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In 1902 beschreef Sir Robert Jones bij 4 patiënten, hij 
was er zelf één van, een dwarse fractuur in de 
metafysaire zone van metatarsaal 5.
Enkel traumata zijn een van de meest voorkomende 
letsels in de traumatologie. In de differentieel diagnose 
dienen we naast de enkelfractuur en ligamentaire 
letsels ook rekening te houden met een fractuur van de 
vijfde metatarsaal. ...  lees verder

Acute atraumatische schouderpijn

We kennen het allemaal: patiënt belt uw raadpleging 
wegens plots opgekomen acute schouder pijn. ‘Het is 
niet te houden!’, hoor je dan vaak.
Regelmatig is de patiënt zo wanhopig dat sommigen de 
spoedgevallen consulteren. Maar wat is er eigenlijk aan 
de hand? ... lees verder
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 INTERNE WERKING

3D PRINTING 
SPINALE CHIRURGIE 

Dr. Patricia Verstraete, Nek- en rugspecialist

IN HET OCT

3D printing vindt ook zijn 
weg in de spinale 
chirurgie in het OCT

De behandeling van spinale aandoening via fu-
sie behoort al vele decennia tot de standaard-
procedures. De techniek waarmee een fusie 
wordt bekomen is de afgelopen jaren fel 
geëvolueerd. 

Aanvankelijk werd er gebruik gemaakt van de 
posterolaterale fusietechniek doch gezien 80 
procent van de axiale load door de anterieure 
wervelkolom wordt gedragen werd progressief 
overgestapt op intervertebrale fusie. Deze 
techniek kan door verschillende toegangswe-
gen worden bekomen. Met name via anterieure 
(ALIF), posterieur (PLIF of TLIF), laterale (XLIF) 
en oblique weg (OLIF).
De meeste indicaties worden op de dag van 
vandaag via de posterieure weg benaderd. 
De belangrijke morbiditeit gerelateerd aan 
deze toegangsweg ten gevolge van iatrogene 
spierbeschadiging en weke dele aantasting 
vormt een belangrijk aandachtspunt. Minimale 
invasieve technieken zijn technisch moeilijk en 
hebben bijgevolg een hoge leercurve. 
Bovendien kunnen eerder een beperkt aantal 
indicaties behandeld worden door deze 

posterieure paraspinale toegangsweg. 
(= 2 incisies paravertebraal)

Het aanpassen van de klassieke open techniek 
(1 incisie op de midline) kan een oplossing 
bieden. Een klassieke pediculaire schroef (TT) 
wordt geplaatst van lateraal naar mediaal wat 
een belangrijke dissectie van de paravertebrale 
musculatuur met zich meebrengt. Op deze 
manier kan een desinnervatie van de multifidus 
worden veroorzaakt wat een negatieve invloed 
heeft op de dynamische controle van de 
lumbale wervelkolom.

Fig 1: verminderde laterale dissectie in vergelijking met 
klassieke techniek

De cbt schroef (cortical bone traject), 
geïntroduceerd door Santoni in 2009, heeft een 
mediaal intredepunt en wordt van mediaal naar 
lateraal geplaatst. Bovendien wordt de schroef 
van caudaal naar craniaal geplaatst waardoor 
een minimale incisie met beperkt losmaken van 
de multifidus mogelijk is. (zie fig 1) 
Dit resulteert in bewaren van de innervatie van 
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de spier wat een vermindering van de post-
operatieve rugpijn met zich meebrengt. Deze 
schroef volgt een traject binnen het corticale 
deel van de pedikel waardoor deze ook meer 
grip heeft in vergelijking met klassieke traject. 
Gezien het progressief ouder worden van onze 
populatie en het veelvuldig voorkomen van os-
teoporose is meer en meer aandacht hiervoor 
vereist.

Fig 2: zwart - traditionele traject , rood - cbt traject

Het plaatsen van een cbt schroef free handed is 
echter geen evidentie en brengt een verhoogd 
risico op neurovasulair letsel met zich mee. 
My spine MC brengt hiervoor een oplossing. 
Op basis van een laag dosis CT wordt een 3D 
model gemaakt van de posterieure structuren 
van de wervels van de patiënt. Samen met dit 
3D model worden patiënt specifieke geleiders 
geproduceerd waardoor op een veilige manier 
het traject kan worden geboord. Dit alles wordt 
in een planning weergegeven waardoor lengte 
en diameter van de schroeven perfect gekend 
is. (= MySpine MC) (zie fig 3)

Fig 3: Preoperatieve planning en 3D model van de wervelkolom 
met geleiders. 

Fig 4: Postoperatieve RX na plaatsen My spine MC PLIF

MY SPINE MC:

•   Zelfde indicaties als voor klassieke PLIF procedure met uitzondering van lytische 
    spondylolisthese.
•   Minimale incisie van 5 cm.
•   Bewaren van paraspinale musculatuur en superieur facet waardoor kans op letsel van 
    aanliggende niveau sterk wordt verminderd.
•   Reductie van peroperatief bloedverlies.
•   Betere grip van de schroeven waardoor ideaal voor osteoporotische patiënten.
•   Verminderd risico op neurovasulair letsel.
•   Minder stralingsbelasting peroperatief.
•   Verkorte opnameduur.
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THE EXPERT OPINION            
?

Anatomie

Op de  basis van de de 5de metatarsaal 
insereren twee pezen en één fascia:

• De peroneus brevis, aan de dorsale zijde     
van de tuberkel van de metatarsaal. 

• De peroneus tertius, aan de dorsale zijde   
 van de metafysaire-diafysaire overgang.

• De fascia plantaris, aan de plantaire zijde 
 van de metatarsaal.

De bevloeiing van de metatar-
saal is beperkt en gebeurt door 
één enkele arterie maar de basis 
en de tuberositas van de vijfde 
metatarsaal worden bevloeid 
door secundaire epifysaire en 
metafysaire arteries. (zie fig. 1)

fig 1 : De bevloeiing van metatarsaal 5.

JONES

FRACTUUR

In 1902 beschreef Sir Robert Jones bij 4 
patiënten, hij was er zelf één van, een dwarse 
fractuur in de metafysaire zone van 
metatarsaal 5.

Enkeltraumata zijn een van de meest voor-
komende letsels in de traumatologie.
In de differentieel diagnose dienen we naast de 
enkelfractuur en ligamentaire letsels ook 
rekening te houden met een fractuur van de 
vijfde metatarsaal.

De anamnese is meestal identiek als bij een 
distorsie, namelijk het omslaan van de enkel 
(meest frekwent bij een sportactiviteit) met het 
plots ontstaan van de symptomen.
Typisch zal de patiënt pijn beschrijven aan de 
laterale zijde van de voet.

Bij klinisch onderzoek merken we een zwelling 
en ecchymose aan de laterale zijde van de voet 
en drukpijn op de basis van metatarsaal 5.
We dienen natuurlijk ook de enkel te onder-
zoeken en alert te zijn voor subtiele maar op 
termijn invaliderende Lisfranc letsels.

Jones Fractuur

Dr. Thierry De Baets, Traumatoloog
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De basis van de 5de metatarsaal 
wordt klassiek in 3 zones verdeeld 
(zie fig. 2)

 1.   Tuberositas
 2.   Overgang metafyse-diafyse          
       (grenzend aan het gewricht  
       tussen metatarsaal 4 en 5)
 3.   Proximale schaft

fig 2 : zone 1: tuberkel, zone 2: overgang 

metafysair-diafyse, zone 3: proximale schaft.

De acute Jones fractuur ontstaat bij een acuut 
trauma en treedt op in zone 2 van de 5de 
metatarsaal.

De afrukkingsfractuur (ook pseudojones 
fractuur genoemd) treedt eveneens op bij een 
acuut trauma maar is gelegen in zone 1. 

Er bestaat ook een stressfractuur van de 5de 
metatarsaal, gelegen in zone 3. Prodromale 
symptomen bestaan dikwijls al enkele weken.

Diagnose

Klassieke radiografiën van de voet, face, 
profiel en 3/4-opnames zijn voldoende voor de 
diagnose (zie fig. 3)

fig. 3 radiografie Jonesfractuur, pseudojonesfractuur, stressfractuur

In de differentieel diagnose van de echte 
Jones fractuur dienen we te denken aan:
• Enkeldistorsie / fractuur
• Avulsiefractuur van basis metatarsaal 5 
• Stressfractuur metatarsaal 5 
• Cuboidfractuur
• Lisfranc letsels

Behandeling

De behandeling van de metatarsaal 5 fracturen 
is afhankelijk van de locatie.
Afrukkingsfracturen genezen vlot met en 
conservatieve behandeling, een antalgische 
gipsspalk gedurende de eerste dagen en 
nadien symptomatische behandeling met een 
stevige schoen en eventueel een brace.

De behandeling van de echte 
Jonesfractuur blijft controversieel en de 
botheling is als gevolg van de beperkte 
bevloeiing niet evident. De conservatieve 
behandeling bestaat uit een rustgips 
gedurende 6 weken gevolgd door eventueel 
nog bijkomend een loopgips gedurende 6 
weken. Operatieve behandeling wordt vooral 
aangeraden bij sporters en bij actieve mensen 
die sneller hun activiteiten willen hervatten. 
De behandeling bestaat uit een percutane 
schroefosteosynthese waarbij de fractuurhaard 
wordt gecomprimeerd. Nadien volgt er nog een 
gipsimmobilisatie met steunverbod gedurende 
6 weken. (zie fig.4)

fig. 4: percutane schroefosteosynthese Jones fractuur.

De fracturen in zone 3 (diafysaire 
stressfractuur) hebben het grootste risico op 
pseudarthrose en dus is een operatieve 
behandeling steeds aangewezen. Deze 
bestaat eveneens uit een schroeffixatie met 
intramedullair ‘reamen’ om inwendige 
botgreffes te voorzien of door middel van een 
autologe botgreffe die in de fractuurhaard 
wordt geplaatst.
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Wat te doen bij acute  
atraumatische 
schouderpijn?

We kennen het allemaal: patiënt belt uw raad-
pleging wegens plots opgekomen acute 
schouder pijn. ‘Het is niet te houden!’, hoor je 
dan vaak. Regelmatig is de patiënt zo wan-
hopig dat sommigen de spoedgevallen 
consulteren.

Maar wat is er eigenlijk aan de hand?
Een erg pijnlijke schouder is vaak moeilijk tot 
niet te onderzoeken. Het is van groot belang 
dat u de differentiaal diagnose overloopt en de 
verschillende oorzaken probeert uit te sluiten.

Van eerder zelden tot frequente oorzaak.

Cardiaal gemedieerde schouderpijn
Bij een cardiaal infartct kan een zware, druk-
kende pijn midden achter het borstbeen geven. 
Soms straalt deze pijn uit naar de maxillae of 
de schouders en armen, vooral dan de linker-
schouder. Meestal neemt de pijn niet toe bij 
mobilisatie van de schouder.

Galkolieken
De pijn straalt regelmatig uit naar rug en 
schouder/schouderbladen.

WAT TE DOEN BIJ ?

Neuralgische amyotrofie (NA)
Patiënten met acute, heftige pijn aan één 
schouder kunnen getroffen zijn door neural-
gische amyotrofie (NA), een aandoening van de 
plexus brachialis. 
Komt waarschijnlijk vaker voor dan men denkt. 
De diagnose wordt gesteld na uitsluiting van 
andere diagnosen. 
Naast de acute schouderpijn zijn multifocale 
neurologische uitvalsverschijnselen in de 
bovenste extremiteit een belangrijke aanwijzing. 
NA heeft vaak een langdurig beloop, met een 
risico op secundaire spier- en gewrichtsproble-
men en een kans op recidieven. 
De behandeling kan bestaan uit prednison, 
aanvullende pijnbestrijding en fysiotherapie 
maar deze behandelingen zijn niet 
evidence-based.

C3-C4 discus hernia
Vaak ook schouderpijn in rust met soms 
duidelijk verminderde bicepspees reflex.
• Anterieure schouder: C5, T1
• Laterale schouder: C6 (duim)
• Posterieure schouder: C7 (wijs-en mid-

delvinger), C8 (ringvinger en pink)

Septische artritis
Zien we frequenter bij jonge patëntjes of eerder 
de bejaarde populatie. Vaak gaat het om een 
besmetting met stafylococcus aureus. Is er een 
ingangspoort? Recent zwaar ziek geweest? 
Zelden gepaard met echte rubor of calor, wel 

Dr. Rick Houben, Schouder- en elleboogspecialist

ACUTE 
ATRAUMATISCHE 

SCHOUDERPIJN
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vaak met dolor en tumor. 
Simpele schouderrotaties met arm afhangend 
naast lichaam is vaak al erg pijnlijk. Bijna altijd 
belangrijke stijging van infectieuse parameters. 
Is relatieve urgentie voor doorverwijzing naar 
specialist of spoed voor labo en encho.

Lange bicepspees ruptuur in schouder
Zien we vooral bij de 60 plussers maar soms 
ook bij de manuele arbeider van 45 jaar. 
Patiënt beschrijft vaak een plotse ‘zweepslag’ in 
schouder tijdens uitvoeren van een (krachtige) 
beweging (bvb tegenhouden van een dreigend 
vallend object). Bij de 60 plusser is dit feitelijk 
een manier van de natuur om komaf te 
maken met een reeds bestaande degeneratieve 
bicepspees waar de patiënt waarschijnlijk al 
voorheen sporadisch last van had. 
Dit in tegenstelling tot de jongere populatie waar 
de pees knapt a.g.v. de uitgevoerde kracht. 
Bij de jonge populatie is dit dan ook een 
relatieve urgentie gezien dit vaak een heelkun-
dige indicatie is. Dit in tegenstelling tot de 
oudere populatie bij wie we deze pathologie 
vaak conservatief gaan behandelen.

Acute bursitis
De oorzaak van acute slijmbeursontsteking  is 
niet altijd duidelijk. Grotere inspanning voor de 
schouder of een val of stoot gaan er doorgaans 
aan vooraf. Resulterend in felle pijn rond de 
schouder en pijn in bovenarm uitstralend 
binnen enkele uren of dagen. De literatuur 
beschrijft een spontaan herstel binnen 3 tot 8 
weken. In het acute stadium kan een 
subacromiale injectie met een ontstekingsrem-
mend middel snel werken als er onvoldoende 
resultaat wordt bekomen met rust, ijs en nsaid.

Calcificerende insertietendinopathie
Is een tendinitis met neerslag van calcium 
fosfaat kristallen in voornamelijk de supraspi-
natus (80%) en infraspinatus (15%) bij vooral 
vrouwlijke populatie. 5% van de bevolking heeft 
asymptomatische kalkneerslag in hun schouder.

2 soorten:

1 - Degeneratieve calcificatie: zelden reden 
van acute schouderpijn.
Zien we vooral in die populatie waar er sprake 
is van peesslijtage o.b.v. leeftijd, vroeger 
uitgevoerd werk (wear and tear). Zuurstof aan-
voer naar de supraspinatus pees neemt af met 
de leeftijd. Daardoor is dat deel van de pees 
gevoeliger aan partiele scheurtjes. Lichaam 
reageert hierop door de vorming van kalk in de 
beschadigde pees. Vaak weinig pijnlijke vorm 
van calcificatie.

2 - Reactieve calcificatie: heel frequent oor-
zaak van acute schouderpijn.
Erg pijnlijke calcificatie voornamelijk bij vrouwen 
tussen 30 en 50 jaar maar heeft waarschijnlijk  
niets te maken met degeneratie van de pees, 
evenmin met hormonen, osteoporose of 
calcium arm-rijk dieet. Juiste achterliggende 
reden is (nog) niet geweten.
Paradoxaal zien we dat de meeste pijn aan-
wezig is niet tijdens ‘de groei’ van de calcificatie, 
maar juist in de resorptiefase waar het lichaam 
de kalkneerslag weer volledig afbreekt en de 
pees herstelt naar de situatie van voordien.
Bijna altijd duidelijke kalk haard te zien op Rx 
van de schouder.

Behandeling: Vaak onvoldoende resultaat na 
nsaid of narcotische analgetica. Een subacro-
miale cortisone infiltratie (40 mg depo-medrol 
aangerijkt met 4cc linisol) kan op enkele dagen 
tijd het probleem oplossen. Bij aanhoudende 
pijn voeren we vaak een echo geleide punctie 
uit waarbij we de calcium haard onder 
plaatselijke verdoving meermaals aanprikken. 
Zo barst de ballon open en is de druk eraf.


