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SA MENVATTING EN CONCLUSIES

Als iemand op uitgestrekte hand valt (een zogenaamde FOOSH – fall on the outstretched 

hand) is de meeste voorkomende polsbreuk die van het spaakbeen, ook wel een distale 

radiusfractuur genoemd. Deze breuk wordt vaak conservatief behandeld met gips. Soms 

komt het voor dat de twee delen van de radius in een verkeerde stand aan elkaar vast-

groeien. Dit noemt men een malunion van de radius. De radius is dan vaak verkort en 

ingezakt, maar er kan ook een draaiing van het bot hebben plaatsgevonden, om de as van 

het bot heen. Heeft de patiënt klachten (zoals een bewegingsbeperking, krachtafname 

en/of pijn) door de verkeerde stand van de radius, dan wordt er gesproken van een symp-

tomatische malunion. De incidentie van een symptomatische malunion wordt geschat op 

ongeveer 5% van alle polsbreuken per jaar. Dit proefschrift gaat over de behandeling van 

een malunion van de radius.

De chirurgische behandeling is een correctie-osteotomie, een procedure om de originele 

stand van de distale radius te herstellen. Osteotomie betekent letterlijk “het doorsnijden 

van bot” en bij een correctie-osteotomie van de radius wordt het bot volledig doorgeno-

men, bij voorkeur ter hoogte van de originele radiusfractuur. Vervolgens worden de twee 

delen in een juiste stand gebracht. Deze verbeterde positie wordt vaak ondersteund met 

een stukje bot uit de heup van de patiënt (de crista iliaca), plus een plaat en schroeven om 

de nieuwe stand van het bot te fi xeren.

Door de complexe anatomie van de pols, en het feit dat er bij een malunion, naast verkor-

ting en inzakking, vaak ook een rotationele afwijking (draaiing) om de botas plaatsvindt, is 

een correctie-osteotomie vaak technisch lastig. Een malunion omvat een “3D” vervorming 

die benaderd moet worden in zes vrijheidsgraden. Conventionele methoden gebruiken 2D 

beeldvorming (röntgenfoto’s) voor het plannen en evalueren van de correctie-osteotomie. 

Deze methoden hebben echter beperkingen, die in dit proefschrift zijn onderzocht en 

beschreven. Ook is de conventionele methode met plaat en schroeven invasief.

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling, implementatie en het tes-

ten van nieuwe technieken voor de correctie-osteotomie van de distale radius. Het eerste 

doel was om vast te stellen en te kwantifi ceren welke valkuilen er zijn bij de conventionele 

correctie-osteotomie technieken (Deel I). Daarnaast zijn 3D planningsmethoden (Deel II) en 

nieuwe operatietechnieken (Deel III) onderzocht die de chirurg helpen de anatomie van het 

polsgewricht nauwkeuriger te herstellen.

Deel I - Conventionele 2D benadering

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de lange-termijn operatiedata voor de con-

ventionele correctie-osteotomie procedure van de radius in de regio Amsterdam. Deze 

inventarisatie kan nuttig zijn als referentiedata om nieuwe en verbeterde technieken mee 

te vergelijken. Uit de studie bleek dat de conventionele 2D procedure beperkingen heeft 
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en problemen kan geven op lange termijn. Het aantal her-operaties en het aantal operaties 

dat uitgevoerd werd om osteosynthesemateriaal te verwijderen was in deze retrospectieve 

studie groter dan eerder beschreven in korte-termijn follow-up studies. De gemiddelde 

duur van de follow-up is 37 maanden (met een range van 6 tot 66 maanden). Het totaal 

aantal her-operaties is 38%. Negen procent van alle patiënten onderging ofwel een re-cor-

rectie-osteotomie van de radius ofwel een extra ulna-verkortings-osteotomie. De overige 

29% van de patiënten onderging een her-operatie voor het verwijderen van osteosynthe-

semateriaal. Het grote aantal operaties, te wijten aan het verwijderen van osteosynthese 

materiaal, kan wijzen op de behoefte aan andere - minder invasieve - fi xatiemethoden voor 

de correctie-osteotomie van de distale radius. Slechts 3% van de patiënten had andere 

niet-hardware-gerelateerde complicaties, hetgeen de ingreep relatief veilig maakt.

Omdat bovenstaand onderzoek slechts een inventarisatie van de her-operatiecijfers 

was, en er geen onderzoek naar de klinische uitkomst van de conventionele correctie-

osteotomie is gedaan, beschrijven wij dit in een retrospectieve studie in hoofdstuk 3. Het 

doel van deze studie was om de restfout in positie van de distale radius te onderzoeken 

na conventionele chirurgie. Hierbij zijn 25 patiënten geincludeerd die een conventionele 

correctie-osteotomie van de distale radius hebben ondergaan. In deze studie is gebruik 

gemaakt van 3D evaluatie. Wij constateerden dat er post-operatief nog een aanzienlijke 

restfout kan zijn in de positie van de gecorrigeerde radius ten opzichte van de gezonde 

contra-laterale radius, die in de literatuur wordt gezien als goede referentie voor correcties. 

Dit bevestigt suboptimale herpositionering. Bovendien zijn er statistisch signifi cante corre-

laties gevonden tussen de 3D rotationele afwijkingen en de klinische uitkomstmaten. Deze 

correlaties zijn niet gevonden met 2D evaluatieparameters. Dit kan worden verklaard door 

de extra dimensies die gezien worden met 3D beeldvorming. Deze worden gemist op een 

2D röntgenfoto door overprojectie. Aanzienlijke rest-fouten en de statistisch signifi cante 

correlaties met de klinische resultaten bevestigen de noodzaak van betere positionerings-

technieken. Rotatieafwijkingen in een malunion (in alle 6 vrijheidsgraden) die niet goed te 

zien zijn op 2D röntgenfoto’s, kunnen met behulp van 3D beeldvorming en 3D planning 

wel herkend en hersteld worden. Dit zorgt voor een betere positionering.

Een andere uitdaging in de conventionele correctie-osteotomie procedure is de fi xatie me-

thode. In Hoofdstuk 4 is de nauwkeurigheid onderzocht van het positioneren van een dis-

tale radiusfractuur met standaard anatomische fi xatieplaten. Anatomische platen worden 

verondersteld de radius weer in zijn oorspronkelijke stand te brengen. Onze hypothese was 

dat positionering beïnvloed wordt door verschillen in botmorfologie, verschillende vormen 

van de plaat en subjectieve plaatsing van de plaat door de arts. Voor deze experimentele 

studie werd gebruik gemaakt van kunststof radii, gemaakt met behulp van een 3D printer 

en gebaseerd op CT-scans van gezonde proefpersonen. In een aanzienlijk aantal van de 

gevallen bleek dat de restfout van de positionering groot was. We concluderen dat positio-

nering met een anatomische plaat kan leiden tot aanzienlijke rotationele afwijkingen voor 
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individuele gevallen. En deze rotatietekorten zijn nou juist de parameters die een statistisch 

signifi cante correlatie hebben met klinische uitkomstmaten (hoofdstuk 3). De vormen van 

anatomische fi xatieplaten bleken verschillend tussen fabrikanten. De ene plaat is derhalve 

beter dan de ander voor de individuele patiënt. Daarbij moet worden opgemerkt dat als de 

botgeometrie is vervormd, bijvoorbeeld in het geval van een malunion van de radius, een 

anatomische plaat waarschijnlijk geen optimale positionering kan verzorgen omdat een 

anatomische plaat is ontworpen voor de onaangedane anatomie van het bot.

Deel II - Op weg naar 3D planning

Hoofdstuk 5 is een overzicht van bestaande methoden om een   correctie-osteotomie met 

behulp van 3D beeldvorming uit te voeren en toonde aan dat 3D pre-operatieve planning 

slechts een deel van de oplossing is. Zonder de chirurg tijdens de operatie te begeleiden, 

is er geen garantie dat de geplande positie verkregen wordt tijdens de operatie. Uit het 

literatuuronderzoek bleek dat veel bestaande 3D pre-operatieve planningssystemen voor 

correctie-osteotomieën niet voorzien zijn van een navigatiesysteem, en wanneer ze dit wel 

zijn, betreft het vaak een invasieve en complexe methode. De review concludeert dat het 

noodzakelijk is te zoeken naar nieuwe methoden die nauwkeurige 3D positionering mo-

gelijk maken, bij voorkeur met het gebruik van minder- of minimaal-invasieve chirurgische 

technieken.

In de literatuurstudie in hoofdstuk 5 wordt de contra-laterale gezonde zijde beschouwd als 

beste referentie voor het herstel van de aangedane zijde. Echter, de aanname dat er een 

perfecte bilaterale symmetrie tussen de linker- en rechteronderarmbotten bestaat, is nooit 

onderzocht in 3D. Daarom is in hoofdstuk 6 de bilaterale symmetrie van de onderarmbot-

ten geëvalueerd met behulp van 3D beeldvorming. We vonden een asymmetrie tussen 

intra-individuele radii en intra-individuele ulnae. Vooral de lengte van de botten bleek 

verschillend tussen beide armen. Deze natuurlijke asymmetrie in de onderarm bevestigt 

dat pre-operatieve planning met de onaangedane zijde niet zondermeer bruikbaar is, 

zoals eerder werd aangenomen. Gelukkig is er wel een duidelijke correlatie gevonden 

tussen lengteverschillen van radii en ulnae. Het lengteverschil tussen de ulnae is een goede 

parameter voor het compenseren van het radius lengteverschil, en vice versa. Deze relatie 

kan gebruikt worden om tijdens pre-operatieve planning van een correctie-osteotomie 

te corrigeren voor lengtefouten die zouden onstaan   ten gevolge van bilaterale asymme-

trie. In hoofdstuk 7 is onderzocht of deze oplossing toepasbaar is. We gebruikten onze 

bevindingen uit hoofdstuk 6 op twintig gezonde personen door het simuleren van een 

correctie-osteotomie procedure van de rechter radius, met de linker radius als referentie, 

en vice versa. Ook testten we de methode op patiënten in de kliniek. Deze studie presen-

teert een planningmethode die de bilaterale lengteverschillen van beide onderarmbotten 

in de pre-operatieve planning meeneemt. Bij het meenemen van het lengteverschil van 

de ulnae in de planning, was er een betere positionering dan de planning zonder het 
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meenemen van het ulnaire lengteverschil. Dit bevestigt onze hypothese van hoofdstuk 6. 

Door tijdens de planning de radiuslengte te corrigeren met het lengteverschil van de beide 

ulnae wordt de lengtefout met een factor twee gereduceerd ten opzichte van planning 

zonder lengtecorrectie.

Deel III - Nieuwe 3D technieken

Hoofdstuk 8 is een beschrijving van een patiënt-specifi eke plaat. Dit is een plaat die exact 

past op de botgeometrie van een specifi eke patiënt en daarmee worden fouten, gemaakt 

met een standaard anatomische plaat (hoofdstuk 4), voorkomen. De methode maakt 

gebruik van pre-operatieve 3D beeldvorming om de positionering van de segmenten van 

de radius te plannen en om de plaat te ontwerpen. Dit type plaat past maar op één manier 

op de botgeometrie van de patiënt en herpositioneert de botsegmenten zoals gepland. 

Deze patiënt-specifi eke plaat methode bleek zeer nauwkeurig te zijn in de experimenten 

op kunstmatige radii (derr < 1.2 ± 0.8 mm and ϕerr < 1.8 ± 2.1°). De patiënt-specifi eke plaat 

is naar verwachting van grote waarde voor toekomstige correctie-osteotomie procedures. 

Een alternatieve techniek die minimaal-invasieve potentie heeft, is beschreven in hoofd-

stuk 9. Dit hoofdstuk introduceerde een nieuwe techniek die gebruik maakt van 3D pre-

operatieve planning in combinatie met intra-operatieve 3D beeldvorming. Na het plaatsen 

van penparen met marker tools in het proximale en distale deel van de radius vóór de 

osteotomie plaatsvindt, is het mogelijk om de intra-operatieve situatie te matchen met 

het pre-operatieve plan. Hierna kan worden uitgerekend hoe de penparen ten opzichte 

van elkaar moeten worden gepositioneerd om de botsegmenten goed tegenover elkaar 

te plaatsen. Positioneringstools zijn ontwikkeld (het manipulator-fi xatorsysteem) om de 

distale radiuspositie in zes vrijheidsgraden te corrigeren door het navigeren van de pennen. 

Kleine incisies voor penplaatsing en de osteotomie maken de methode minimaal-invasief. 

Experimenten in deze studie hebben bewezen dat onze voorgestelde minimaal-invasieve 

methode zeer nauwkeurig en reproduceerbaar is. 

De belangrijkste voordelen van de voorgestelde methoden zijn het gemak van toepassing 

in de operatiekamer met objectieve 3D positionering en de grotere nauwkeurigheid ervan 

in zes vrijheidsgraden. Specifi eke voordelen van de virtuele pre-operatieve planning zijn 

de mogelijkheden om meerdere simulaties van de chirurgische procedure uit te voeren. 

Deze kunnen gebruikt worden om de procedure te optimaliseren en mogelijke problemen 

vroegtijdig te herkennen. De methode kan ook worden gebruikt als onderwijsinstrument 

voor arts-assistenten in opleiding door visualisaties van een malunion te geven en door 

verschillende correcties van de malunion te simuleren.

Toekomstperspectieven

Er moet nog een oplossing gevonden worden in geval van afwezigheid van een gezonde 

contra-laterale radius. Een oplossing zou zijn om een statistisch model van de vorm van de 
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radius of de gehele pols te creëren. Met planning gebaseerd op een statistisch model zou-

den de verhoudingen tussen de verschillende botten in de pols berekend kunnen worden, 

zonder de noodzaak van een extra CT scan van de contra-laterale pols.

Toekomstig onderzoek moet zich ook richten op nieuwe minimaal-invasieve fi xatiemetho-

den. Hoewel het manipulator-fi xatorsysteem potentieel minimaal-invasief is, zijn er tot nu 

toe nog geen minimaal-invasieve fi xatiemethoden beschikbaar. Wanneer een conventionele 

fi xatieplaat gebruikt wordt voor fi xatie, is de methode net zo invasief als een conventioneel 

geplande correctie-osteotomie procedure.

Dit proefschrift heeft veel voordelen laten zien van computer-geassisteerde chirurgische 

technieken. Voortdurende verbeteringen in de computertechnologie, lagere productiekos-

ten en ontwikkeling van betere software zullen de aanwezigheid van 3D beeldvorming in 

de chirurgie doen toenemen, zoals momenteel al een waarneembare trend is in de litera-

tuur. Onze onderzoeksprojecten zijn een stap voorwaarts in chirurgische pre-operatieve 

planning en navigatie. Toekomstig onderzoek zal profi teren van de in dit proefschrift 

beschreven concepten, en de onderzoeken zullen bijdragen aan verdere verbetering van 

correctie-osteotomie procedures.




