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SUMMARY, IMPLICATIONS AND FUTURE PERSPECTIVES

Part I: Current distal radius fracture management

In Chapter 1 we conducted a survey among orthopaedic trauma surgeons to 
characterise current distal radius fracture management, including the variation in 
classification systems, thresholds for radiological parameters defining acceptable 
reduction, and indications for surgical treatment. A total of 46 surgeons and 
residents participated in the survey. Consensus was found for the AO/OTA 
classification as the preferred classification system, for the definition of an 
acceptable volar and dorsal angulation, radial inclination, radial height, and intra-
articular gap or step-off, and for non-operative treatment instead of operative 
treatment in patients with an acceptably-reduced extra- and intra-articular distal 
radius fractures, regardless of age. Moreover, operative treatment was preferred 
in patients younger than 75 years with a displaced distal radius fracture without 
an acceptable closed reduction. We concluded that there is consensus on the 
majority of aspects of distal radius fracture management. Nevertheless, the 
remaining variability in the definition of acceptable radiological thresholds and 
indications for surgical treatment reflects the area for improvement.

In Chapter 2 we performed a retrospective cohort study to examine the variation 
in surgical treatment of distal radius fractures in the Netherlands. Data on 95,754 
reimbursements for the treatment of distal radius fractures: 49,615 in 2012 and 
46,139 in 2013, were obtained. The percentage of patients treated operatively 
ranged from 0% to 23% per hospital. The number of operatively-treated patients 
was the highest in the university hospitals. Hospital type, mean age, percentage of 
females and patients over 65, average socioeconomic status and the total number 
of patients treated explained only 2.6% and 11.6% of the observed differences in 
the operatively-treated patients among hospitals in 2012 and 2013, respectively. 
Except for age, none of these variables was independently related with operative 
treatment. We concluded that there is substantial variation in the treatment of 
distal radius fractures in the Netherlands, which cannot entirely be explained 
by patient characteristics or the hospital type. It is suggested that surgeons’ 
preferences prevail and drive therapeutic decisions in patients with distal radius 
fractures. The observed variation in current distal radius fracture management, 
suggests the potential for an increase in quality and appropriateness of care for 
patients with a distal radius fracture.
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Part II: Clinical decision rules

In Chapter 3 we performed a before-and-after comparative cohort study to 
evaluate the effect of implementation of the Amsterdam Wrist Rules (AWR) at 
four different Emergency Departments, including all consecutive adult patients 
with acute wrist trauma. Patients were included using the AWR smartphone 
application. The absolute reduction in wrist radiographs after implementation 
of the AWR was 15%. One clinically irrelevant fracture was missed due to the 
recommendation of the AWR. Furthermore, non-fracture patients who required 
no wrist radiograph spent 34 minutes less at the Emergency Department 
compared with non-fracture patients who had a wrist radiograph. We concluded 
that implementation of the AWR safely reduces the amount of wrist radiographs 
in patients suspected of a distal radius fracture, and consequently reduces the 
length of stay in the Emergency Department.

In Chapter 4 we conducted an incremental cost analysis and budget impact analysis 
on the implementation of the AWR. A cost-minimisation analysis was performed, 
which addressed direct medical costs and nonmedical costs. Implementation of the 
AWR resulted in €203,511 cost savings annually in the Netherlands. If physicians 
adhered to the AWR in all cases, the cost savings increased to €610,248. We 
concluded that implementation of the AWR would result in considerable savings 
of healthcare expenditures.

To help predict which distal radius fracture will displace following reduction, a 
clinical prediction model has been developed by Mackenney et al. In Chapter 5 we 
performed a retrospective cohort study to externally validate this prediction model 
among 99 patients with a non-operatively-treated displaced distal radius fracture. 
The prediction model of Mackenney et al. predicted a greater than 70% chance 
of redisplacement for only three fractures, while actual redisplacement within 
two weeks occurred in 61 fractures (sensitivity 1.6%). The areau under the curve 
(AUC) of Mackenney’s prediction model was poor for the radiological thresholds 
according to Mackenney et al. (0.47; 95% CI: 0.36 – 0.59). We concluded that 
Mackenney’s prediction model is a poor predictor of fracture redisplacement in 
displaced distal radius fractures in our patient population.
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Part III: Functional outcome following a distal radius fracture

Approximately half of all distal radius fractures is accompanied by a fracture of 
the ulnar styloid process. In Chapter 6 we performed a meta-analysis to evaluate 
the clinical relevance of a fracture of the ulnar styloid process on functional 
outcome in patients with a distal radius fracture. A total of 2,243 patients were 
included; 1,196 patients with and 1,047 patients without an ulnar styloid fracture. 
A statistically significant, but clinically unimportant, mean difference of 3.40 (95% 
CI 1.33 – 5.48) points in the Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) score 
was found in favour of patients without an ulnar styloid fracture. No significant 
differences between patients with and without an ulnar styloid fracture were 
found in Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) scores, and in the other secondary 
outcomes after one year of follow-up. In addition, no significant differences 
were found between ulnar styloid process base and nonbase fractures for either 
the DASH and the PRWE score. We concluded that patients with a distal radius 
fracture and a concomitant fracture of the ulnar styloid process have comparable 
functional outcomes compared to patients without a concomitant fracture of 
the ulnar styloid process after one year of follow-up. Moreover, the level of the 
ulnar styloid process fracture seems not to contribute to a difference in functional 
outcome.

Volar plate fixation for distal radius fractures usually demands detachment of 
the pronator quadratus muscle. Reinsertion of the pronator quadratus muscle 
could theoretically protect the volar flexor tendons by covering the hardware 
and may support pronation. However, controversy surrounds the merits of this 
repair. In Chapter 7 we described a comprehensive systematic review to assess 
the functional outcome of patients with a distal radius fracture treated with 
pronator quadratus repair versus no pronator quadratus repair following volar 
plate fixation. A total of 169 patients were included, of which 95 underwent 
pronator quadratus repair versus 74 patients with no pronator quadratus repair. 
At 12 months follow-up, no statistically significant differences in DASH scores and 
range of motion were observed. In addition, post-operative pain and complication 
rates were similar between both groups. We therefore concluded that there are 
no advantages of pronator quadratus repair after volar plate fixation.

One of the reasons of the increased use of volar plate fixation, is that it provides 
immediate stable fixation. Additionally, it is believed that an anatomic reduction 
is positively related to functional outcome. In Chapter 8 we performed a meta-
analysis to evaluate the association between radiological outcome and patient-
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reported outcome in adults with a displaced distal radius fracture. Secondly, 
we aimed to determine which specific radiological parameters were associated 
with patient-reported outcomes. A total of 1,961 patients with a distal radius 
fracture were included. A statistically significant, but clinically unimportant, mean 
difference in patient-reported outcome of 4.15 points (95% CI 0.26 – 8.04) in 
favour of an acceptable radiological reduction was found. Moreover, a significant 
mean difference in patient-reported outcomes of 5.38 points (95% CI 1.69 – 9.07) 
in favour of an acceptable dorsal angulation and 6.72 points (95% CI 2.16 – 11.29) 
in favour of an acceptable ulnar variance were found. However, the differences 
were small and therefore not clinically important. Nonetheless, since radiological 
reduction is not the only factor influencing functional outcome, future studies 
should focus on finding specific predictors of patient-reported outcomes.

One of the most important complications of non-operatively-treated displaced 
distal radius fractures is a symptomatic malunion. In Chapter 9 we performed a 
prospective cohort study to assess the long-term functional outcomes of corrective 
osteotomies for symptomatic distal radius malunions. Additionally, we aimed to 
determine if there were any differences in graft versus no graft usage. A total of 48 
consecutive patients who underwent a corrective osteotomy of the distal radius 
were included, with a median time to follow-up of 27 months. The median DASH 
and PRWE score were 10.0 (IQR 5.8 – 23.3) and 18.5 (IQR 6.5 – 37.0), respectively. 
Except for pronation and supination, range of motion and grip strength of the 
injured wrist were significantly less compared to the uninjured side. VAS pain 
scores decreased significantly from 6.5 preoperatively to 1.0 postoperatively. 
There were no significant differences in functional outcome between graft and 
no graft usage. We therefore concluded that corrective osteotomy is an effective 
method of treating patients with a symptomatic distal radius malunion, with good 
long-term functional results.

To determine functional outcome following a distal radius fracture, it is important 
to take into account patient-reported outcome measures such as the DASH and 
PRWE scores. In Chapter 10 we performed a cross-sectional study in the normal 
population to determine the normative data for the PRWE questionnaire. In 
addition, we determined if there were any factors influencing this normative 
data. A total of 1,042 participants were included. The median PRWE score 
was 0 (IQR 0-8.5) and the mean score 7.7 (SD 15.0). Women had significantly 
higher scores compared to men, and younger individuals had significantly 
lower scores. In addition, participants with a history of wrist or hand fracture or 
surgery, and participants who were unfit for work had significantly higher scores. 
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Socioeconomic status was not correlated with the PRWE score. Presenting the 
results of a treatment for wrist or hand injuries in the light of normative data is 
far more representative and revealing then only presenting outcome scores. From 
this study we can conclude that the normative value for the PRWE is 7.7. With this 
value we can interpret the results of clinical studies, moreover it can also guide us 
in evaluating the results of our treatment.

Part IV: Should we treat patients with displaced distal radius 
fractures operatively?

Although, secondary displacement following closed reduction and plaster 
immobilisation has been reported in up to 60% of fractures, international 
guidelines still recommend non-operative treatment for acceptably reduced 
displaced distal radius fractures. In Chapter 11 we performed a retrospective 
cohort study to determine the functional outcome of acceptably reduced distal 
radius fractures, treated non-operatively. Additionally, we determined the rate of 
subsequent surgeries due to secondary displacement. A total of 116 adult patients 
with an acceptably reduced non-operatively-treated distal radius fracture were 
included. After 12 months, the median DASH score was 15 (IQR 5.8-28). Forty-
six patients (40%) had subsequently underwent surgery, either due to secondary 
displacement or a symptomatic malunion. Younger patients were more likely to 
undergo subsequent surgery. We concluded that non-operative treatment of 
acceptably reduced distal radius fractures leads to acceptable functional outcomes 
after 12 months, however, at the expense of 40% subsequent surgeries.

This high rate of subsequent surgeries, raises concerns on treating patients with a 
displaced distal radius fracture non-operatively. To give a definitive answer to this 
unresolved question for both intra-articular and extra-articular displaced distal 
radius fracture, we conducted two separate multicentre randomised controlled 
studies: one focusing on intra-articular displaced distal radius fractures (VIPAR 
trial), and the second one focussing on extra-articular displaced distal radius 
fractures (VIPER trial). In Chapter 12 the design of the VIPAR trial has been 
described. The VIPAR trial is currently running in 21 hospitals and recently the 
number of inclusions has been reached. 
In Chapter 13 we described the results of the VIPER trial. Upon acceptable closed 
reduction, 90 adults with an extra-articular distal radius fracture between 18 and 
75 years were randomly assigned to volar plate fixation (47 patients) or plaster 
immobilisation (43 patients). At 12 months, functional outcome was significantly 
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better in the operative group, indicated by lower DASH and PRWE scores (DASH 
score: 2.5 (0.0 – 12.7) versus 9.2 (1.7 – 17.7); p=0.02, PRWE score: 4.0 (0.0 – 
12.6) versus 10.0 (3.0–27.0); p=0.02). In addition, the physical quality of life was 
significantly better in patients undergoing volar plate fixation (54.4 (IQR 49.7 
– 58.8) versus 46.3 (IQR 41.1 – 54.7); p<0.001). Twelve (28%) non-operatively 
treated patients had fracture redisplacement within six weeks and underwent 
open reduction and internal fixation, and six patients (14%) had a symptomatic 
malunion for which a corrective osteotomy was performed. We concluded that 
patients from 18 to 75 years with an acceptably reduced extra-articular distal radius 
fracture treated with open reduction and volar plate fixation have better functional 
outcomes after 12 months when compared with non-operatively treated patients. 
Additionally, 42% of non-operatively treated patients had subsequent surgery. 
These findings suggest that operative treatment is the preferred treatment for 
patient s with displaced extra-articular distal radius fractures.

Besides the functional advantages of volar plate fixation, the direct costs of 
operative treatment are higher compared with non-operative treatment. However, 
plaster immobilisation could result in lowered productivity or even absenteeism 
from work, which contributes to the high healthcare costs due to wrist injuries. 
Therefore, in Chapter 14 we performed a health economic evaluation from the 
VIPER trial. The mean total cost per patient were lower in the operative group 
than in the non-operatively-treated group (mean difference €273 (95% bcaCI 
-1587 to 860)). In addition, the mean total quality adjusted life year (QALY) at 12 
months was significantly higher in the operative group than in the non-operative 
group (mean difference of 0.16 (95% bcaCI 0.059 to 0.266)). The incremental 
cost-effectiveness ratio (ICER) was €1676 (95% bcaCI -13012 to 7440) per QALY, 
in favour of volar plate fixation. In subgroup analysis on patients having a paid 
job, the ICER was €6851 (95% bcaCI -19588 to 2468) per QALY, in favour of volar 
plate fixation. We concluded that in patients with a displaced extra-articular distal 
radius fracture, volar plate fixation is a cost-effective intervention, especially in 
patients with a paid job. 

Implications

The implications of this thesis will be presented as a case example. A 57-year 
old male falls on the outstretched wrist during sports. He visits the Emergency 
Department of a large teaching hospital in an urban area in the Netherlands. 
On this Emergency Department the AWR are implemented into clinical practice 
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because its saves time and costs, and the chance of missing a clinically relevant 
fracture is low (Chapter 3 and 4). The AWR smartphone application recommends 
to make a wrist radiograph, which shows a displaced extra-articular distal radius 
fracture with a concomitant ulnar styloid process fracture. The distal radius 
fracture is reduced by closed means with an acceptable reduction. In case of 
an acceptable closed reduction, the current national guideline advocates non-
operative treatment with plaster immobilisation. However, the patient asks his 
surgeon if he can have an operation because he would like to go back to work 
and playing sports as soon as possible. Although the VIPER study shows that 
operatively-treated patients with an acceptably reduced extra-articular distal 
radius fracture have a faster functional recovery and better functional outcomes 
after one year than non-operatively-treated patients (Chapter 13), the current 
guideline is the gold standard and the patient is subsequently treated with plaster 
immobilisation. The fracture of the ulnar styloid process is left untreated since we 
know that this concomitant fracture does not result in worse functional outcomes 
(Chapter 6). After one week the patient undergoes another wrist radiograph, 
in order to confirm if the fracture is still adequately reduced. The chance of 
redisplacement of the displaced distal radius fractures during conservative 
treatment is up to 60%, and up to 40% of patients undergo subsequent surgery 
(Chapter 11). Moreover, a specially designed calculator is unable to accurately 
predict which fractures have a high probability of secondary displacement and 
consequently should be considered for surgical treatment (Chapter 5).

The radiograph at the outpatient clinic shows redisplacement of the fracture and 
the patient and surgeon decide to go for open reduction and volar plate fixation. 
During this procedure the pronator quadratus is detached to accurately reduce 
and internally fixate the plate on the distal radius. Reinsertion of the pronator 
quadratus is not performed since it has been shown that there are no advantages 
of pronator quadratus repair (Chapter 7). Would the fracture have been left 
untreated at the first outpatient clinic appointment, this may have resulted in a 
symptomatic malunion. Malunions can be treated with a corrective osteotomy. 
This procedure shows acceptable functional results in the long-term with a PRWE 
score of 18.5 (Chapter 9). However, this score remains higher than the mean 
PRWE score of the normal population which is 7.7 points (Chapter 10).

After the surgery, the patient asks what he can expect of his wrist function after 
one year.  Operatively-treated patients with an acceptably reduced extra-articular 
distal radius fracture have better patient-reported outcomes compared to non-
operatively-treated patients, with a PRWE score of 4 versus 10 points, respectively. 
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Nonetheless, patients treated non-operatively and who undergo subsequent 
surgery have worse functional outcomes than patients treated operatively initially 
after one year, with a PRWE score of 13 versus 4 points, respectively (Chapter 13). 

Later that year the surgeon gets a call from a health insurance company. The 
employee tells him that there is substantial practice variation in the Netherlands 
and that his practice is an outlier since he treats a large number of patients 
with a displaced extra-articular distal radius fracture operatively (Chapter 2). 
The surgeon replies that treating a patient with a displaced extra-articular distal 
radius fracture operatively, costs €1676 less per QALY gained compared to non-
operative treatment.  Moreover, for patients with a paid job operative treatment 
costs €6851 less per QALY gained compared to non-operative treatment. In other 
words, volar plate fixation is a cost-effective intervention, especially in patients 
with a paid job (Chapter 14).

Future perspectives

In the current AWR implementation study patients were included by emergency 
physicians and surgical residents. However, in most hospitals patients are first 
evaluated by an Emergency Department triage nurse. Therefore, the next step will 
be to evaluate the implementation of the AWR when used by the ED triage nurses. 
We expect to have the results of this implementation study by the end of 2018.

Second, we are still not able to identify those patients who are at risk of losing 
reduction after a reduced distal radius fracture. Therefore, future research should 
aim on developing new prediction models to predict the chances of redisplacement 
to support shared decision making between physicians and patients.
Furthermore, in the absence of a well-defined and validated definition of what 
constitutes an acceptable reduction, international guidelines use different 
radiological thresholds. Future research should aim on finding specific thresholds 
for radiological parameters which correlate with patient-reported functional 
outcome. 

Third, the substantial variation in treatment of patients with a distal radius fracture 
in the Netherlands is difficult to explain. To minimize this treatment variation, 
scientific evidence should be provided. Especially for patients with a displaced 
intra-articular distal radius fracture no clear consensus exists. The inclusion of 
the VIPAR (Internal plate fixation versus plaster in complete articular distal radius 
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fractures) has recently been completed. We should await the results of this trial 
to conclude if patients with an acceptably reduced intra-articular distal radius 
fracture should be treated operatively or non-operatively. Moreover, for elderly 
patients with an unacceptable reduction the DART trial is currently recruiting 
patients to determine if these patients should be offered surgery or can be treated 
non-operatively.

Lastly, despite the better outcome after surgical treatment, health insurance 
companies might limit the indications for which they reimburse surgical treatment. 
This is mainly based on the higher direct costs for operative treatment instead 
of non-operative treatment. However, indirect costs due to loss of productivity 
should also be considered when evaluating the total costs for treatment. Therefore, 
health insurance companies should take this into account when deciding about 
reimbursement for distal radius fractures treatment. Future research on distal 
radius fracture treatment should therefore not only determine which treatment 
leads to the best functional outcome, but should also take into account health 
economic evaluations that consider both direct and indirect costs. This will provide 
necessary information for future distal radius fracture management.
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SAMENVATTING, IMPLICATIES EN 
TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Deel I: Huidig beleid voor distale radius fracturen

In Hoofdstuk 1 hebben we een enquête verricht onder orthopedische 
traumachirurgen om het huidige beleid omtrent distale radius fracturen te 
karakteriseren, waaronder de variatie in classificaties, afkapwaarden voor 
radiologische parameters die acceptabele repositie definiëren en indicaties voor 
chirurgische behandeling. Een totaal van 46 chirurgen en arts-assistenten namen 
deel aan de enquête. Consensus werd gevonden voor de AO/OTA-classificatie als 
de meest gebruikte classificatie, voor de definitie van een acceptabele volaire en 
dorsale kanteling, inclinatie, radiaire lengte en intra-articulaire gap of step-off, en 
voor conservatieve behandeling in plaats van operatieve behandeling bij patiënten 
met een acceptabel gereponeerde extra- en intra-articulaire distale radiusfractuur, 
ongeacht de leeftijd. Bovendien had operatieve behandeling de voorkeur bij 
patiënten jonger dan 75 jaar met een gedisloceerde distale radiusfractuur zonder 
een acceptabele stand na repositie. We concludeerden dat er consensus is over 
de meeste aspecten van het huidige beleid voor distale radius fracturen. Echter, 
er zijn nog geen eenduidige afkapwaarden voor de radiologische parameters, die 
acceptabele repositie definiëren, en verder onderzoek zal zich moeten buigen 
over de indicaties voor chirurgische behandeling. 

In Hoofdstuk 2 hebben we een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd om de 
variatie in chirurgische behandeling van distale radiusfracturen in Nederland 
te onderzoeken. Gegevens over 95.754 vergoedingen voor de behandeling van 
distale radiusfracturen: 49.615 in 2012 en 46.39 in 2013 werden verkregen. 
Het percentage patiënten dat operatief werd behandeld varieerde van 0% 
tot 23% per ziekenhuis. Het aantal operatief behandelde patiënten was het 
hoogst in de universitaire ziekenhuizen. Het type ziekenhuis, de gemiddelde 
leeftijd, het percentage vrouwen en patiënten ouder dan 65, de gemiddelde 
sociaaleconomische status en het totaal aantal behandelde patiënten verklaarden 
in 2012 en 2013 slechts 2,6% en 11,6% van de waargenomen verschillen in het 
aantal operatief behandelde patiënten tussen de ziekenhuizen. Behoudens 
leeftijd was geen van deze variabelen onafhankelijk gecorreleerd aan de keuze 
voor operatieve behandeling. We concludeerden dat er een aanzienlijke variatie is 
in de behandeling van distale radius fracturen in Nederland, wat niet volledig kan 
worden verklaard door patiëntkarakteristieken of het type ziekenhuis. Met name 

307 

Samenvatting, implicaties en toekomstperspectieven



A

de voorkeuren van de chirurg blijken de overhand te hebben in de besluitvorming 
om patiënten met een distale radius fractuur wel of niet te opereren. De 
waargenomen variatie in het huidige beleid voor distale radius fracturen, laat zien 
dat er nog ruimte is voor verbetering ten aanzien van de kwaliteit van de zorg voor 
patiënten met een distale radius fractuur.

Deel II: Klinische beslisregels

In Hoofdstuk 3 hebben we een voor-en-na vergelijkende prospectieve cohortstudie 
uitgevoerd om het effect van implementatie van de Amsterdam Wrist Rules (AWR) 
op vier verschillende spoedeisende hulpen te evalueren. Alle opeenvolgende 
volwassen patiënten met een acuut trauma van de pols werden geïncludeerd. 
Patiënten werden geïncludeerd met behulp van de AWR smartphone applicatie. 
De absolute reductie in röntgenfoto’s van de pols na implementatie van de AWR 
was 15%. Eén klinisch irrelevante distale radius fractuur werd gemist door de 
aanbeveling van de AWR. Bovendien verbleven patiënten zonder distale radius 
fractuur die geen röntgenfoto van de pols kregen, 34 minuten korter op de 
spoedeisende hulp vergeleken met patiënten zonder distale radius fractuur die 
wel een röntgenfoto van de pols kregen. We concludeerden dat implementatie 
van de AWR op een veilige wijze het aantal röntgenfoto’s van de pols reduceert bij 
patiënten die worden verdacht van een distale radius fractuur, en bovendien zorgt 
voor een kortere verblijftijd op de spoedeisende hulp.

In Hoofdstuk 4 hebben we een kostenanalyse en budgetimpact analyse verricht 
van de implementatie van de AWR. Er werd een kostenminimalisatieanalyse 
uitgevoerd, die betrekking had op directe medische kosten en niet-medische 
kosten. Implementatie van de AWR resulteerde in een kostenbesparingen van 
€203.511 per jaar in Nederland. Als artsen zich in alle gevallen aan het advies van 
de AWR hielden, nam de kostenbesparingen toe tot € 610.248. We concludeerden 
dat implementatie van de AWR zou kunnen resulteren in een aanzienlijke 
besparing van de uitgaven in de gezondheidszorg.

Om te helpen voorspellen welke distale radius fracturen na repositie zullen 
redisloceren, is een klinische predictiemodel ontwikkeld door Mackenney en 
collega’s. In Hoofdstuk 5 hebben we een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd 
om dit predictiemodel extern te valideren bij 99 patiënten met een conservatief 
behandelde gedisloceerde distale radius fractuur. Het predictiemodel van 
Mackenney voorspelde dat slechts drie distale radius fracturen zouden 
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redisloceren, terwijl feitelijk 61 distale radius fracturen binnen twee weken 
redisloceerden (sensitiviteit 1,6%). De area under the curve (AUC) van het 
predictiemodel van Mackenney was 0,47 (95% CI: 0,36-0,59), een waarde die 
aangeeft dat het model slecht kan discrimineren tussen patiënten waar wel 
en geen secundaire dislocatie zal optreden. We concludeerden dat, in onze 
patiëntenpopulatie, het predictiemodel van Mackenney een slechte voorspeller 
is voor secundaire dislocatie in patiënten met een conservatief behandelde 
gedisloceerde distale radius fractuur.

Deel III: Functionele uitkomsten na een distale radius fractuur

Ongeveer de helft van alle distale radius fracturen gaat gepaard met een fractuur 
van het processus styloideus ulnae. In Hoofdstuk 6 hebben we een meta-analyse 
uitgevoerd om te onderzoeken wat de klinische relevantie is van een fractuur van 
het processus styloideus ulnae in patiënten met een distale radius fractuur. Een 
totaal van 2.243 patiënten werden geïncludeerd; 1196 patiënten met en 1047 
patiënten zonder een fractuur van het processus styloideus ulnae. Een statistisch 
significant, maar klinisch onbelangrijk, verschil van 3,40 (95% BI 1,33 - 5,48) 
punten op de DASH-score werd gevonden in het voordeel van patiënten zonder 
een fractuur van het processus styloideus ulnae. Er werden geen significante 
verschillen gevonden tussen patiënten met en zonder een processus styloideus 
ulnae fractuur in PRWE-scores en in de andere secundaire uitkomsten na één jaar 
follow-up. Bovendien werden er geen significante verschillen gevonden tussen 
een fractuur van de basis en een fractuur van de tip van het processus styloideus 
ulnae, voor zowel de DASH- als de PRWE-score. We concludeerden dat patiënten 
met een distale radiusfractuur en een bijkomende fractuur van het processus 
styloideus ulnae dezelfde functionele uitkomsten hebben als patiënten zonder 
een bijkomende fractuur van het processus styloideus ulnae na één jaar follow-
up. Bovendien lijkt het niveau van de fractuur van het processus styloideus ulnae 
fractuur niet bij te dragen tot een verschil in functionele uitkomsten.

Tijdens volaire plaat fixatie voor distale radius fracturen wordt doorgaans de 
pronator quadratus losgemaakt aan de laterale en distale zijde. Het opnieuw 
vasthechten van de pronator quadratus kan theoretisch de volaire flexorpezen 
beschermen, omdat de plaat wordt bedekt, en bovendien pronatie van de 
pols ondersteunen. Echter is het nut van het terug hechten van de pronator 
quadratus niet bewezen. In Hoofdstuk 7 hebben we een literatuuronderzoek 
uitgevoerd om de functionele uitkomsten te bepalen van patiënten met een 
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distale radius fractuur die behandeld werden met volaire plaat fixatie waarbij wel 
en niet de pronator quadratus opnieuw werd vastgehecht. Een totaal van 169 
patiënten werd geïncludeerd, waarvan bij 95 patiënten de pronator quadratus 
opnieuw werd vastgehecht en bij 74 patiënten niet. Na 12 maanden follow-up 
werden geen statistisch significante verschillen in DASH-score en functie van de 
pols waargenomen. Bovendien waren de postoperatieve pijn en complicaties 
vergelijkbaar tussen beide groepen. We concludeerden daarom dat er geen 
voordelen zijn van het herstel van de pronator quadratus na volaire plaat fixatie.

Een van de redenen voor de toename van het gebruik van volaire plaatfixatie, 
is dat het een onmiddellijk stabiele fixatie biedt. Bovendien wordt aangenomen 
dat een anatomische repositie gecorreleerd is aan functionele uitkomsten. In 
Hoofdstuk 8 hebben we een meta-analyse uitgevoerd om de associatie tussen 
radiologische uitkomsten en door de patiënt gerapporteerde functionele 
uitkomsten te evalueren bij volwassenen patiënten met een gedisloceerde distale 
radius fractuur. Ten tweede wilden we bepalen welke specifieke radiologische 
parameters geassocieerd waren met door de patiënt gerapporteerde functionele 
uitkomsten. Een totaal van 1.961 patiënten met een gedisloceerde distale 
radius fractuur werden geïncludeerd. Een statistisch significant, maar klinisch 
onbelangrijk, verschil in door de patiënt gerapporteerde functionele uitkomsten 
van 4,15 punten (95% CI 0,26 - 8,04) in het voordeel van een acceptabele 
radiologische repositie werd gevonden. Bovendien werd een significant verschil 
gevonden in door de patiënt gerapporteerde functionele uitkomsten van 5,38 
punten (95% CI 1,69 - 9,07) in het voordeel van een acceptabele dorsale kanteling 
en 6,72 punten (95% BI 2,16 - 11,29) in het voordeel van een acceptabele ulnaire 
variantie. De verschillen waren echter klein en daarom niet klinisch belangrijk. 
Desalniettemin is radiologische repositie niet de enige factor die de functionele 
uitkomst beïnvloedt, daarom zal toekomstig onderzoek zich moeten richten 
op het vinden van specifieke voorspellers van door patiënten gerapporteerde 
functionele uitkomsten.

Een van de belangrijkste complicaties van conservatief behandelde gedisloceerde 
distale radius fracturen is een symptomatische malunion. In Hoofdstuk 9 hebben 
we een prospectieve cohortstudie uitgevoerd om de functionele lange-termijn 
resultaten van correctie osteotomieën voor symptomatische distale radius 
malunions te bepalen. Daarnaast wilden we bepalen of er verschillen waren in 
het gebruik van een graft versus geen graft. In totaal werden 48 opeenvolgende 
patiënten die een correctie osteotomie van de distale radius ondergingen 
geïncludeerd. De mediane tijd tot follow-up was 27 maanden. De mediane DASH- 
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en PRWE-score waren respectievelijk 10,0 (IQR 5,8 - 23,3) en 18,5 (IQR 6.5 - 37.0). 
Met uitzondering van pronatie en supinatie, waren de functie en de knijpkracht van 
de aangedane pols aanzienlijk minder in vergelijking met de niet-aangedane pols. 
VAS-pijnscores daalden significant van 6,5 preoperatief naar 1,0 postoperatief. 
Er waren geen significante verschillen in functionele uitkomsten tussen het 
gebruik van wel en geen graft. We concludeerden daarom dat een correctie 
osteotomie een effectieve methode is voor de behandeling van patiënten met 
een symptomatische distale radius malunion, met goede functionele uitkomsten 
op de lange termijn.

Om de functionele uitkomsten na een distale radius fractuur te bepalen, is 
het belangrijk om rekening te houden met door de patiënt gerapporteerde 
uitkomstmaten zoals de DASH- en PRWE -scores. In Hoofdstuk 10 hebben we 
een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd in de normale populatie om de 
normaalwaarden voor de PRWE-vragenlijst te bepalen. Daarnaast hebben we 
vastgesteld of er factoren zijn die de normaalwaarden van de PRWE-vragenlijst 
beïnvloeden. In totaal werden 1.042 deelnemers geïncludeerd. De mediane 
PRWE-score was 0 (IQR 0-8,5) en de gemiddelde score 7,7 (SD 15,0). Vrouwen 
hadden significant hogere scores in vergelijking met mannen en jongere personen 
hadden significant lagere scores. Bovendien hadden deelnemers met een 
voorgeschiedenis van pols- of handfracturen of chirurgie van de hand of pols, en 
deelnemers die arbeidsongeschikt waren significant hogere PRWE-scores. Socio-
economische status was niet gecorreleerd aan de PRWE-score. Het presenteren 
van de resultaten van een behandeling voor pols- of handletsels in het licht 
van normaalwaarden is veel representatiever dan alleen het presenteren van 
uitkomstscores. Uit deze studie kunnen we concluderen dat de normaalwaarde 
voor de PRWE 7,7 is. Met deze normaalwaarde kunnen we de resultaten van 
klinische onderzoeken interpreteren, en bovendien kan het ons ook helpen bij het 
evalueren van onze behandeling.

Deel IV: Moeten we patiënten met een gedisloceerde distale radius 
fractuur operatief behandelen?

Ondanks dat secundaire dislocatie wordt gezien in tot 60% van de gereponeerde en 
conservatief behandelde distale radius fracturen, bevelen internationale richtlijnen 
nog steeds conservatieve behandeling aan voor acceptabel gereponeerde distale 
radius fracturen. In Hoofdstuk 11 hebben we een retrospectieve cohortstudie 
uitgevoerd om de functionele uitkomsten van conservatief behandelde distale 
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radius fracturen met een acceptabele stand na repositie te bepalen. Daarnaast 
hebben we gekeken hoeveel patiënten er alsnog geopereerd moesten worden als 
gevolg van secundaire dislocatie. In totaal werden 116 volwassen patiënten met 
een conservatief behandelde distale radius fractuur met een acceptabele stand 
na repositie geïncludeerd. Na 12 maanden was de mediane DASH-score 15 (IQR 
5,8-28). Zesenveertig patiënten (40%) werden alsnog geopereerd, hetzij als gevolg 
van secundaire dislocatie waarvoor open repositie en plaatfixatie werd verricht 
of door een symptomatische malunion waarvoor een correctie osteotomie werd 
gedaan. Jongere patiënten hadden meer kans om alsnog geopereerd te worden. 
We concludeerden dat conservatieve behandeling van distale radius fracturen met 
een acceptabele stand na repositie na 12 maanden tot acceptabele functionele 
uitkomsten leidt, echter moet 40% van de patiënten alsnog worden geopereerd.

Het hoge percentage patiënten die alsnog moeten worden geopereerd, roept 
vragen op over de conservatieve behandeling van patiënten met een gedisloceerde 
distale radius fractuur. Om een    antwoord te geven op de vraag hoe patiënten met 
intra-articulaire en extra-articulaire gedisloceerde distale radius fracturen moeten 
worden behandeld (operatief dan wel conservatief), hebben we twee afzonderlijke 
multicenter gerandomiseerd gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd: één gericht 
op de intra-articulaire gedisloceerde distale radiusfracturen (VIPAR studie), en 
de tweede gericht op de extra-articulaire gedisloceerde distale radiusfracturen 
(VIPER studie). In Hoofdstuk 12 is het ontwerp van de VIPAR studie beschreven. 
De VIPAR studie loopt momenteel in 21 ziekenhuizen en recent is de inclusie van 
patiënten voltooid.
In Hoofdstuk 13 hebben we de resultaten van de VIPER studie beschreven. 
Na acceptabele repositie werden 90 volwassenen met een extra-articulaire 
distale radiusfractuur tussen 18 en 75 jaar willekeurig toegewezen aan volaire 
plaatfixatie (47 patiënten) of gipsimmobilisatie (43 patiënten). Na 12 maanden 
waren de functionele uitkomsten significant beter in de operatieve groep dan 
in de conservatieve groep, weergegeven door lagere DASH- en PRWE-scores 
(DASH-score: 2,5 (0,0 - 12,7) versus 9,2 (1,7 - 17,7); p=0,02, PRWE-score: 4,0 
(0,0 - 12.6) versus 10.0 (3.0-27.0), p=0.02). Bovendien was de fysieke kwaliteit 
van leven significant beter bij patiënten die geopereerd werden (PCS: 54,4 (IQR 
49,7 - 58,8) versus 46,5 (IQR 41.1 - 54.7); p<0.001). Twaalf (28%) conservatief 
behandelde patiënten hadden binnen zes weken een secundaire dislocatie en 
ondergingen open repositie en volaire plaatfixatie, en zes patiënten (14%) hadden 
een symptomatische malunion waarvoor een correctie osteotomie werd verricht. 
We concludeerden dat patiënten van 18 tot en met 75 jaar met een acceptabel 
reponeerde extra-articulaire distale radiusfractuur behandeld met open repositie 
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en volaire plaatfixatie betere functionele uitkomsten hebben na 12 maanden in 
vergelijking met conervatief behandelde patiënten. Bovendien werd 42% van 
de conservatief behandelde patiënten alsnog geopereerd. Deze bevindingen 
suggereren dat operatieve behandeling de aangewezen behandeling is voor 
gedisloceerde extra-articulaire distale radius fracturen.

Ondanks de betere functionele resultaten van volaire plaatfixatie voor 
gedisloceerde extra-articulaire distale radiusfracturen, zijn de directe 
kosten van operatieve behandeling hoger in vergelijking met conservatieve 
behandeling. Gipsimmobilisatie kan echter leiden tot productiviteitsverlies of 
zelfs arbeidsverzuim, wat bijdraagt   aan de hoge kosten in de gezondheidszorg 
als gevolg van distale radius fracturen. Daarom hebben we in Hoofdstuk 14 
een economische evaluatie uitgevoerd van de VIPER studie. De gemiddelde 
totale kosten per patiënt waren lager in de operatieve groep dan in conservatief 
behandelde groep (verschil €273 (95% bcaCI -1587 tot 860)). Bovendien waren 
de quality adjusted life years (QALYs) na 12 maanden significant hoger in de 
operatieve groep dan in de conservatieve groep (verschil van 0,16 (95% bcaCI 
0,059 tot 0,266)). De kosten-batenverhouding bedroeg €1676 (95% bcaCI -13012 
tot 7440) per QALY, in het voordeel van volaire plaatfixatie. In subgroep analyse 
van patiënten met een betaalde baan, bedroeg de kosten-batenverhouding €6851 
(95% bcaCI -19588 tot 2468) per QALY, in het voordeel van volaire plaatfixatie. We 
concludeerden dat bij patiënten met een gedisloceerde extra-articulaire distale 
radius fractuur, volaire plaatfixatie een kosteneffectieve interventie is, vooral bij 
patiënten met betaald werk.

Implicaties

De implicaties van dit proefschrift zullen worden gepresenteerd als een casus. 
Een 57-jarige man valt tijdens het sporten op de uitgestrekte pols. Hij bezoekt 
de spoedeisende hulp van een groot opleidingsziekenhuis in een stedelijk gebied 
in Nederland. Op deze spoedeisende hulp worden de AWR toegepast omdat 
het tijd en kosten bespaart, en de kans op het missen van een klinisch relevante 
fractuur laag is (Hoofdstuk 3 en 4). De AWR smartphone applicatie geeft het 
advies om een röntgenfoto van de pols te maken. Op de röntgenfoto wordt 
een gedisloceerde extra-articulaire distale radius fractuur met een bijkomende 
fractuur van het processus styloideus ulnae gezien. De distale radius fractuur 
wordt gereponeerd met een acceptabele stand als eindresultaat. Op dit moment 
adviseert de huidige nationale richtlijn dat alle gedisloceerde distale radius 
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fracturen met een acceptabele stand na repositie dienen te worden behandeld 
met gipsimmobilisatie. De patiënt vraagt   echter aan zijn behandelend chirurg of 
hij geopereerd kan worden omdat hij graag zo snel mogelijk weer aan het werk wil 
gaan en wil sporten. Hoewel de VIPER studie aantoont dat operatief behandelde 
patiënten met een acceptabel gereponeerde extra-articulaire distale radius 
fractuur een sneller functioneel herstel hebben en na één jaar betere functionele 
resultaten hebben dan conservatief behandelde patiënten (Hoofdstuk 13), is de 
huidige richtlijn de gouden standaard en daarom wordt de patiënt vervolgens 
behandeld met gipsimmobilisatie. De fractuur van het processus styloideus ulnae 
blijft onbehandeld omdat we weten dat deze bijkomende fractuur niet resulteert 
in slechtere functionele uitkomsten (Hoofdstuk 6). Na een week wordt er opnieuw 
een röntgenfoto van de pols gemaakt om te bevestigen of de stand van de fractuur 
nog steeds acceptabel is. De kans op secundaire dislocatie tijdens conservatieve 
behandeling is tot 60%, en ongeveer 40% van de conservatief behandelde 
patiënten moet alsnog worden geopereerd (Hoofdstuk 11). Bovendien is een 
speciaal ontworpen predictiemodel niet in staat om nauwkeurig te voorspellen 
welke distale radius fracturen een hoge kans hebben op secundaire dislocatie, en 
waarbij operatieve behandeling overwogen moet worden (Hoofdstuk 5). 

De röntgenfoto toont een secundaire dislocatie van de fractuur en de patiënt en 
de chirurg besluiten om alsnog operatief te behandelen middels open repositie 
en volaire plaatfixatie. Tijdens deze procedure wordt de pronator quadratus 
losgemaakt om de volaire plaat op de distale radius te kunnen plaatsen en fixeren. 
Het opnieuw vasthechten van de pronator quadratus wordt niet uitgevoerd, 
omdat is aangetoond dat er geen voordelen zijn van het hechten van de pronator 
quadratus na volaire plaatfixatie (Hoofdstuk 7). Zou de fractuur onbehandeld zijn 
gebleven op de eerste afspraak op de polikliniek, dan zou dit tot een symptomatische 
malunion kunnen hebben geleid. Malunions kunnen worden behandeld met een 
correctie osteotomie. Deze procedure toont acceptabele functionele resultaten 
op de lange termijn met een PRWE-score van 18,5 (Hoofdstuk 9). Deze score blijft 
echter hoger dan de gemiddelde PRWE-score van de normale populatie die 7,7 
punten bedraagt   (Hoofdstuk 10).

Na de operatie vraagt   de patiënt wat hij na één jaar van zijn polsfunctie kan 
verwachten. Operatief behandelde patiënten met een acceptabel gereponeerde 
extra-articulaire distale radiusfractuur hebben betere functionele uitkomsten 
vergeleken met conservatief behandelde patiënten, met een PRWE-score van 
respectievelijk 4 versus 10 punten. Bovendien hebben patiënten die conservatief 
behandeld worden maar alsnog geopereerd moeten worden slechter functionele 
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uitkomsten na één jaar dan patiënten die meteen geopereerd worden, met een 
PRWE-score van respectievelijk 13 versus 4 punten (Hoofdstuk 13).

Later dat jaar krijgt de chirurg een telefoontje van een zorgverzekeraar. De 
werknemer vertelt hem dat er in Nederland een aanzienlijke variatie is in de 
behandeling van patiënten met een distale radius fractuur, en dat de chirurg 
een groot aantal patiënten met een gedisloceerde extra-articulaire distale radius 
fractuur operatief behandelt (Hoofdstuk 2). De chirurg antwoordt dat operatieve 
behandeling van een patiënt met een extra-articulaire distale radiusfractuur 
met acceptabele stand na repositie €1676 minder kost per gewonnen QALY dan 
conservatieve behandeling. Bovendien kost voor patiënten met een betaalde 
baan, operatieve behandeling €6851 minder per gewonnen QALY in vergelijking 
met conservatieve behandeling. Met andere woorden, volaire plaatfixatie is een 
kosteneffectieve interventie, vooral bij patiënten met betaald werk (Hoofdstuk 14).

Toekomstperspectieven

In de huidige AWR implementatiestudie werd de AWR toegepast door 
spoedeisende hulp artsen en arts-assistenten. In de meeste ziekenhuizen worden 
patiënten echter eerst beoordeeld door een triageverpleegkundige. Daarom zal de 
volgende stap zijn om de AWR te implementeren door de triageverpleegkundigen 
op de spoedeisende hulp. Naar verwachting zullen de resultaten van deze 
implementatiestudie eind 2018 beschikbaar zijn. 

Ten tweede zijn we nog steeds niet in staat om te identificeren welke patiënten 
het risico lopen op een secundaire dislocatie van een gereponeerde distale radius 
fractuur. Daarom moet toekomstig onderzoek zich richten op het ontwikkelen van 
nieuwe predictiemodellen die de kans op secundaire dislocatie voorspellen, ter 
ondersteuning van gedeelde besluitvorming tussen artsen en patiënten. Bovendien 
gebruiken internationale richtlijnen, bij afwezigheid van een eenduidige definitie 
van wat een acceptabele repositie is, verschillende radiologische afkapwaarden. 
Toekomstig onderzoek zal zich moeten richten op het vinden van specifieke 
afkapwaarden voor de verschillende radiologische parameters die correleren met 
de door de patiënt gerapporteerde functionele uitkomsten.

Ten derde is de aanzienlijke variatie in de behandeling van patiënten met een 
distale radius fractuur een fenomeen dat lastig is uit te leggen. Om deze variatie te 
verminderen, is meer wetenschappelijk bewijs nodig. Vooral voor patiënten met 
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een gedisloceerde intra-articulaire distale radiusfractuur bestaat er geen duidelijke 
consensus. De inclusie van patiënten in de VIPAR studie (volaire plaatfixatie versus 
gips in intra-articulaire distale radius fracturen) is recent voltooid. We moeten 
echter wachten op de resultaten van deze studie om te kunnen concluderen of 
patiënten met een intra-articulaire distale radius fractuur met een acceptabele 
stand na repositie operatief of conservatief moeten worden behandeld. Bovendien 
is voor oudere patiënten met een distale radius fractuur en een inacceptabele 
stand na repositie de DART studie opgezet. Deze studie includeert momenteel 
patiënten en zal uiteindelijk antwoord geven op de vraag of oudere patiënten 
met een distale radius fractuur met een inacceptabele stand na repositie moeten 
worden geopereerd of niet.

Tot slot, ondanks de betere functionele uitkomsten na chirurgische behandeling, 
zouden zorgverzekeraars de indicaties waarvoor ze chirurgische behandeling 
vergoeden kunnen beperken. Dit is voornamelijk gebaseerd op de hogere directe 
kosten voor operatieve behandeling vergeleken met conservatieve behandeling. 
Indirecte kosten als gevolg van productiviteitsverlies moeten echter ook worden 
meegenomen bij de evaluatie van de totale kosten van de behandeling. Daarom 
moeten zorgverzekeraars hier rekening mee houden bij het nemen van een 
beslissing over vergoedingen ten aanzien van de behandeling van distale radius 
fracturen. Bovendien dient toekomstig onderzoek naar de behandeling van distale 
radius fracturen daarom niet alleen te bepalen welke behandeling leidt tot de 
beste functionele uitkomsten, maar zal er ook gekeken moeten worden naar de 
kosteneffectiviteit van de behandeling waarbij zowel directe als indirecte kosten 
in overweging dienen te worden genomen. Dit zal relevante informatie opleveren 
voor toekomstig beleid omtrent distale radius fracturen.
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PHD PORTFOLIO

Name PhD student: Marjolein A.M. Mulders
PhD period: June 2014 – May 2018
Name PhD supervisor: Prof. dr. J.C. Goslings

Year Workload 
(ECTS)

1. PhD training
General courses 
 - BROK 2014 1.0
 - Practical Biostatistics 2014 1.1
 - Clinical Epidemiology: Systematic Reviews 2014 0.7
 - Clinical Epidemiology: Randomized Clinical Trials 2014 0.9
 - Entrepreneurship in Health and Life Sciences 2015 1.5
 - Clinical Data Management 2016 0.7
 - Scientific Writing in English 2016 1.5
 - Clinical Epidemiology: Evalation of Medical Tests 2016 0.9

Specific courses 
 - Health economics 2015 0.7
 - Medisch leiderschap en teamwork 2017 0.1

Seminars, workshops and master classes
 - Weekly department seminars 2014-2017 3
 - Monthly research meetings Trauma Unit 2014-2017 2

Oral presentations
 - Functionele uitkomsten na conservatieve behandeling van 

gedisloceerde distale radius fracturen met een geode stand na 
repositie 
Traumadagen, Amsterdam, The Netherlands

2015 0.5

 - De Amsterdam Wrist Rules: een implementatie studie
 - Chirurgendagen, Veldhoven, The Netherlands 2015 0.5
 - Traumadagen, Amsterdam, The Netherlands 2016 0.5

 - Use of the Amsterdam Wrist Rules to reduce the need for 
radiography after a suspected distal radius fracture: an 
implementation study
 - Congress of European Society for Surgical Research, Prague, 

Czech Republic
2016 0.5

 - Osteosynthese International Annual Meeting of the Gerhard 
Küntscher Society, Aschaffenburg, Germany

2016 0.5
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 - European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 
Bucharest, Romania

2017 0.5

 - Federation of European Societies for Surgery of the Hand 
Congress, Budapest, Hungary

2017 0.5

 - Corrective osteotomy is an effective method of treating distal 
radius malunions with good long-term functional results
 - Internationaal voorjaarscongres Nederlandse Vereniging 

voor Handchirurgie, Groningen, The Netherlands
2016 0.5

 - Osteosynthese International Annual Meeting of the Gerhard 
Küntscher Society, Aschaffenburg, Germany

2016 0.5

 - Federation of European Societies for Surgery of the Hand 
Congress, Budapest, Hungary

2017 0.5

 - Volaire plaatfixatie versus gipsimmobilisatie in extra-articulaire 
gedisloceerde distale radius fracturen: een multicentre 
gerandomiseerd onderzoek 
Chirurgendagen, Veldhoven, The Netherlands

2017 0.5

 - Volar plate fixation versus plaster in displaced extra-articular 
distal radius fractures: a multicentre randomised controlled trial
 - Internationaal Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging 

voor Handchirurgie, Sint-Michielsgestel, The Netherlands
2017 0.5

 - American Society for Surgery of the Hand Annual Meeting, 
San Francisco, United States of America

2017 0.5

 - Orthopaedic Trauma Association Annual Meeting, 
Vancouver, Canada

2017 0.5

 - Traumadagen, Amsterdam, The Netherlands 2017 0.5
 - Long-term functional results of a wrist exercise program for 

patients with palmar carpal instability non-dissociative 
Federation of European Societies for Surgery of the Hand 
Congress, Budapest, Hungary 

2017 0.5

 - Normative data for the Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) 
questionnaire 
Federation of European Societies for Surgery of the Hand 
Congress, Budapest, Hungary

2017 0.5

Poster presentations
 - Minimally invasive stabilization of the distal radio-ulnar joint; a 

cadaveric study 
European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Vienna, 
Austria 

2016 0.5

 - Non-operative treatment of displaced distal radius fractures 
leads to good functional outcomes, however at the expense of 
40% subsequent  
surgeries 
European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Vienna, 
Austria

2016 0.5
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 - Repair of the pronator quadratus after volar plate fixation: a 
systematic review 
European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Vienna, 
Austria

2016 0.5

 - Classification and treatment of distal radius fractures: a survey 
among orthopaedic trauma surgeons and residents 
European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Vienna, 
Austria

2016 0.5

 - Corrective osteotomy is an effective method of treating distal 
radius malunions with good long-term functional results
 - Traumadagen, Amsterdam, The Netherlands 2016 0.5
 - European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 

Bucharest, Romania
2017 0.5

 - Normative data for the Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) 
questionnaire 
American Society for Surgery of the Hand Annual Meeting, San 
Francisco, United States of America

2017 0.5

(Inter)national conferences
 - Traumadagen, Amsterdam, The Netherlands 2014, 2015, 

2016, 2017
2

 - European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 
Amsterdam, The Netherlands/Wien, Austria/Bucharest, 
Romania

2015, 2016, 
2017

1.5

 - Chirurgendagen, Veldhoven, The Netherlands 2015, 2016, 
2017

1.5

 - Internationaal Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor 
Handchirurgie, Groningen /St-Michielsgestel, The Netherlands

2016, 2017 0.5

 - Congress of the European Society for Surgical Research, Prague, 
Czech Republic

2016 0.75

 - International Trauma Symposium and Instructional courses, 
Edinburgh, Great-Britain

2016 1

 - Osteosynthese International Annual Meeting of the Gerhard 
Küntscher Society, Aschaffenburg, Germany

2016 0.75

 - Federation of European Societies for Surgery of the Hand 
Congress, Budapest, Hungary

2017 0.75

 - American Society for Surgery of the Hand Annual Meeting, San 
Francisco, United States of America

2017 1

 - Orthopaedic Trauma Association Annual Meeting, Vancouver, 
Canada

2017 1
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2. Teaching
Lecturing
 - Chirurgische (on-)mogelijkheden bij de sportmen’s hernia 2014 - 2018 1.5

Tutoring, Mentoring
 - Bachelor thesis: F.J.M.E. Bos; Trauma Unit, AMC, The 

Netherlands
2015 1

 - Master thesis: B.F.H. Dubois; Trauma Unit, AMC, Amsterdam 2016 2
 - Master thesis: R. Detering; Trauma Unit, AMC, Amsterdam 2016 2
 - Master thesis: P.N. d’Ailly; Trauma Unit, AMC, Amsterdam 2016 2
 - Bachelor thesis: L.J. Fuhri Snethlage; Trauma Unit, AMC, 

Amsterdam
2016 1

 - Master thesis: S.C. Kleipool; Trauma Unit, AMC, Amsterdam 2017 2
 - Master thesis: D. Ruig; Trauma Training Center, Columbia 

University Medical Center, New York
2017 2

 - Master thesis: L.J. Fuhri Snethlage; Trauma Training Center, 
Columbia University Medical Center, New York

2017 2

3. Parameters of Esteem
Grants
 - Innovatiefonds Zorgverzekeraars research grant “Amsterdam 

Paediatric Wrist Rules”
2015

 - Stichting Coolsingel Start-up Grant; Operative Treatment of 
Intra-Articular Distal Radius Fractures with or without wrist 
arthroscopy; a randomised controlled trial

2016

 - ZonMw Verspreidings- en implementatie Impuls (VIMP); 
Implementatie Amsterdam Wrist Rules door triage 
verpleegkundigen

2017

Awards and Prizes
 - 1e prijs AO-Nederland Research Grant (VIPAR studie) 2015
 - Best Oral Presentation Traumadagen (VIPER studie) 2017
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DANKWOORD

Terugkijkend naar de afgelopen jaren, hebben er veel mensen direct en indirect 
bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. De afgelopen vier jaar zijn 
in vogelvlucht voorbij gegaan, mede dankzij enkele inspirerende en bijzondere 
personen op de werkvloer maar ook daarbuiten. Een aantal van deze personen 
zou ik dan ook graag in het bijzonder willen bedanken.

Beste Prof. dr. Goslings, beste Carel, dank voor de kans die je me hebt gegeven 
om fulltime onderzoek te komen doen op de Trauma Unit. Jouw enthousiasme en 
nauwkeurigheid in zowel de wetenschap als in de kliniek zijn inspirerend. Tijdens 
onze korte, maar zeer efficiënte wekelijkse besprekingen wist jij altijd richting te 
geven waar nodig. Dank dat jij er was om het proces te bewaken en me op alle 
momenten scherp te houden met een uiteindelijk doel in zicht: het proefschrift. 
Dank ook dat je er voor mij was op andere (belangrijke) momenten buiten het 
AMC. Ik bewonder je keuze om na zo veel jaren je toegewijd te hebben aan de 
wetenschap, je nu weer kiest voor de patiëntenzorg. Ik zie het als een voorrecht 
dat ik nu samen met je mag werken in (het) OLVG en hoop in de toekomst nog veel 
van je te mogen leren en met je te mogen samenwerken.

Beste dr. Schep, beste Niels, ouwe, jouw enthousiasme over de hand en pols is 
aanstekelijk. Ik vind het bewonderingswaardig hoe jij mensen weet te grijpen met 
je enthousiasme en kennis, en ben dan ook altijd trots om jou mijn copromotor 
te mogen noemen. Promoveren onder jouw hoede was een feest. Ook al was je 
na een half jaar al naar Rotterdam vertrokken en werden mijn zelfredzaamheid en 
oplossingsvermogen meerder malen op de proef gesteld, jij wist altijd precies de 
vinger op de zere plek te leggen. Ik houd van je directheid, welke zich ook uit in je 
korte mailtjes zonder leestekens. Af en toe een bericht dat ik iets goed had gedaan, 
maar ook zo nu en dan een boze email omdat er weer wat ‘Frank de Boertjes’ in mijn 
manuscript verstopt zaten (je weet ook dat ik dat alleen maar deed om jou scherp 
te houden). Mijn dank is zeer groot dat ik onder jouw hoede dit proefschrift heb 
mogen schrijven en ik hoop dat ik in de komende jaren nog veel met je mag blijven 
samenwerken, zowel wetenschappelijk als ook hopelijk ooit een keer in de kliniek.

Beste leden van de promotiecommissie, dr. Schepers, Prof. dr. Eygendaal, Prof.
dr. Schipper, Prof. dr. Verhofstad, Prof. dr. Van Rijn, Prof. dr. Coert en dr. Strackee, 
hartelijk dank dat u zitting wilt nemen in de promotiecommissie en veel dank voor 
het beoordelen van mijn proefschrift.

324 

Dankwoord



A

Secretaresses van G4, Ingrid, Els, Indra, Joke, maar in het bijzonder Jacq! Jij bent 
echt een topper. Wat zouden we moeten zonder jou..?!

Dank aan alle patiënten die deel hebben genomen aan de onderzoeken van dit 
proefschrift, in het bijzonder de VIPER en VIPAR studie.

Dank aan alle chirurgen, spoedeisende hulp artsen en arts-assistenten van alle 
deelnemende ziekenhuizen van de Amsterdam Wrist Rules, en de VIPER en VIPAR 
studie voor het includeren van patiënten voor deze studies. Zonder jullie waren 
deze studies nooit in dit proefschrift verschenen.

De Trauma Unit; Vincent, Tim, Rolf, Peter, Jens en Jan, maar ook (inmiddels) oud-
fellows Frank, Annebeth, Ivar en Mark, dank voor al jullie (wetenschappelijk) input 
tijdens de Trauma Unit researchbespreking of tijdens een koffie op het Voetenplein, 
en de mooie momenten, voornamelijk aan de bar, op de vele congressen samen.

De traumaresearch-buddies; Mo, Ballie, Kaij, RJ, Manouk, Siem, Birnie, Fay en 
Caroline. Dank voor alle gezelligheid, wijze adviezen, en mooie momenten op de 
vele meetings en congressen samen. Mo, dank dat je mij de kans heb gegeven je 
onderzoek over te nemen. Volgens mij hebben we het tot een mooi einde gebracht. 
Caroline, heel veel succes het met afmaken van de VIPAR en de RADAR studie, ze 
zijn in goede handen bij jou. Nieuwe aanwinst Dorien, veel succes met het vervolg 
van de Amsterdam Wrist Rules. Siempre, vanaf maatjes in het Flevo, naar trauma-
maatjes, en wie weet waar in de toekomst nog meer. Ons onderzoek heeft ons 
samen op wat mooie plekken gebracht. Ik vind het bewonderingswaardig dat jij je 
proefschrift nog af hebt gekregen na al die uren dumpert. Jij mag over 3 weken!

Alle G4-onderzoekers; dank voor de ruim drie jaar dat ik met jullie op G4 heb mogen 
vertoeven. De vele koffies op het Voetenplein, lunches en borrels op vrijdag, de 
skiweekenden en assistenten-onderzoekersweekenden, en natuurlijk Sinterklaas-
avonden waren een mooie afleiding tijdens het schrijven van dit proefschrift.

In het bijzonder wil ik bedanken de steeds minder-mannige gang. Zoals de naam 
het al zegt, vertoeven er inmiddels meer vrouwen in deze ‘cubicle-lane’ dan 
mannen. Het was elke dag een plezier om naar mijn werk te gaan omdat ik wist 
jullie daar te kunnen aantreffen. De deuren stonden altijd open, er werden vele 
grappen gemaakt en wijsheden gedeeld. Hoewel we elkaar inmiddels niet meer 
dagelijks zien, blijven we gelukkig wel contact houden buiten het ziekenhuis om. 
Jasper, RJ, Wern, Siem, Fleur en Lot, dank voor jullie vriendschap.
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Lieve Manouk, Margriet, Jony en Q. Jullie waren collega’s, maar zijn inmiddels al 
lang meer dan dat. 

Lieve Lot, ik ben trots op je dat je naar je gevoel hebt geluisterd en zo’n dappere 
beslissing hebt durven te nemen. Nog even en jouw boekje is ook af, en dan door 
naar het volgende avontuur!

Jan, ‘founding partner’, dank dat jij bijna 2 jaar met mij je kamer hebt willen delen. 
Het was een mooie tijd.

Alle chirurgen en (oud-)assistenten van het Maasstad Ziekenhuis. Dank dat jullie 
mij als 020-er welkom hebben laten voelen in 010. Dank ook voor de mooie 
avonden tijdens onder andere de skivakantie en het Heerendiner.

Alle chirurgen en (oud-)assistenten uit het Flevoziekenhuis; dank voor de mooie, 
leerzame maar met name ook erg leuke tijd. Beste dr. In ’t Hof, Klaas, dank dat jij 
mij op het hockeyveld hebt overgehaald om te komen werken in Almere. 

Alle chirurgen en assistenten van (het) OLVG; dank dat ik na mijn onderzoek bij 
jullie opnieuw aan de slag mocht. Er zijn pas vier maanden verstreken, maar het 
voelt nu toch al als thuiskomen. De goede sfeer in de groep zorgt er mede voor 
dat ik elke dag met veel plezier naar mijn werk fiets. Dr. Gerhards, beste Michael, 
dank voor het vertrouwen vanaf het eerste moment.

Vriendinnen van DIS ’05. Ook al hebben onze levens de afgelopen jaren serieuze 
vormen aangenomen, gelukkig blijven we elkaar nog vaak genoeg zien voor een 
borrel en een goed gesprek. Dank voor al meer dan 13 jaar vriendschap.

(Oud-)Teamgenootjes van Hurley D3, dank voor de ontspanning buiten het werk. 
In het bijzonder Bet, Julie, Carlijn, Wieke en Juliette, jullie zijn extreem sportief en 
ambitieus, en alles wat jullie doen gaat samen met veel plezier. Dank voor jullie 
adviezen, steun op belangrijke momenten, sportieve uitdagingen, vriendschap en 
met name goede grappen.

Lieve alleroudste vriendinnetjes Myrthe, Niki, en Sophie. Dank voor jullie trouwe 
vriendschap. Op naar de volgende 20 jaar?
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Boston love, Annemarie, Felice, Hanneke en Lotte, sinds Boston zijn we 
onafscheidelijk. Wat was het half jaar dat we samen hebben doorgebracht een 
inspirerende periode en bouwsteen voor onze vriendschap. Jullie zijn allen 
extreem ambitieus, kiezen allemaal je eigen pad en zijn super succesvol in wat 
jullie doen. Dank voor al jullie steun op bepaalde momenten, goede adviezen en 
voornamelijk onvoorwaardelijke vriendschap.

Laffe wormen, Marijke, Joep, Paul en Pim, nu ik dit zo schrijf bedenk ik me dat 
deze naam (helaas) voor altijd vereeuwigd zal blijven. Dank voor de intellectuele 
uitdagingen waar jullie me telkens weer aan bloot stellen.

Lieve schoonfamilie, dank voor jullie interesse en alle heerlijke Brabantse 
worstenbroodjes. Nu Frans nog.

Mijn paranimfen; Thom, mijn kleine grote broer. Ik ben ontzettend trots op jouw 
doorzettingsvermogen en jouw drive om het beste uit het leven te halen en te 
doen wat je leuk vindt. Daarnaast ben je goudeerlijk en schroom je niet om kritisch 
te zijn op de keuzes die ik maak. Onze band is sinds we allebei in Amsterdam zijn 
gaan wonen heel erg gegroeid, met als hoogtepunt onze trip naar IJsland. Ik ben 
je heel erg dankbaar dat je deze dag naast mij wilt staan.

Cris, liefste vriendin, al meer dan 13 jaar hebben wij zo’n hechte vriendschap dat 
wij alles met elkaar delen. Leuke momenten, maar ook zwaardere momenten, 
jouw onvoorwaardelijke steun en oprechtheid zorgen dat ik altijd bij jou terecht 
kan. Ik vind het mooi om te zien hoe jij in elke situatie wel weer het positieve kan 
zien en ben trots op je hoe jij je baan als ondernemer en drukke gezinsleven met 
elkaar combineert. Ik vind het heel bijzonder dat je deze dag naast mij wilt staan.

Lieve papa en mama, wat zou ik zonder jullie moeten beginnen? Jullie 
onvoorwaardelijke steun en vertrouwen hebben er voor gezorgd dat ik hier nu sta. 
Altijd stonden jullie voor Thom en mij klaar. Of het nou was om elke week op en 
neer te rijden naar de districtstraining, of de kansen die jullie mij hebben gegeven 
om mijn hockey met studie te kunnen combineren of naar Bosten te gaan, niks 
was te gek. Ik ben jullie erg dankbaar voor de aanmoedigingen en steun die ik mijn 
hele leven heb gehad om te doen en te kiezen wat goed voelde. Jullie waren mijn 
grootste fan tijdens de afronding van dit proefschrift, en ik ben dan nu ook super 
trots om aan jullie te kunnen laten zien wat het geworden is.
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Lieve Frans, met jouw positieve en ontspannen houding in het leven dwing jij 
mij af en toe om even stil te blijven staan en met name te ontspannen. Met 
jouw flauwe grappen probeer je aan elke situatie een positieve (en soms ook 
onbedoeld ongemakkelijke) draai te geven. Ik ben je erg dankbaar voor al je steun 
het afgelopen jaar, voor dit proefschrift maar ook daar buiten, en ik kijk uit naar 
de toekomst samen met jou.
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CURRICULUM VITAE

Marjolein Mulders was born in Nijmegen on February 
7th 1987. After attending the first year of high school 
at the Stedelijk Gymnasium Nijmegen, she moved to 
Eindhoven where she graduated from the Lorentz 
Casimir Lyceum. In 2005 she moved to Amsterdam 
to go to university, where she studied Economics and 
Business. Three years later she got accepted to Medical 
School at the University of Amsterdam. During her 
studies she played field hockey for the first women’s 
team of Oranje-Zwart and Hurley.

Her research internship in 2011 at the Hand and Upper Extremity Department of 
Harvard Medical School in Boston (supervisor dr. D. Ring) was her introduction 
into scientific research and the first step towards her current PhD fellowship. 
In 2013 she obtained her medical degree after which she started working as a 
surgical resident not in training at the Flevoziekenhuis under the supervision of dr. 
P.V. Verbeek. After six months, she started as a PhD fellow in trauma surgery under 
the supervision of Prof. dr. J.C. Goslings and dr. N.W.L. Schep. Her thesis focused 
on improving diagnoses, treatment and outcome following a distal radius fracture. 

In 2015 and 2017, she managed to secure two large grants for the implementation 
study of the Amsterdam (Pediatric) Wrist Rules. During her PhD fellowship she 
got the opportunity to enlarge her scientific experience by becoming a research 
fellow at the Department of Orthopaedic Surgery at Columbia University Medical 
Center in New York (supervisor dr. M.P. Rosenwasser). Additionally, she presented 
on multiple national and international conferences. Currently she is working as 
a surgical resident not in training at the Onze Lieve Vrouwe Gasthuis under the 
supervision of dr. M.F. Gerhards. In July 2018 she will start as a surgical resident in 
training of the Academic Medical Center.
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