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Introductie
De nieuwe ontwikkelingen in analyse technieken, driedimensionale (3D) beeldvor-
ming en modellering, toegenomen belangstelling voor psychosociale aspecten van 
de behandeling en de recente beschikbaarheid van meerdere lange termijn studies 
biedt ons de gelegenheid om verder onderzoek te doen naar de classificatie, de be-
handeling en uitkomst van radiuskop fracturen. Dit alles kan leiden tot een betere 
behandeling en eventueel betere resultaten voor patiënten. Het doel van dit proef-
schrift was om deze nieuwe ontwikkelingen toe te passen op de radiuskop om: 1) 
meer inzicht te verkrijgen in de classificatie, de behandeling en de uitkomst van ra-
diuskop fracturen en 2) te functioneren als een model voor algemene verbeteringen 
in de orthopedische traumatologie.

hoofDsTuk 2

kwAnTiTATieve meTingen vAn De inhouD en De oPPervlAkTe vAn De 

rADius koP

In dit hoofdstuk werd onderzocht of de kwantitatieve 3D computertomografie (Q3D-
CT) techniek, die grootte, vorm en proximale articulaire oppervlakte meet, kan wor-
den toegepast op de intacte radiuskop om zo formules, gebaseerd op anatomische 
en demografische gegevens, te creëren die het volume en de proximale oppervlakte 
kunnen voorspellen bij patiënten met fracturen van de radiuskop. Voor zover onze 
kennis reikt, is de meting van proximale articulaire oppervlakte en radiuskop volume 
niet eerder uitgevoerd. We produceerde vergelijkingen die kunnen berekenen wat de 
omvang van het proximale articulaire oppervlakte en het volume is van een intacte 
radiuskop, op basis van parameters die meestal beschikbaar zijn in de gebroken radi-
us kop met een gemiddeld relatief procentueel verschil van 0,5%. De mogelijkheid om 
het volume en het proximale articulaire oppervlak van het bot in te schatten vooraf-
gaand aan de breuk, is waardevolle informatie wanneer we een gebroken radiuskop 
analyseren. Bijvoorbeeld, het stelt ons in staat om exact te meten welk percentage 
van de oppervlakte betrokken is bij de breuk. Dit is een criterium in de Broberg en 
Morrey’s classificatie volgens Mason. We zullen deze techniek gebruiken om fractuur 
fragment grootte en fractuur patronen te bestuderen.
 
hoofDsTuk 3

kwAnTiTATieve DrieDimensionAle comPuTer TomogrAfie AnAlyse vAn 

rADiuskoP frAcTuren

In dit hoofdstuk werden radiuskop fracturen geanalyseerd op fragment morfologie 
met driedimensionale CT-beelden (Q3DCT) in termen van grootte, vorm en articu-
laire oppervlakte. Kwantitatieve analyse van 3D-CT scans bleek een nuttige techniek 
voor het analyseren van patronen en morfologie van articulaire fracturen. Met be-

hulp van deze technologie hebben we vastgesteld dat: 1) partiële radiuskop fracturen 
(Mason type 2) frequent breken met minder dan een derde van de radiuskop opper-
vlakte; 2) partiële radiuskop fracteren meer kleine en moeilijk te herstellen fragmen-
ten hebben dan hele radiuskop fracturen (Mason 3); en 3) hele radiuskop fracturen 
met meer dan 3 fragmenten relatief zeldzaam zijn, en dat enkele 3-fragment-radius-
kop fracturen kleine fragmenten hebben. Deze bevindingen kunnen onze opvatting 
en indeling van radiuskop fracturen beïnvloeden.

hoofDsTuk 4

DiAgnosTische nAuwkeurigheiD vAn TweeDimensionAle en DrieDimensio-

nAle beelDvorming en moDellen vAn rADiuskoP frAcTuren

In dit hoofdstuk werd onderzocht of de classificatie en karakterisering van fractu-
ren van de radiuskop nauwkeuriger is met 3D-CT en 3D modellen dan met 2D-CT en 
röntgenfoto’s, met behulp van een prospectieve studie opzet met intraoperatieve in-
spectie als de referentiestandaard. We vonden dat toename van de geavanceerdheid 
in de beeldvorming/modellen leidde tot: 1) verbeterde sensitiviteit voor de diagnose 
van een groot aantal fractuur kenmerken, en 2) gedaalde waarnemer variatie tussen 
de chirurg en de eerste assistent. We vonden dat fractuur classificatie en karakterise-
ring op basis van drie-dimensionale beeldvorming en modellen nauwkeuriger en be-
trouwbaarder is, en zodoende helpen om de ervaring- en opleidings-kloof te dichten.

hoofDsTuk 5

inTer-beoorDelAArs beTrouwbAArheiD vAn rADiuskoP frAcTuur clAssificA-

Tie: TweeDimensionAAl vs. DrieDimensionAAl comPuTer TomogrAfie

In dit hoofdstuk werd in een groot online samenwerkingsverband van ervaren or-
thopedisch chirurgen onderzocht of 3D reconstructies van CT-scans verbeterde inter-
beoordelaars betrouwbaarheid van de classificatie van radiuskop fracturen gaven 
met de Broberg en Morrey classificatie volgens Mason. Driedimensionale CT beelden 
leidde tot een kleine, maar significante afname van de variatie tussen waarnemers 
voor fractuur indeling en een aantal fractuur kenmerken in vergelijking met 2D-CT, 
maar een opmerkelijke hoeveelheid variatie bleef aanwezig, zelfs met meer geavan-
ceerde beeldvorming. Wij geloven dat 3D-CT beelden gemakkelijker voor chirurgen 
te interpreteren zijn. Toch was de overeenstemming redelijk of op zijn best schap-
pelijk, zelfs met 3D-CT. Bovendien zullen sommigen deze gegevens interpreteren als 
hetgeen waaruit blijkt dat 3D-CT veel minder invloed op de interobserver variatie 
heeft dan men zou verwachten. Het verminderen van interobserver variatie lijkt dus 
op meer te berusten dan alleen betere beeldvorming.
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hoofDsTuk 6

houDing Ten oPzichTe vAn rek Pijn in De elleboog nA rADiuskoP frAcTuur

Dit hoofdstuk onderzocht of instemming met het idee dat “rekken van de elleboog 
voorbij het punt dat het pijnlijk wordt belangrijk is in het herstel” leidt tot een gro-
ter bereik van de elleboog beweging een maand na het letsel. Wij vonden dat een 
negatieve houding ten opzichte van rek pijn tijdens het herstel van een fractuur van 
de radiuskop was geassocieerd met minder elleboog beweging een maand na letsel. 

hooDsTuk 7

inciDenTie en risicofAcToren voor De onTwikkeling vAn rADiogrAfische 

ArTrose nA TrAumATische leTsels vAn De elleboog

In dit hoofdstuk werden de risicofactoren voor posttraumatische elleboog arthrose 
op röntgenfoto’s na het doormaken van een elleboog fractuur in de lange termijn on-
derzocht. We vonden dat het type fractuur de enige significante onafhankelijke voor-
speller van een matige of ernstige radiografische artrose is. Radiografische artrose 
was niet gerelateerd aan de tijd sinds letsel, leeftijd, dominantie, beroep, geslacht of 
mechanisme van de verwonding. Dit suggereert dat post-traumatische activiteiten 
en beroep geen belangrijke risicofactoren voor de ontwikkeling of voortgang van ra-
diografische artrose zijn. Fracturen van de radiuskop en olecranon zijn minder gevoe-
lig voor matige of ernstige radiografische artrose op de lange termijn dan fracturen 
van de distale humerus (zowel collum en capitellum/trochlea) en elleboog fractuur-
dislocaties.

Conclusie
Dit proefschrift toont aan dat nieuwe ontwikkelingen in technische analyse, beeld-
vorming, interesse in de psychosociale aspecten van de behandeling en de be-
schikbaarheid van lange termijn studies, kunnen helpen bij het verbeteren van de 
classificatie, de behandeling en uitkomst van fracturen van de radiuskop. Het is de 
wetenschap die deze nieuwe ontwikkelingen heeft gecreëerd en door middel van 
adequate wetenschappelijke evaluatie van deze nieuwe ontwikkelingen kunnen we 
verder met het vervaardigen van meer effectieve behandelingen voor patiënten.
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