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In chapter 1 a general introduction on ankle anatomy, ankle fractures and 
ankle fracture classifications is given, as well as an overview of the develop-
ment of ankle fracture treatment, current results of ankle fracture treatment. 
The aim and outline of this thesis is presented. 

In chapter 2 a review of the literature is presented. The aim of this literatu-
re review is to systematically gather the highest level of available evidence 
on the long-term outcome after operatively treated ankle fractures in the 
English, German and Dutch literature. A search term with Boolean operators 
was constructed. The search was limited to humans and adults and the ma-
jor databases were searched from 1966 to 2008 to identify studies relating to 
functional outcome, subjective outcome and radiographic evaluation at least 
4 years after an operatively treated ankle fracture. Of the 42 initially relevant 
papers, 18 met our inclusion criteria. A total of 1822 fractures were identified. 
The mean sample-size weighted follow-up was 5.1 years. The initial number of 
patients that were included in the studies was 2724, which results in a long-
term follow-up success rate of 66.9%. Regarding the fracture reduction we 
found 4 papers reporting on 106 fractures. Of the fractures that were classified 
according to Danis–Weber, 736 were eligible for correlation with the long-
term outcome. In 442 fractures a comparison was possible between supinati-
on–external rotation stage 2 and 4 of the Lauge-Hansen classification. Only 
one study reported on the influence of initial cartilage lesions on the outcome. 
Regarding the involvement of the posterior malleolus, two studies reported 
on the long-term outcome. None of the studies addressed the influence of 
hindfoot varus or valgus on the long-term outcome after ankle fracture. Only 
79.3% of the optimally reduced fractures show good to excellent long-term 
outcome. The Weber A type fractures do not show a better long-term outco-
me than Weber B type fractures. Recommendations for future research were 
formulated.

In chapter 3 the role of the initial cartilage lesions accompanying ankle frac-
tures is described. The role of the location and severity of the initial cartilage 
lesions associated with an ankle fracture in the development of posttraumatic 
osteoarthritis has not been established, to our knowledge. We performed a 
long-term follow-up study of a consecutive, prospectively included cohort 
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of 288 ankle fractures that were treated operatively between June 1993 and 
November 1997. Arthroscopy had been performed in all cases in order to 
classify the extent and location of cartilage damage. One hundred and nine 
patients (47%) were available for follow-up after a mean of 12.9 years. The 
main outcome parameters were the American Orthopaedic Foot and Ankle 
Society (AOFAS) hindfoot score for clinical evaluation and a modified Kan-
nus osteoarthritis score for radiographic assessment of the development of 
posttraumatic osteoarthritis. Cartilage damage anywhere in the ankle joint 
was associated with a suboptimal clinical outcome (odds ratio, 5.0 [95% con-
fidence interval = 1.3 to 20.1]; p = 0.02) and with a suboptimal radiographic 
outcome (odds ratio = 3.4 [95% confidence interval = 1.0 to 11.2]; p = 0.04). 
An association was also found between the development of clinical signs 
of osteoarthritis and a deep lesion (>50% of the cartilage thickness) on the 
anterior aspect of the talus (odds ratio = 12.3 [95% confidence interval = 1.4 
to 108.0]; p = 0.02) and a deep lesion on the lateral aspect of the talus (odds 
ratio = 5.4 [95% confidence interval = 1.2 to 23.5]; p = 0.02). A deep lesion 
on the medial malleolus was associated with the development of clinical signs 
of osteoarthritis (odds ratio = 5.2 [95% confidence interval = 1.9 to 14.6]; p < 
0.01) and radiographic signs of osteoarthritis (odds ratio = 2.9 [95% confiden-
ce interval = 1.1 to 7.9]; p = 0.03) of osteoarthritis. There was no significant 
correlation between cartilage lesions on the fibula and the long-term out-
come. Our findings show that initial cartilage damage seen arthroscopically 
following an ankle fracture is an independent predictor of the development 
of posttraumatic osteoarthritis. Specifically, lesions on the anterior and lateral 
aspects of the talus and on the medial malleolus correlate with an unfavorable 
clinical outcome. 

In chapter 4 an overview of the diagnosis and treatment of deltoid ligament 
lesions is given. The supination–external rotation or Weber B type fracture 
exists as a stable and an unstable type. The unstable type has a medial mal-
leolus fracture or deltoid ligament lesion in addition to a fibular fracture. The 
consensus is the unstable type and best treated by open reduction and internal 
fixation. The diagnostic process for a medial ligament lesion has been well 
investigated but there is no consensus as to the best method of assessment. 
The number of deltoid ruptures as a result of an external rotation mechanism 
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is higher than previously believed. The derivation of the injury mechanism 
could provide information of the likely ligamentous lesion in several fracture 
patterns. The use of the Lauge-Hansen classification system in the assessment 
of the initial X-ray images can be helpful in predicting the involvement of 
the deltoid ligament but the reliability in terms of sensitivity and specificity is 
unknown. Clinical examination, stress radiography, magnetic resonance ima-
ging, arthroscopy, and ultrasonography have been used to investigate medial 
collateral integrity in cases of ankle fractures. None of these has shown to pos-
sess the combination of being cost-effective, reliable and easy to use; currently 
gravity stress radiography is favoured and, in cases of doubt, arthroscopy 
could be of value. There is a disagreement as to the benefit of repair by suture 
of the deltoid ligament in cases of an acute rupture in combination with a late-
ral malleolar fracture. There is no evidence found for suturing but exploration 
is thought to be beneficial in case of interposition of medial structures. 

In chapter 5 the comparison is made of the results at a mean follow-up of 13 
years (11 to 14) of two groups of supination-external rotation type-4 fractu-
res of the ankle, in one of which there was a fracture of the medial malleolus 
and in the other the medial deltoid ligament had been partially or comple-
tely ruptured. Of 66 patients treated operatively between 1993 and 1997, 36 
were available for follow-up. Arthroscopy had been performed in all patients 
pre-operatively to assess the extent of the intra-articular lesions. The Ameri-
can Orthopaedic Foot and Ankle Society hind-foot score was used for clini-
cal evaluation and showed a significant difference in both the total and the 
functional scores (p < 0.05), but not in those for pain or alignment, in favour 
of the group with a damaged deltoid ligament (p < 0.05). The only significant 
difference between the groups on the short-form 36 quality-of-life score was 
for bodily pain, again in favour of the group with a damaged deltoid ligament. 
There was no significant difference between the groups in the subjective visual 
analogue scores or in the modified Kannus radiological score. Arthroscopi-
cally, there was a significant difference with an increased risk of loose bodies 
in the group with an intact deltoid ligament (p < 0.005), although there was 
no significant increased risk of deep cartilage lesions in the two groups. At a 
mean follow-up of 13 years after operative treatment of a supination-external 
rotation type-4 ankle fracture patients with partial or complete rupture of the 
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medial deltoid ligament tended to have a better result than those with a medi-
al malleolar fracture. 

In chapter 6 a description is given of the difference between the medial distal 
tibial angle (MDTA) when measured on whole lower limb radiographs and 
mortise radiographs of the ankle. A total of 48 legs were included of 24 healt-
hy volunteers. Standard radiographs were obtained of the whole lower leg. 
Mortise radiographs were obtained of the ankle. The MDTA was measured 
on the digitized radiographs by three orthopaedic residents, one orthopaedic 
surgeon and one biomechanical movement scientist. For each leg, the angles 
measured from the two images were compared. The inter-observer reliabili-
ty of each method was calculated. The MDTA as measured on whole lower 
leg images (94.6 ± 2.6 degrees) was significantly different compared with the 
angle measured on mortise ankle images (92.1 ± 2.2 degrees) (p < 0.01). The 
mean measurement difference between observers was less than 1 degree. 
Reliability of the measurements was good with a high association (= 0.85) 
between observers for the angles measured on the whole lower leg images and 
also a high association (= 0.83) between the observers for the mortise ankle 
image measurements. The MDTA is not the same on whole lower leg images 
and mortise views of the ankle. There was an excellent interobserver reliability 
for the angles measured. Clinical Relevance: Foot and ankle surgeons should 
take this into account when planning coronal deformity correction of the 
distal tibia. We believe whole lower leg images should be used to assess the 
medial distal tibial angle.

In chapter 7 the role of the fibula in distal tibial varus and valgus is establis-
hed. It has been suggested that a supramalleolar osteotomy can return the load 
distribution in the ankle joint to normal. However, due to the lack of biome-
chanical data, this supposition remains empirical. The purpose of this biome-
chanical study was to determine the effect of simulated supramalleolar varus 
and valgus alignment on the tibiotalar joint pressure, in order to investigate its 
relationship to the development of osteoarthritis. We also wished to establish 
the rationale behind corrective osteotomy of the distal tibia. We studied 17 
cadaveric lower legs and quantified the changes in pressure and force transfer 
across the tibiotalar joint for various degrees of varus and valgus deformity in 
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the supramalleolar area. We assumed that a supramalleolar osteotomy which 
created a varus deformity of the ankle would result in medial overload of the 
tibiotalar joint. Similarly, we thought that creating a supramalleolar valgus de-
formity would cause a shift in contact towards the lateral side of the tibiotalar 
joint. The opposite was observed. The restricting role of the fibula was revea-
led by carrying out an osteotomy directly above the syndesmosis. In end-stage 
ankle osteoarthritis with either a valgus or varus deformity, the role of the 
fibula should be appreciated and its effect addressed where appropriate. 

In chapter 8 pressure changes that occur in the tibiotalar joint caused by 
supramalleolar deformities are presented. Distal tibia coronal plane malalig-
nment predisposes the ankle joint to asymmetric load. The purpose of this 
cadaveric study was to quantify changes in pressure and force transfer in an 
ankle with a supramalleolar deformity. Materials and Methods: Seventeen ca-
daveric lower legs were loaded with 700 N after creating supramalleolar varus 
and valgus deformities. The fibula was left intact in 11 specimens and osteo-
tomized in six. TekscanÓ sensors were used to measure the tibiotalar pressure 
characteristics. Results: In isolated supra-malleolar deformity, the center of 
force and peak pressure moved in an anteromedial direction for valgus and 
postero-lateral direction for varus deformities. The change was in an antero-
medial direction for varus and in a posterolateral direction for valgus defor-
mities in specimens with an osteotomized fibula. Conclusion: Two essentially 
different groups of varus and valgus deformities of the ankle joint need to be 
distinguished. The first group is an isolated frontal plane deformity and the 
second group is a frontal plane deformity with associated incongruency of 
the ankle mortise. Clinical Relevance: Our findings underline the complexity 
of asymmetric osteoarthritis of the ankle joint. In addition, results from this 
study provide useful information for future basic research on coronal plane 
deformity of the hindfoot and for determining appropriate surgical approa-
ches.

In chapter 9 a general discussion is made on the conclusions drawn from our 
observations, the defenition of osteoarthritis, the role of obesity and diabetes, 
the time between fracture and the onset of osteoarthritis, the role of anato-
mical reduction and the concept of talar shift, the deltoid ligament, malalign-
ment in the coronal plane, and the role of cartilage lesions in ankle fractures. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

In hoofdstuk 1 wordt zowel een algemene introductie gegeven over de ana-
tomie van de enkel, enkelfracturen en hun classificaties, als een overzicht 
gegeven over de historische ontwikkeling van de behandelmethoden van 
enkelfracturen. Het doel en overzicht van dit proefschrift wordt uiteengezet.

In hoofdstuk 2 wordt een literatuurbeschouwing gepresenteerd. Het doel van 
dit literatuuroverzicht is, om op een systematische manier het beste beschik-
bare bewijs weer te geven, wat betreft de langetermijns uitkomsten van de 
operatieve behandeling van enkelfracturen in de Engelse, Duitstalige en 
Nederlandse literatuur. Een zoekopdracht is geformuleerd op de wijze van 
“boolean” data typering. De zoekstrategie werd beperkt tot volwassenen en 
slechts gerenommeerde databanken werden geraadpleegd. Er werd gezocht 
op artikelen tussen 1966 en 2008, om studies te identificeren die op zijn minst 
een follow up duur hadden van 4 jaar of langer, na een geopereerde enkelfrac-
tuur. Van de 42 initieel relevante papers voldeden 18 aan de inclusiecriteria. In 
totaal werden 1822 enkelfracturen beschreven. De gemiddeld gewogen follow 
up duur was 5,1 jaar. Er waren oorspronkelijk 2724 patienten geincludeerd, 
wat tot een succespercentage van 66.9% overgebleven participanten leidt. Wat 
betreft de rapportage van de fractuurrepositie, werden 4 papers gevonden 
waarin 106 fracturen werden beschreven. Van de fracturen die volgens Da-
nis-Weber waren geclassificeerd, kon van 736 een verband beschreven worden 
tussen fractuurtype en langetermijns resultaten. In 442 fracturen kon een 
vergelijking gemaakt worden tussen type 2 en 4 supinatie-exorotatie fracturen 
volgens de Lauge-Hansen classificatie. Slechts één studie beschreef de invloed 
van kraakbeenschade op de langetermijns uitkomst. Er waren twee studies, 
die de rol van een posterieure malleolus fractuur op de langetermijns uit-
komst bespraken. Geen enkele studie beschreef de rol van een varus of valgus 
achtervoet op de langetermijns uitkomst. Van de operatief optimaal gereposi-
tioneerde fracturen, had slechts 79,3% een goede tot excellente langetermijns 
uitkomst. Weber type A fracturen hadden geen betere resultaten dan Weber 
type B fracturen. Er werden aanbevelingen voor vervolgonderzoek geformu-
leerd.
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In hoofdstuk 3 wordt de rol van kraakbeenschade, opgelopen bij enkelfrac-
turen, beschreven. Tot op heden is de invloed van de kraakbeenschade, die 
bij enkelfracturen optreedt, op de langetermijns uitkomst niet opgehelderd. 
Er wordt een cross-sectionele follow up studie beschreven van een prospec-
tief geincludeerd cohort van 288 enkelfracturen, waarbij tijdens fractuurbe-
handeling ook een arthroscopie was verricht om de initiele schade in kaart 
te brengen. De patienten werden geincludeerd van juni 1993 tot november 
1997. Honderdnegentien (119) patienten waren beschikbaar voor contro-
le, gemiddeld 12,9 jaar na fractuurbehandeling. Als uitkomstmaat werden 
de AOFAS score gebruikt voor beschrijving van het klinische resultaat en 
een gemodificeerde Kannus arthrose score voor het radiologische resultaat.  
Kraakbeenschade, aanwezig op welke locatie dan ook in het enkelgewricht, 
was geassocieerd met een suboptimale klinische uitkomst (odds ratio 5,0; 
95% betrouwbaarheids interval 1,3 - 20,1; p=0,02) en een suboptimale radio-
logische uitkomst (odds ratio 3,4; 95% betrouwbaarheids interval 1,0 - 11,2; 
p=0,04). Er werd ook een relatie gevonden tussen de ontwikkeling van klini-
sche tekenen van arthrose en diepe laesies (>50% van de kraakbeendikte) op 
de anterieure talus (odds ratio 12,3; 95% betrouwbaarheids interval 1,4 - 108; 
p=0,02) en diepe laesies op de laterale talus (odds ratio 5,4; 95% betrouw-
baarheids interval 1,2 - 23,5; p=0,02). Een diepe laesie op de mediale malleo-
lus was ook een voorspeller voor de ontwikkeling van klinische tekenen van 
arthrose (odds ratio 5,2; 95% betrouwbaarheids interval 1,9 - 14,6; p<0,01) 
en radiologische tekenen van arthrose (odds ratio 2,9; 95% betrouwbaarheids 
interval 1,1 - 7,9; p=0,03). Er werd geen significant verband gevonden tussen 
kraakbeenschade op de fibula en negatieve langetermijns uitkomsten. De 
resultaten wijzen erop, dat initiele kraakbeenschade, die optreedt bij enkelfra-
turen, een onafhankelijke voorspeller is voor de ontwikkeling van posttrauma-
tische enkel arthrose. Met name de laesies op de anterieure en laterale talus en 
op de mediale malleolus, zijn gecorreleerd met een inferieur klinisch resultaat.

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de diagnose en behandeling 
van letsels aan het mediale collaterale (deltoid) ligament. Supinatie-exorotatie 
of Weber B type fracturen bestaan als stabiele en instabiele variant. De insta-
biele versie heeft of een mediale malleolus fractuur, of een deltoid ruptuur, bij 
een distale fibulafractuur. Volgens de huidige norm wordt de instabiele variant 
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bij voorkeur operatief behandeld door open repositie en interne fixatie. De te 
volgen diagnostische procedure bij een verdenking op een deltoidruptuur is 
ruimschoots onderzocht, echter er is nog geen consensus bereikt over de opti-
male methode. Er blijkt dat deltoidrupturen frequenter voorkomen bij exoro-
tatie type fracturen dan voorheen werd gedacht. Derhalve is het beschrijven 
van het fractuurmechanisme van toegevoegde waarde, op de vermoedelijke 
ligamentaire schade in diverse enkelfracturen. De Lauge-Hansen classificatie 
van enkelfracturen voorziet in de mechanische oorzaak bij het bestuderen 
van roentgenfoto’s, en kan dus helpen in het voorspellen van een deltoidrup-
tuur. Echter de betrouwbaarheid hiervan is niet bekend. Fysische diagnostiek, 
stressopnamen, MRI, arthroscopie en echografie zijn alle onderzocht op hun 
betrouwbaarheid om een deltoidruptuur aan te tonen, maar ook hier is niet 
bekend welke het meest kosten-effectief is en een hoogste gebruiksgemak 
heeft. Momenteel zijn zwaartekracht stress roentgenopnamen het meest in 
zwang. Bij twijfelgevallen kan arthroscopie een waardevolle toevoeging zijn. 
Er is discussie wat betreft het wel of niet operatief behandelen (dat wil zeggen 
hechten) van een deltoidruptuur in het geval van een combinatie met een late-
rale malleolusfractuur.  Er is geen bewijs gevonden dat hechten betere resulta-
ten oplevert, maar het wordt geadviseerd mediaal te openen en exploreren als 
er interpositie van het deltoid in de mediale goot blijkt te zijn.

In hoofdstuk 5 wordt een klinische langetermijns follow up studie beschreven, 
die het resultaat vergelijkt tussen twee groepen supinatie-exorotatie type 4 
fracturen. In de ene groep hebben patienten een mediale malleolusfractuur, in 
de andere een deltoidruptuur, opgelopen bij een distale fibulafractuur van het 
Weber B type. Van de 66 initieel geopereerde patiënten tussen 1993 en 1997, 
waren 36 beschikbaar voor follow up. In alle patiënten had er een arthroscopie 
plaatsgevonden om de intra-articulaire schade te documenteren. De AOFAS 
score werd gebruikt om de klinische resultaten weer te geven. Deze liet een 
significant verschil zien in de totale en functionele scores (p<0,05), maar niet 
in de subscores voor pijn en alignement, in het voordeel van de groep met een 
beschadigd ligamentum deltoideum. Er was een significant verschil tussen de 
twee groepen, wat betreft de SF-36 score voor pijn, ook hier in het voordeel 
van de groep met een beschadigd deltoid. Er was geen significant verschil ge-
vonden tussen de groepen wat betreft VAS scores of voor radiologische scores. 
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Tijdens initiële arthroscopie werd een verschil gevonden tussen de groepen 
wat betreft corpora libera. De groep met een mediale malleolusfratuur had 
meer corpora libera (p<0,005), alhoewel er niet meer diepe kraakbeenlaesies 
werden gezien. Na gemiddeld 13 jaar na operatieve behandeling van supina-
tie-exorotatie type 4 fracturen, hebben patiënten met een partiële of complete 
deltoidruptuur een betere uitkomst dan degenen met een mediale malleolus-
fractuur.

In hoofdstuk 6 wordt een beschrijving gegeven van het verschil tussen de 
mediale distale tibiahoek (MDTA), gemeten op roentgenfoto’s van de enkel 
en het gehele onderbeen. In totaal werden 48 onderbenen van 24 vrijwillige 
deelnemers gebruikt om aan te meten. Er werden gestandaardiseerde rönt-
genopnamen gemaakt. De MDTA werd door verschillende artsen gemeten 
en de betrouwbaarheid van de metingen, alsook de gemiddelde hoeken, 
werden weergegeven. De MDTA gemeten op beelden van het gehele onder-
been (94,6 ± 2,6 graden), verschilt significant met de hoek zoals gemeten op 
mortise opnamen van de enkel (92,1 ± 2,2 graden) (p < 0.01). De gemiddelde 
meetafwijking tussen beoordelaars onderling was minder dan 1 graad. Be-
trouwbaarheid van de meetmethode was goed, met een hoge associatie (0,85) 
tussen beoordelaars voor hoeken op gehele onderbeensopnamen en een hoge 
associatie (0,83) tussen beoordelaars voor hoeken op mortise opnamen. De 
klinische relevantie van dit onderzoek bestaat uit de aanbeveling, dat ortho-
pedisch chirurgen die osteotomieën plannen rond de enkel, rekening dienen 
te houden met het soort röntgenfoto’s waarop gemeten wordt. De MDTA is 
niet het zelfde op mortise opnamen en gehele onderbeensopnamen. Er wordt 
geadviseerd om te meten op gehele onderbeensopnamen, waarbij zowel op de 
enkel als de knie gericht is.

In hoofdstuk 7 wordt de rol van de fibula beschreven in varus en valgus afwij-
kingen van de distale tibia. Supramalleolaire osteotomieën worden gebruikt 
om de drukverdeling in het tibiotalaire gewricht te herstellen, in het geval van 
belastingsas afwijkingen. Er is echter een tekort aan biomechanisch bewijs om 
de klinische resultaten te onderbouwen. Er werd een biomechanische studie 
uitgevoerd met als doel, om het effect van een varus en valgus afwijking in 
de distale tibia op het enkelgewricht te simuleren. Hiermee werd ook beoogd 
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een verklaring te vinden voor de goede resultaten die met supramalleolaire 
correctie osteotomieën zijn behaald. In 17 kadaver onderbenen werden de 
drukken en krachtverdeling in het tibiotalaire gewricht gequantificeerd met 
behulp van druksensoren in het gewricht, voor verschillende varus en valgus 
afwijkingen in de distale tibia. Verondersteld was, dat een varus afwijking zou 
resulteren in een drukverschuiving naar de mediale zijde van het enkelge-
wricht en een valgus afwijking zou resulteren in een drukverschuiving naar de 
laterale zijde. Het tegenovergestelde werd waargenomen. De fibula bleek een 
belangrijke rol te spelen in dit krachtenspel. Door een additionele fibula oste-
otomie uit te voeren op het niveau juist boven de syndesmose, werd duidelijk 
dat de fibula bij varus en valgus afwijkingen in de distale tibia een restrictieve 
rol kan spelen. De congruïteit van de mortise is een belangrijk aspect in het 
behandelen van asymmetrische arthrose van het enkelgewricht, waarbij de rol 
van de fibula moet worden meegenomen in het behandelplan.

In hoofdstuk 8 worden de drukveranderingen in het enkelgewricht als gevolg 
van supramalleolaire osteotomieen weergegeven. In een kadaverstudie werden 
17 onderbenen blootgesteld aan een axiale druk van 700 N na het creëren van 
varus of valgus afwijkingen in de distale tiba. In 11 exemplaren werd de fibula 
intact gelaten en in 6 doorgenomen. Tekscan sensoren werden gebruikt om 
de intra-articulaire druk te meten in het tibio-talaire gewricht. In geïsoleer-
de supramalleolaire valgus afwijkingen, verplaatste het drukcentrum en de 
piekdruk in een anteromediale richting In geïsoleerde supramalleolaire varus 
afwijkingen verplaatste het drukcentrum en de piekdruk zich in een postero-
laterale richting. In de exemplaren waar ook een fibulaosteotomie had plaats-
gevonden, verplaatste het drukcentrum en de piekdruk zich in anteromediale 
richting bij varus en posterolaterale richting bij valgusafwijkingen. Er blijkt 
een essentieël verschil te bestaan tussen afwijkingen met en zonder mortise 
incongruïteit. De bevindingen reflecteren de complexiteit van asymmetrische 
arthrose van het enkelgewricht. Resultaten van deze biomechanische studie 
kunnen van waarde zijn voor toekomstige studies naar afwijkingen in het 
coronale vlak rondom het enkelgewricht en om nauwkeuriger de uitkomsten 
van chirurgische procedures te voorspellen.

In hoofdstuk 9 worden de resultaten uit voorgaande hoofdstukken bediscus-
sieërd en van commentaar voorzien.


