanneer de groeischijf sluit door het trauma, kunnen ernstige
groeistoornissen van het bekken ontstaan, zoals in dit geval
subluxatie van de heup.
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Hoofdstuk 6

A
A

B
Figuur 6.30. A: Behandeling van een perifere botbrug (zie ook
figuur 6.25). De botbrug kan direct benaderd en verwijderd worden. Het verdikte periost wordt eveneens verwijderd. B: Na
resectie van de botbrug.

B
Figuur 6.29. A: Centrale botbrug van de distale radius, waardoor
ernstige, pijnlijke groeistoornis van de pols. B: In deze omstandigheden kan alleen nog een uitgebreide operatie plaatsvinden
met osteotomie, botplastiek en epifyseodese van de distale ulna.
Na de operatie was de patiënt pijnvrij.

en ulna optreden (figuur 6.28). Vroegtijdige interventie door
middel van epifyseodese van de niet aangedane radius of ulna is
hier aangewezen. Indien dit niet tijdig wordt gedaan, kunnen
later complexe, reconstructieve procedures noodzakelijk zijn,
zoals een verlenging, osteotomie, epifyseodese of combinatie
van ingrepen (figuur 6.29).
In de onderste extremiteit is de behandeling afhankelijk van het
lengteverschil. Kleine verschillen tot circa 2.5 cm kunnen
behandeld worden met een hak/zool- of schoenverhoging.
Grotere verschillen worden behandeld met een epifyseodese,
beenverlenging, of combinatie van ingrepen. Een uitgebreid
overzicht van de gebruikelijke operatieve behandelingen staat
vermeldt in hoofdstuk 9.

BEHANDELING VAN EEN PARTIËLE BOTBRUG
Partiële botbruggen kunnen bij bijna voltooide skeletgroei geaccepteerd worden, omdat de klinische consequenties gering zijn.
Bij jongere patiënten kan zowel een stoornis in de lengtegroei,
als asdeviatie optreden. De behandeling is afhankelijk van het te
verwachten lengteverschil en de grootte en plaats van de afwijking (zie figuur 6.27). De behandelingsopties aan de onderste
extremiteit zijn: schoenverhoging, contralaterale epifyseodese,
beenverlenging/verkorting en botbrug-resectie.
Een perifere botbrug kan direct benaderd worden. Resectie van
het verdikte periost is essentieel. Naast het verwijderen van de
botbrug dient ook de al aanwezige standsafwijking beoordeeld
te worden en kan worden overwogen gelijktijdig een osteotomie
te verrichten (figuur 6.30).
Resectie van een centrale botbrug dient verricht te worden door
het maken van een luik in de metafyse, zodanig dat de perichondrale ring en de groeve van Ranvier intact blijven (figuur 6.31).
Goed zicht is belangrijk en het visualiseren van de botbrug is
technisch vaak zeer lastig. Eventueel kan de arthroscoop en
röntgendoorlichting gebruikt worden om beter inzicht in de

FRACTUREN DOOR DE GROEISCHIJF
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Figuur 6.31: Behandeling van een centrale botbrug, A: via een
luikje in de metafyse, of, B: door een groot metafysair luik te
maken. In beide gevallen is het van groot belang de botbrug
goed a vue te krijgen en volledige resectie mogelijk te maken.
Technisch is dit lastig. Als de botbrug is verwijderd wordt de
opening opgevuld met eigen vetweefsel of een ander interpositie materiaal. Het botluik wordt dan teruggeplaatst.

B
pathologie te krijgen. Feit is dat geen abnormaal bot, maar
abnormaal gelokaliseerd bot verwijderd moet worden.
Aangezien centrale botbruggen meestal voorkomen bij grillig
gevormde groeischijven zoals in de knie regio, is het onderscheid tussen gezond en ziek weefsel zeker niet eenvoudig.
Het defect wat in de groeischijf overblijft wordt opgevuld met
eigen vetweefsel, of interpositiematerialen.
Van groot belang is het percentage van de groeischijf dat aangedaan is. Indien het aangedane deel van de groeischijf kleiner dan
25- 50% is en de nog resterende groei minimaal 2 jaar, kan een
resectie-interpositie techniek verricht worden (figuur 6.30).
Hierbij wordt de botbrug verwijderd en het resterende defect
wordt opgevuld met autoloog vet of ander interpositiemateriaal.
Het resterende deel van de groeischijf kan voor de verdere groei
zorg dragen. Zorgvuldige preoperatieve planning is noodzakelijk. De kans dat een recidief ontstaat, of incomplete resectie is
verricht is relatief groot bij botbruggen > 25% (30-80% recidiefkans). In het algemeen zijn de resultaten dan ook vaak teleurstellend en moet uiteindelijk vaak een correctie osteotomie verricht worden (figuur 6.32).

Figuur 6.32. A: De resultaten van botbrug resectie zijn vaak
teleurstellend. Als na resectie een standsafwijking overblijft kan
een standscorrectie met botplastiek worden uitgevoerd (B).
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Hoofdstuk 7
wordt door dit mechanisme verklaard. Remodellering ter plaatse van de diafyse is voornamelijk een proces waarbij de
“scherpe kantjes” worden afgerond, zonder dat een wezenlijke
correctie van de mechanische asstand optreedt (figuur 7.2).
Onder normale omstandigheden verandert de intrinsieke spanning in het periost onder invloed van de aanhechting en werking
van spieren. Vanwege de sterke verbondenheid tussen periost en
groeischijf, o.a. bij de zone van Ranvier (zie hoofdstuk 1), heeft
dit indirect ook effect op de groeischijf. Een zuivere scheiding
tussen periost en groeischijf waar het gaat om de capaciteit tot
remodellering kan dan ook niet gemaakt worden.

REMODELLERING DOOR DE
GROEISCHIJF
Distaal

Midschacht

Figuur 7.1: Remodellering volgens het principe van de wet van
Wolff: botvorming vindt daar plaats waar het biomechanisch
noodzakelijk is en wordt geresorbeerd waar botvorming niet
noodzakelijk is. Een vergelijkbare standsafwijking op midschacht niveau vergt meer remodellering (rood) dan distaal.

Circa 75% van de remodellering vindt plaats in de groeischijf,
door een mechanisme van asymmetrische groei. De groeischijven aan weerszijden van een fractuur hebben de sterke
biologische neiging tot asymmetrische groei, waardoor de
groeischijf uiteindelijk loodrecht ten opzichte van de aslijn van
het bot komt te staan (figuur 7.3). Na het bereiken van deze
positie wordt de groei weer symmetrisch.
Al in 1862 toonden Hueter en Volkmann en later Pauwels aan,
dat de groeischijf lokaal/regionaal gevoelig is voor veranderingen in druk- en trekkrachten en door selectieve groei
binnen de groeischijf reageert met asymmetrische groei. Op
deze wijze richt de groeischijf zich op, totdat deze loodrecht op
de inwerkende krachten staat. Deze invloed op de oriëntatie van
de groeischijf staat ook wel bekend als de Wet van HueterVolkmann. Het deel van de groeischijf dat correspondeert met
de concave zijde van de standsafwijking geeft de grootste groei.
De groeischijven aan beide kanten van een fractuur spelen een
belangrijke rol bij de uiteindelijke remodellering, ook als de
fractuur veel dichter bij één van de twee groeischijven ligt.

A

A

B

B

Figuur 7.2 A en B: Remodellering van een midschacht radiusfractuur. Uitgebreide, subperiostale nieuwvorming van bot is
zichtbaar.

Botvorming
Resorptie

REMODELLERING DOOR HET
PERIOST
In de diafyse volgt de remodellering de bekende Wet van Wolff
(1892) (figuur 7.1 en 7.2). Deze stelt dat botvorming daar plaats
vindt, waar het biomechanisch noodzakelijk is en dat bot geresorbeerd wordt waar de aanwezigheid niet noodzakelijk is. Dit
proces van vorming/resorptie is niet uniek voor kinderen en
vindt ook bij volwassenen plaats, zij het in mindere mate.
Compressie aan de concave zijde van de fractuur stimuleert de
vorming van nieuw subperiostaal botweefsel. Aan de convexe
zijde, staat het nieuwgevormde botweefsel aan trekkrachten
bloot en vindt resorptie plaats. Circa 25 % van de remodellering

Figuur 7.3: Asymmetrische groei van de groeischijf, de Wet van
Hueter-Volkmann is het belangrijkste mechanisme van remodellering, verantwoordelijk voor circa 75% van de remodellering.
A: Groeischijven grenzend aan de fractuur vertonen asymmetrische groei, waardoor de groeischijf uiteindelijk loodrecht op de
aslijn van het bot gepositioneerd wordt. B: het mechanisme van
asymmetrische groei geïllustreerd bij een fractuur van het distale femur, waar inmiddels een aanzienlijke remodellering heeft
plaats gevonden.

REMODELLERING VAN KINDERFRACTUREN
Schuin op de groeischijf inwerkende krachten beïnvloeden de
richting van de groei. In dit proces speelt het periost een rol,
doordat bij een standsafwijking na een fractuur de spanning van
spieren en periost onder invloed van de stand verandert. Dit signaal wordt doorgegeven aan de groeischijf.
De mate van correctie kent een exponentioneel verloop: hoe
groter de afwijking, hoe groter de correctie. Daarbij zijn geen
verschillen in leeftijd of geslacht vastgesteld.
De verklaring van asymmetrische groei is grotendeels onbekend. Onduidelijk blijft, waarom sommige fracturen, zoals de
proximale humerus en distale radius een grote remodellerings
capaciteit hebben, terwijl de bovenste extremiteit juist weinig
mechanisch wordt belast. Zo corrigeert varus en valgus in de
tibia matig maar in het geheel niet in de elleboog. Mogelijk
speelt hier de relatieve bijdrage aan de totale lengtegroei van de
betreffende extremiteit een rol: in de knie is deze groot, maar in
de elleboog klein.

FACTOREN DIE VAN INVLOED
ZIJN OP REMODELLERING
De potentie om te remodelleren verschilt sterk per lichaamsregio en per groeischijf.
In de bovenste extremiteit vindt de meeste remodellering plaats
in de proximale humerus en distale radius. In de elleboog echter is de mogelijkheid tot remodellering beperkter.
In de onderste extremiteit vindt minder actieve remodellering
plaats dan in de bovenste extremiteit. In de knieregio is de
potentie tot remodellering matig, maar proximaal en distaal in
de onderste extremiteit, is de potentie nog minder.
Remodellering is sterk afhankelijk van een viertal factoren:
●
De leeftijd
●
De afstand tussen de apex van de standsafwijking en de
groeischijf
●
De mate waarin deze groeischijf bijdraagt aan de groei
●
De mate en vlak (frontaal, sagittaal of transversaal) van
de standsafwijking ten opzichte van de groeischijf
In het algemeen geldt:
●
Hoe jonger, hoe beter de capaciteit tot remodellering.
Remodellering gaat het snelst tussen 8 en 10 jaar.
●
Hoe dichter bij de groeischijf, hoe beter.
●
Standsafwijkingen in de bewegingsas van het gewricht
corrigeren beter dan standsafwijkingen loodrecht op de
bewegingsas. Dit geldt in het bijzonder voor de elleboog
en knie, waarbij fracturen in antecurvatie/recurvatie beter
remodelleren dan fracturen die in varus/valgus staan.
●
Rotatieafwijkingen corrigeren niet, nauwelijks of
onvoorspelbaar.
●
Om het eindresultaat van remodellering te beoordelen
moet minimaal 1 jaar gewacht worden.
Daarbij heeft remodellering geen effect op:
●
Intra-articulaire fracturen
●
Fracturen door de groeischijf (met uitzondering van de
distale radius).
●
Fracturen in het midden van de diafyse, als deze zowel
geroteerd, verkort en geanguleerd zijn. Radiologisch kan
er vaak een spectaculaire verbetering optreden, maar
klinisch persisteert vaak een aanzienlijke bewegingsbeperking.

●
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Fracturen die loodrecht op de bewegingsas van het
gewricht staan. Dit geldt bijvoorbeeld voor varus/valgus
afwijkingen in de knie of elleboog.

Per lichaamsregio gelden de volgende algemene regels:
In de bovenste extremiteit:
●
Minder dan gemiddelde remodellering vindt plaats in de
●
distale humerus
●
distale falanx
●
mid/proximale diafysaire antebrachii fracturen
●

Meer dan gemiddelde remodellering vindt plaats in de
●
proximale humerus
●
distale radius

In de onderste extremiteit:
●
Antecurvatie of recurvatie worden beter geremodelleerd
dan varus/valgus
●
Varus wordt beter geremodelleerd dan valgus
●
Asdeviatie in twee vlakken wordt zeer matig geremodelleerd

ROTATOIRE AFWIJKINGEN
Afwijkingen in het sagittale en frontale vlak zijn veel eenvoudiger te beoordelen en te meten dan rotatiefouten in het
transversale vlak. Belangrijk is dat een rotatiefout niet veronachtzaamt wordt. In het bovenbeen zijn rotatiefouten in de
acute situatie lastig te beoordelen. Het klinisch meten van het
rotatieprofiel is en blijft belangrijker dan het radiologische
onderzoek naar het rotatieprofiel. Rotatiefouten in het onderbeen zijn klinisch veel eenvoudiger vast te stellen.
Hoewel veel studies in de literatuur wijzen op geringe mogelijkheid tot remodellering van rotatieafwijkingen, zijn er toch aanwijzingen dat enige remodellering mogelijk is. Zo is bekend dat
na de Van Nes rotatieplastiek (de omkeerplastiek waarbij de
voet naar achteren gedraaid staat) bij jonge kinderen een
spontane tendens tot derotatie aanwezig is. Deze kan alleen
verklaard worden op basis van spiraalvormige groei in de groeischijf. Dergelijke remodellering is ook bij sommige femurfracturen beschreven. De klinische resultaten zijn echter tegenstrijdig en moeilijk te voorspellen. Men mag er in de praktijk
dan ook niet op rekenen dat een dergelijke remodellering zal
optreden.

REMODELLERING VAN
SPECIFIEKE FRACTUREN
In het tweede deel van dit hoofdstuk, worden de grenzen van de
remodellering van vaker voorkomende fracturen per regio aangegeven. Daarbij dient te worden opgemerkt dat remodellering
binnen deze grenzen niet altijd betekent dat de normale anatomie volledig hersteld wordt, maar dat uiteindelijk een acceptabel functioneel resultaat ontstaat. Het overzicht is gebaseerd op
de beschikbare literatuur. Hierbij moet worden opgemerkt, dat
in sommige gevallen een brede spreiding wordt aangegeven,
gebaseerd op grote verschillen in de literatuur. Voor de klinische
praktijk lijkt het raadzaam om de ondergrens van deze marges
aan te houden en niet de bovengrens.
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Hoofdstuk 7

Figuur 7.8: Radiushalsfracturen met 30° angulatie hoeven niet
gereponeerd te worden, en zullen een goed klinisch eindresultaat hebben.

A

B

Figuur 7.7. A: Een diafysaire malunion van een antebrachii fractuur. Per tien graden malunion dient minstens een jaar restgroei
aanwezig te zijn. B: Als meer dan 50% rotatieverlies aanwezig
is, kan binnen 6-12 maanden tot een correctieosteotomie worden besloten omdat de remodellering onvoldoende zal zijn.

heeft verder weinig klinische betekenis. Per 10 graden metafysaire malunion dient minstens een jaar restgroei aanwezig te
zijn. Een diafysaire malunion, waardoor meer dan 50% rotatieverlies aanwezig is, moet primair operatief behandeld worden,
omdat onvoldoende op remodellering vertrouwd mag worden
(figuur 7.7).
RADIUSHALS
Er is weinig consensus over de mate van remodellering van
radiushals fracturen, maar aanzienlijke remodellering is mogelijk. In het algemeen wordt 30° angulatie geaccepteerd, maar
volgens sommigen is ook 50° acceptabel (figuur 7.8). In het verleden werd maximaal 2 mm translatie geaccepteerd, maar
acceptatie van translatie tot 5 mm lijkt eerder reëel. In alle
gevallen is het belangrijk om klinisch vast te stellen dat zowel
pronatie als supinatie tot 50° aanwezig is. Dit laatste lijkt voor
het functionele eindresultaat belangrijker te zijn, dan de exacte
mate van dislocatie.

A

B

Figuur 7.9. A: Supracondylaire humerus fractuur. Dit type fractuur komt frequent voor bij kinderen. Een dergelijke fractuur
wordt gereponeerd en gefixeerd. In deze anatomische regio is
slechts weinig remodellering aanwezig. B: een persisterende
standsafwijking (zie pijl) corrigeert meestal in de loop der jaren
doordat de standsafwijking langzamerhand bij het gewricht vandaan groeit.

SUPRACONDYLAIRE HUMERUSFRACTUREN
In tegenstelling tot fracturen in de proximale humerus vindt
in de distale humerus weinig remodellering plaats.
Standsafwijking in het sagittale vlak remodelleert niet of nauwelijks. Een flexie beperking door angulatie wordt niet zo zeer
geremodelleerd, maar verbetert vaak wel in de loop der jaren
doordat de standsafwijking langzamerhand bij het gewricht vandaan groeit (figuur 7.9). Van echte remodellering is dan niet zo
zeer sprake. Translatie echter remodelleert uitstekend en tot
100 % translatie kan worden geaccepteerd (figuur 7.10).

Figuur 7.10: Uitgebreide
remodellering is zichtbaar
bij deze supracondylaire
humerusfractuur die nog
translatie (zijdelingse verplaatsing) vertoont. Translatie
kan in deze anatomische regio
wel goed remodelleren.

REMODELLERING VAN KINDERFRACTUREN
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HUMERUSSCHACHT en PROXIMALE HUMERUS
Vooral bij jonge kinderen is aanzienlijke remodellering van
humerusschachtfracturen mogelijk (figuur 7.11). Functioneel
gezien wordt een resterende standsafwijking, in elke richting in
het algemeen goed gemaskeerd door de musculatuur en leidt
zelden tot een probleem. Fracturen door de groeischijf van de
proximale humerus worden gekenmerkt door aanzienlijke dislocatie (figuur 7.12). Dit wordt veroorzaakt door de aanhechting
van de rotator cuff aan het proximale fragment. Vanwege de
enorme bewegingsvrijheid van de schouder, leidt een asdeviatie
zelden tot klinische of functionele problemen met uitzondering
van kinderen met zware schouderbelastende sporten. Proximale
metafysaire fracturen gaan vaak gepaard met een bajonetstand.
Als nog twee jaar restgroei aanwezig is, zal dit vrijwel altijd
worden geremodelleerd.

A

B
Figuur 7.11: Humerusschachtfracturen bij kinderen hebben een
aanzienlijke mogelijkheid om te remodelleren. Bovendien
wordt een standsafwijking in vrijwel alle richtingen goed verdragen. Hierdoor is zelden een indicatie tot operatie aanwezig.

Figuur 7.12: A: Proximale humerusfracturen bij kinderen hebben een uitstekende mogelijkheid tot remodelleren. B: vier
maanden na de fractuur is al aanzienlijke remodellering aanwezig.

Femur

< 5 jaar

5-10 jaar

> 10 jaar

Varus

30°

20°

10°

Valgus

20°

20°

10°

Antecurvatie

30°

20°

10°

Recurvatie

Zelden aanwezig

zelden

zelden

Exorotatie

10°

10°

10°

Endorotatie

Anteversieverschil 20°

10°

10°

Verkorting

1.5 cm

1.5 cm

1 cm

Tibia

< 8 jaar

> 8 jaar

Valgus

5°

5°

Varus

10°

5°

Antecurvatie

10°

5°

Recurvatie

5°

0°

Verkorting

10 mm

5 mm

Rotatie

5°

5°

Tabel 7.2 Remodellering van de onderste extremiteit.

