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Samenva�  ng 

Dit proefschri�  beschrij�  de gevolgen van vallen van hoogte, vallen van de 
trap, vallen bij ouderen, valgerelateerd letsel en complica� es daarvan. De 
negen hoofdstukken zijn naar onderwerp ondergebracht in drie delen.

Deel I: valgerelateerd letsel van het steun en bewegingsapparaat en 
trombo-embolische complica� es

In hoofdstuk 1 wordt een cohort beschreven van 464 pa� ënten die van 
de trap gevallen zijn. Letselkarakteris� eken en hoog risicogroepen worden 
beschreven. De meerderheid van de pa� ënten was vrouwelijk met een 
gemiddelde lee� ijd van 35 jaar. De inciden� e van hoofdletsel was signifi cant 
hoger bij kinderen tussen de nul en vijf jaar. Thoraxletsel werd signifi cant 
vaker gevonden bij mannen. Wervelkolom letsel werd uitsluitend gezien 
bij pa� ënten jonger dan 25 jaar. Het aantal ribfracturen, fracturen van de 
onderste extremiteit en het aantal ziekenhuisopnamen was hoger onder 
oudere pa� ënten. De karakteris� eken van dit cohort kwamen sterk overeen 
met de na� onale gegevens over vallen van de trap. Vergelijking van dit cohort 
met de Nederlandse popula� e leerde dat de inciden� e van een dergelijke val 
onder ouderen veel hoger is dan onder jongeren. Valpreven� eprogramma’s 
kunnen zich het best richten op de kinderen onder de vijf jaar en ouderen 
boven de 65 jaar. 
Hoofdstuk 2 gaat over pa� ënten met een zeldzame, instabiele fractuur 
van de bekkenring: de U-vormig sacrumfractuur. De letselkarakteris� eken, 
behandeling en follow-up van deze pa� ëntencategorie wordt beschreven. 
In zes jaar � jd werden acht pa� ënten met een U-shaped sacrum fractuur 
opgevangen en opgenomen in onze kliniek. Het betrof vijf vrouwen en drie 
mannen met een gemiddelde lee� ijd van 29 jaar. Alle pa� ënten hadden 
erns� g geassocieerd letsel. De Injury Severity Score varieerde van 17 tot 45 
(mediaan: 23). Voor defi ni� eve opera� eve behandeling werd gebruik gemaakt 
van percutane iliosacrale schroeven, transsacrale plaatosteosynthese of 
triangulaire osteosynthese met of zonder transsacrale plaat. De keuze 
van het soort fi xa� e was a	 ankelijk van het type fractuur, geassocieerde 
fracturen van de wervelkolom en de voorkeur van de operateur. Pijn, 
stemmingsstoornissen en mobiliteitproblemen hadden een sterke invloed 
op de gezondheidsbeleving van de pa� ënten. Door de lage inciden� e van 
dit letsel en het erns� ge geassocieerde letsel zijn de afzonderlijke letsels 
moeilijk te analyseren. 
In hoofdstuk 3 worden de kwaliteit van leven en func� onele uitkomsten 
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geëvalueerd van pa� ënten die opera� ef zijn behandeld aan een gedisloceerde 
fractuur van de calcaneus. Gedurende een periode van acht jaar werden 110 
pa� ënten geïncludeerd (66% mannen). De mediane lee� ijd was 41 jaar en 
42% hiervan was een mul� trauma pa� ënt. Fracturen werden geclassifi ceerd 
volgens Essex-Lopres�  en Sanders. Het aantal Essex-Lopres�  Joint Depression 
fracturen was gelijk aan het aantal Essex-Lopres�  Tongue Type fracturen. 
De Sanders type II fractuur werd het meest gezien (46%). Eenenzeven� g 
pa� ënten (65%) waren beschikbaar voor follow-up. De mediane EuroQol-5D 
score was 0,69 voor het gehele cohort en 0,71 voor de pa� ënten met een 
geïsoleerde calcaneusfractuur. De mediane Foot and Ankle Outcome Survey 
sub-scores (100=hoogste score) waren: pijn (78), symptomen (57), dagelijkse 
ac� viteiten (85), sport (55) en kwaliteit van leven (63). De EuroQol-5D en Foot 
and Ankle Outcome Survey scores waren signifi cant slechter bij mul� trauma 
pa� ënten en bij pa� ënten met een arthodese. Er was geen rela� e tussen 
het type fractuur (volgens de Essex-Lopres�  of Sanders classifi ca� e) en de  
EuroQol-5D of Foot and Ankle Outcome Survey score. Op basis van deze 
resultaten concluderen we dat het geassocieerde letsel en een arthrodese 
en niet het type fractuur de lange termijn uitkomst bepalen. 
Veneuze trombo-embolieën (VTE) komen frequent voor bij traumapa� ënten 
en verlopen vaak asymptoma� sch. De indica� e en de overweging tot 
het geven van profylaxe bij deze pa� ënten, die vaak ten gevolge van het 
ondergane trauma een verhoogd risico hebben op bloedingen, verdient 
extra aandacht. Hoofdstuk 4 betre�  een overzichtsar� kel dat als hulpmiddel 
kan dienen bij het maken van een ‘evidence based’ (wetenschappelijk 
onderbouwde) keuze voor VTE profylaxe bij de individuele traumapa� ënt. 
Bij een letsel van de onderste extremiteit wordt laagmoleculaire heparine 
toediening geadviseerd gedurende de periode van de (gips)immobilisa� e. 
Na behandeling van heupfracturen is vier weken fondaparinux geïndiceerd. 
Voor poly- en neurotraumapa� ënten hee�  laagmoleculaire heparine de beste 
resultaten laten zien. Bij pa� ënten met brandwonden lijkt tromboseprofylaxe 
geïndiceerd. Op basis van de resultaten concluderen we dat VTE profylaxe 
geïndiceerd is bij de meeste traumapa� ënten. Er is een trend zichtbaar voor 
een breder gebruik van VTE profylaxe bij poly- en neurotraumapa� ënten. 

Deel II: valgerelateerd abdominaal letsel en abdominale complica� es 

Hoofdstuk 5 betre�  een studie naar abdominaal letsel ten gevolge van 
vallen van hoogte. Honderd negenender� g pa� ënten (76% mannen en een 
mediane lee� ijd van 31 jaar) voldeden aan het inclusiecriterium van een val 
van vijf meter of hoger. Eenenveer� g pa� ënten (29%) hadden abdominaal 
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letsel. In totaal betrof dit bij 9% een retroperitoneale bloeding, bij 8% 
een leverlacera� e, bij 6% een nierlacera� e en bij 6% een miltlacera� e. Elf 
pa� ënten (8%) ondergingen een spoedlaparotomie en/of een endovasculaire 
behandeling (sten� ng/coiling) om het bloeden te stoppen. Abdominaal 
letsel was geassocieerd met een � enmaal hogere mortaliteit (20% versus 
2%). Bij de overlevende pa� ënten werd geen verband gevonden tussen het 
abdominale letsel en de gezondheidsbeleving op lange termijn. Op basis van 
deze resultaten concluderen we dat abdominaal letsel frequent voorkomt 
na een val van hoogte en dat dit geassocieerd is met een � enmaal hogere 
mortaliteit. 
Hoofdstuk 6 is een systema� sch literatuurstudie naar de op� male techniek 
voor de � jdelijke slui� ng van het open abdomen. Eindpunt was het percentage 
succesvolle fascieslui� ngen bij de defi ni� eve slui� ng van het open abdomen. 
Na het doorzoeken van de literatuur werden 154 samenva�  ngen gevonden 
waarvan 96 als relevant beoordeeld werden. Er werden geen vergelijkende 
onderzoeken gevonden. Na het lezen en beoordelen van de samenva�  ngen 
hebben we 51 ar� kelen waarin 57 pa� ëntenseries beschreven werden 
geïncludeerd. De beschreven technieken betroff en de vacuüm geassisteerde 
slui� ng, vacuüm-pack, kli� enband, gaas/folie, ritsslui� ng, silo, huidslui� ng 
alleen, dynamische reten� e hech� ngen en losse gazen. Het hoogste 
percentage fascieslui� ngen werd gezien bij de kli� enbandslui� ng (90%), de 
dynamische reten� e hech� ngen (85%) en de vacuüm geassisteerde slui� ng 
(60%). De laagste mortaliteit werd gevonden bij de kli� enbandslui� ng (17%), 
de vacuüm geassisteerde slui� ng (18%) en de dynamische reten� e hech� ngen 
(23%). Deze resultaten zijn een aanwijzing dat de kli� enbandslui� ng en de 
vacuüm geassisteerde slui� ng geassocieerd zijn met het hoogste percentage 
fascieslui� ng en de laagste mortaliteit. 

Deel III: het CAREFALL Triage Instrument

In hoofdstuk 7 wordt de valida� e van het CAREFAL Triage Instrument (CTI) 
beschreven. Het CTI is ontwikkeld als een zelf in te vullen vragenlijst over 
de modifi ceerbare risicofactoren voor het herhaald vallen bij ouderen (65-
plus). De risicofactoren waren: ‘medica� e’, ‘balans en mobiliteit’, ‘angst 
om te vallen’, ‘orthosta� sche hypotensie’, ’stemmingsstoornis’, ‘hoog risico 
op osteoporose’, ‘verminderd gezichtsvermogen en urine-incon� nen� e. 
De begripsvaliditeit (constructvaliditeit), klinische validiteit en de test-
hertest betrouwbaarheid, werden getest. Begripsvaliditeit: het hebben 
van de meerdere risicofactoren was geassocieerd met het herhaald vallen. 
Toegenomen lee� ijd, vrouwelijk geslacht en zes individuele risicofactoren 
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waren geassocieerd met het herhaald vallen. Klinische validiteit (de over-
eenstemming tussen het CTI en het oordeel op de valpreven� e polikliniek, 
onderverdeeld in bijna perfect, substan� eel, middelma� g, redelijk en gering) 
was redelijk voor balans en mobiliteit, orthosta� sche hypotensie en urine 
incon� nen� e; middelma� g voor stemmingsstoornis, angst om te vallen en 
een hoog risico op osteoporose; substan� eel voor medica� e en verminderd 
gezichtsvermogen. De test-hertest betrouwbaarheid was substan� eel voor 
medica� e, hoog risico op osteoporose; middelma� g voor balans en mobiliteit 
en stemmingsstoornis; redelijk voor orthosta� sche hypotensie, verminderd 
gezichtsvermogen en urine incon� nen� e. Op basis hiervan concluderen we 
dat het CTI een betrouwbaar en valide instrument is voor het uitvragen van 
de modifi ceerbare risicofactoren voor het herhaald vallen bij ouderen. 
In hoofdstuk 8 wordt de toepassing van het CTI bij secundaire valpreven� e 
onder ouderen buiten het ziekenhuis onderzocht. Voor de vergelijking werden 
245 ouderen (valpreven� e cohort) op lee� ijd en geslacht gematched met 245 
pa� ënten uit de Spoedeisende Hulp (SEH) valdatabase (totaal 490 ouderen). 
Er waren 376 vrouwen (77%) en de mediane lee� ijd was 77 jaar. Het aantal 
pa� ënten met herhaalde vallen was groter in het SEH cohort (61%; p=0,008). 
Het mediane aantal risicofactoren was ook hoger in het SEH cohort (4; Inter 
Quar� le Range (IQR) 3-5) vergeleken met het valpreven� e cohort (3; IQR 3-
4; p<0,001). In beide cohorten bestond er een signifi cante associa� e tussen 
het aantal risicofactoren per individu en het risico op herhaald vallen. In het 
valpreven� e cohort was elke extra risicofactor verantwoordelijk voor een 
toegenomen risico van 37% op herhaald vallen. Dit getal was iets hoger in het 
SEH cohort (38%). Op basis van deze resultaten concluderen we dat het CTI 
ook een bruikbaar instrument is voor het onderzoeken van modifi ceerbare 
risicofactoren voor herhaald vallen bij ouderen buiten de SEH. 
Hoofdstuk 9 is een studie naar de correla� e tussen het gescha� e fractuur-
risico volgens het CTI en de CBO (Kwaliteitsins� tuut voor de gezondheidszorg) 
richtlijn ‘Osteoporose’ en de gemeten osteoporose met de Dual-energy X-Ray 
and Laser Absorp� ometry (DXL) calcaneusscan. Van alle individuen werd het 
10-jaars fractuurrisico (pols, wervel en heup) berekend door een aantal items 
van het CTI in te voeren in de formule van de CBO richtlijn. Alle pa� ënten 
ondergingen tevens een DXL calcaneus botdichtheidscan. Er werden 177 
ouderen geïncludeerd met een mediane lee� ijd van 78 jaar. Hiervan was 54% 
vrouw. Meer dan 70% van de ouderen had een geschiedenis van herhaald 
vallen. Ongeveer de hel�  van hen had een of meer factoren die bijdroegen aan 
een verhoogd fractuurrisico. Het mediane 10-jaars risico op een polsfractuur 
was 2%. Het mediane 10-jaars risico op een wervelfractuur was 5%. Het 
mediane 10-jaars risico op een heupfractuur was 5%. Vrouwen hadden een 
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hoger 10-jaars fractuurrisico dan mannen. Volgens de DXL calcaneusscan 
hadden 76 ouderen (43%) osteoporose. Er was een signifi cante correla� e 
tussen het voorspelde 10-jaars fractuurrisico en de diagnose osteoporose 
volgens de DXL calcaneusscan. Op basis van deze resultaten kunnen we 
concluderen dat het gescha� e fractuurrisico en de gemeten osteoporose 
overeenkomen. Echter, in de prak� jk vullen het CTI en de DXL calcaneusscan 
elkaar goed aan. Ze kunnen het beste als combina� e worden ingezet bij de 
(secundaire) preven� e van vallen en valgerelateerde fracturen bij ouderen. 

 




