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Gloednieuwe chirurgische techniek in AZ Turnhout
Dr. Patricia Verstraete staat mee aan de wieg van vernieuwende rugchirurgie

Dr. Patricia Verstraete (AZ Turnhout) en dr. G. Mahieu (AZ Monica) staan mee aan de
wieg van een revolutionaire operatie aan de wervelkolom. Deze nieuwe techniek maakt
gebruik van 3D-printing. “Zo kunnen we perfect op maat van de patiënt werken”, zegt
dr. Mahieu. “Een gamechanger.” (bron: GVA)
Met name bij osteoporosegevoelige patiënten konden dokters tot voor kort geen langetermijnoplossing bieden. Maar dankzij deze nieuwe techniek komt daar verandering in.
“Van de wervel, waar schroeven in moeten komen, wordt een 3D-afdruk gemaakt met
een daarbij horend perfect passend hulpstuk. Dat hulpstuk moet ervoor zorgen dat de
schroeven zo precies worden vastgezet dat ze niet alleen in het zachte gedeelte maar ook
in het harde bot worden gefixeerd”, aldus dr. Verstraete. (bron: HLN).
Het AZ Turnhout en het AZ Monica zijn de enige ziekenhuizen in Europa waar deze
techniek aangeleerd kan worden. Op vrijdag 29/03/2019 demonstreerden dr.Verstraete en
dr.Mahieu deze nieuwe techniek aan chirurgen uit Duitsland, Frankrijk, Engeland, Amerika en Italië door middel van een live surgery.
Dr. Verstraete maakt dagdagelijks gebruik van deze revolutionaire techniek en ziet daardoor een vlottere en minder pijnlijke revalidatie van haar patiënten; “Het is een echte
meerwaarde voor de patiënt”, aldus dr. Verstraete.
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Expert opinion:
Radiuskop fracturen - Dr. Wouter Jak
Epidemiologie en ongevalsmechanisme
Radiuskop fracturen zijn de meest voorkomende elleboogfracturen op volwassen leeftijd.
De meest voorkomende oorzaak is een val die opgevangen wordt met de gestrekte arm.
Afhankelijk van de voorarm en elleboogpositie, verloopt tot 90% van de impact op de arm
via de radiuskop, het meest met de elleboog gestrekt en de voorarm in pronatie.

Bijkomende letsels
Men moet altijd bedacht zijn op geassocieerde ligamentaire letsels in geval van een radiuskop fractuur. Aangezien tot 90% van de krachten via de radiuskop passeert, is de radiuskop een belangrijke stabilisator van de voorarm. Men dient dan ook altijd bedacht te zijn
op letsels van het interosseus membraan van de voorarm, en het distaal radio-ulnair gewricht. De mediale en/of laterale collaterale ligamenten van de elleboog zijn zelfs regelmatig gekwetst in de aanwezigheid van
een radiuskopfractuur, volgens verschillende onderzoeken zelfs in meer dan de helft van de gevallen. Deze letsels zijn echter
meestal niet klinisch relevant en herstellen zonder verder ingrijpen.
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Klinisch onderzoek en diagnose
De patiënt biedt zich aan na een val op de arm, met een pijnlijke elleboog, welke wat kan uitstralen
richting de pols. Aangezien het een intra-articulaire fractuur betreft, zal er een hemartrose ontstaan,
welke een bewegingsbeperking naar zowel flexie als extensie zal geven. Pro- en supinatie zijn pijnlijk
en kan bij ernstigere fracturen geblokkeerd zijn. De elleboog is gezwollen, en bij een recent letsel kan
een elleboog punctie overwogen worden. De aanwezigheid van vetoogjes in het bloed helpt bij het
stellen van de diagnose van een intra-articulaire fractuur, tegelijkertijd zal de afname van de hemartrose de patiënt comfortabeler maken. De diagnose wordt uiteindelijk bevestigd op een radiografie.
Bij volledig onverplaatste fracturen kan het zijn dat de radiografie geen duidelijke fractuur toont,
maar wel een hydrops, “fat pad sign”. Een posttraumatische hydrops van de elleboog, betekent in
90% van de gevallen een occulte radiuskop fractuur.

Classificatie
In de meest gebruikte classificatie (Mason classificatie) delen we de radiuskop
fracturen in in drie groepen:
Type 1 betekent een onverplaatste of minimale verplaatste simpele fractuur, met
een intra-articulaire trapstand van maximaal 2 mm.
Type 2 is een simpele fractuur van de radiuskop, waarbij er meer dan 2 mm verplaatsing is.
Type 3 is een multifragmentaire ,verplaatste fractuur.
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“Fat pad sign”

Behandeling
Conservatief:
Onverplaatste en minimaal verplaatste fracturen (Mason type 1) worden conservatief behandeld. Een gips is niet nodig, zolang
de radiuskop maar niet belast wordt. Dit betekent niet duwen, steunen of wringen gedurende zes weken. Vaak wordt op de
spoedgevallen een gips aangelegd, om antalgische redenen. Na een week verwijderen we deze, om te veel verstijving van de elleboog te vermijden. Er wordt een controle radiografie genomen na 1 week, om secundaire verplaatsing van de fractuur uit te
sluiten. Indien de verplaatsing toegenomen zou zijn in de eerste week, dient de behandeling wellicht aangepast te worden.

Chirurgisch:
Indien de intra-articulaire verplaatsing meer dan 2 mm bedraagt (Mason type 2 fracturen), of
als er sprake is van blokkages qua pro- en supinatie als gevolg van bijvoorbeeld een blokkerend kraakbeen flapje, zal een operatie voorgesteld worden om de breuk te reduceren en te
fixeren met kleine schroefjes. Afhankelijk van de mate van verplaatsing en de breukconfiguratie gebeurt dit via een artroscopie of via een kleine incisie. Postoperatief mag de elleboog
direct bewogen worden, met dezelfde beperkingen als een conservatief behandelde onverplaatste fractuur.
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(Vervolg chirurgische behandeling)
Bij type 3 fracturen is het vaak niet mogelijk om een stabiele reconstructie te bekomen met
schroeven. Soms betekent dit dat er een plaatje met schroeven nodig is, al proberen we dit te
vermijden, aangezien dit frequent aanleiding geeft tot verstijving met de noodzaak om het
plaatje later weer te verwijderen. Vaker betekent een dergelijke fractuur dat we best overgaan
tot het vervangen van de radiuskop door een prothese.

Wat te verwachten?
Een volledig onverplaatste, conservatief behandelde radiuskop fractuur kan soms na enkele
weken al zo goed als genezen zijn. Het is echter ook niet uitzonderlijk dat het een week of
zes duurt voor de elleboog haar mobiliteit herwonnen heeft, en dat er nog enkele maanden
wat pijnklachten aanwezig blijven. Dit is erg afhankelijk van de mate van verplaatsing en de
aanwezigheid van eventuele ligamentaire letsels. De kans bestaat zowel bij conservatief als
bij chirurgisch behandelde fracturen, dat er een blijvend extensiedeficit optreedt. Dit hoeft
overigens niet per se hinderlijk te zijn in het dagelijks leven. Het feit dat het een intraarticulaire fractuur betreft, betekent dat er een verhoogde kans is op gewrichtsdegeneratie
op latere leeftijd.
De resultaten van radiuskop prothesen zijn op de korte en middenlange termijn goed, maar
qua levensduur komen ze niet in de buurt van vele andere prothesen die in de orthopedie
worden gebruikt. Deze techniek wordt dan ook enkel toegepast indien de radiuskop niet
meer te herstellen is.
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Wat te doen bij heupdysplasie?
Dr. Kathleen Pittoors
Definitie :

Het wordt veroorzaakt door een onvoldoende ontwikkeling van het heupgewricht. Het acetabulum is te plat, waardoor de femurkop onvoldoende ter plaatse blijft in het acetabulum.

In de zwaarste vorm kan de heupkop geluxeerd zijn.

Risicofactoren :

Meisjes, stuitligging, onderliggende neurologische of musculaire ziektes,meerlingen, kinderen met klompvoetjes.
Klinisch onderzoek :
1)

verminderde abductie/flexie

2)

stabiliteitsonderzoek : Ortolani en Barlow (zie fig)

3)

beenlengte verschil (Galleazi)

4)

ongelijke huidplooien (aspecifiek teken)
Galleazi test

Bij afwijkingen tijdens het onderzoek, raden we aan de

patiënt door te verwijzen naar de kinderarts of orthopeed
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Wat te doen bij heupdysplasie? - Dr. Kathleen Pittoors (vervolg)
Technische onderzoeken :
Onder de leeftijd van 6 maanden : echografie onderzoek (Tabel van Dr. Graf) waarbij de alpha en beta hoek zullen worden beoor-

deeld.

Indien de patiënt ouder is dan 6 maanden : Rx bekken met Lauenstein opname, waarbij de acetabulaire index bepaald wordt.
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Wat te doen bij heupdysplasie? - Dr. Kathleen Pittoors (vervolg)
Behandeling :

Onder de leeftijd van 6 maanden :
Pavlik bandage ( Door de dijen te spreiden en door ze horizontaal te brengen , wordt de heup-

kop op zijn plaats gehouden). Het laat beweging toe van de beentjes , maar voorkomt dat de
knieën tezamen komen of de beentjes worden gestrekt.
Duur : meestel 2-6 maanden

Pavlik bandage

Na de leeftijd van 6 maanden :
Visser apparaat , Hilgenreiner brace . Deze laten de verdere motorische ontwikkeling van

het kind toe, zoals kruipen en stappen.

Follow up :
Bij milde vormen volgen we de kinderen meestal op tot 2jaar , bij ernstige vormen van
Hilgenreiner brace

heupdysplasie dan gaan we verder tot na de leeftijd van 4 jaar.
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Dienstmededeling:
Tot nu toe werden patiënten, die door de huisarts zijn verwezen naar radiologie op

campus Sint Jozef, waarbij de beeldvorming positief is, doorverwezen naar de consultatie orthopedie. Dit blijkt in de praktijk te veel te interfereren met de normale

werking van de dienst, met lange wachttijden als gevolg.
Op de dienst Spoedgevallen (SE) en de acute pediatrische opvang (SJ) zijn ze zeer
goed uitgerust om deze patiënten correct op te vangen. Bij positieve beeldvorming
zullen volwassenen en kinderen dan ook naar de respectievelijke diensten worden
doorverwezen.
Indien de radioloog meent dat het toch aangewezen is de patiënt naar de consultatie orthopedie door te verwijzen, is dit altijd mogelijk na overleg tussen de radio-

loog en de orthopedist van wacht.
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