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In Hoofdstuk 1 wordt het doel van dit proefschrift besproken. Hoewel het grootste
deel van de eenvoudige, extra-articulaire distale radiusfracturen in gips behandeld kan
worden is deze behandelingsmethode vaak onvoldoende voor instabiele, intra-articulaire
fracturen. Externe fixatie is een alternatieve methode om de stabiliteit te vergroten
maar heeft het risico van langdurige pijn en stijfheid in de pols ten gevolge van de
immobilisatie. Dynamische externe fixatie geeft de mogelijkheid van een vroege,
functionele behandeling maar de constructie van de huidige dynamische externe fixateurs
kan mogelijk verbeterd worden.
In een samenwerkingsproject van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en
het AO Research Institute in Davos werd naar een beter biomechanisch ontwerp gezocht
dat vervolgens werd getest.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de anatomie van de pols in relatie tot distale
radiusfracturen. De ossale componenten, de ligamenten, de neurovasculaire structuren
en de radiologische anatomie worden beschreven. Studies naar de functionele aspecten
van polsbewegingen hebben aangetoond dat voor activiteiten van het dagelijks leven
een beweeglijkheid van ongeveer 30 to 40 graden gecombineerde flexie-extensie en 25
tot 40 graden gecombineerde radio-ulnairdeviatie nodig is. De kinematische aspecten
van de pols worden besproken met speciale aandacht voor het draaipunt van de pols,
wat zich in het capitatum bevindt.

Hoofdstuk 3 beschrijft algemene aspecten van distale radiusfracturen. De geschiedenis
gaat terug tot de tijd van Hippocrates en het fractuurmechanisme is sinds die tijd
uitgebreid onderzocht. De incidentie bij vrouwen is ongeveer 35 per 10.000 en bij
mannen 10 tot 15 per 35.000 waarbij er een sterke stijging in de incidentie is bij vrouwen
boven de 50 jaar, waarschijnlijk gerelateerd aan osteoporose. De meest voorkomend
oorzaken van de fractuur zijn een val op de grond en een val van hoogte. Verschillende
classificatiesystemen worden besproken.
Er zijn vele behandelingsmogelijkheden waaronder gips, brace, percutane Kirschner-
draden, open osteosynthese en externe fixatie. Dit duidt erop dat er geen overeenstemming
over een standaardmethode is. Tot 30% van de behandelde patiënten krijgt complicaties
zoals pijn en stijfheid; post-traumatische arthrose kan bij 6 tot 65% van de patiënten
worden gezien, deels afhankelijk van de follow-up duur.

In Hoofdstuk 4 wordt de externe fixatie van distale radius fracturen besproken. De
techniek is gebaseerd op het principe van ligamentotaxis, waarbij de repositie van de
fractuurfragmenten d.m.v. tractie aan de ligamenten wordt behouden. De belangrijkste
indicaties zijn intra-articulaire, comminutieve en/of instabiele fracturen. Functionele
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en radiologische resultaten zijn goed tot uitstekend bij ongeveer 68 tot 95% van de
patiënten maar complicaties komen frequent voor.
Dynamische externe fixatie geeft de mogelijkheid van een vroege functionele
behandeling. De voordelen zouden kunnen liggen in een vermindering van pijn en
stijfheid van de pols en in een mogelijk positief effect op het herstel van het
gewrichtskraakbeen. Dit laatste is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van post-
traumatische arthrose. Diverse typen dynamische externe fixateurs met kogelgewrichtjes
als scharnierpunt zijn ontwikkeld en getest, meestal in kleine studies. Het is nog niet
duidelijk wat het beste moment is om de fixateur te dynamiseren en of er een voordeel
is ten opzichte van statische fixateurs.

Hoofdstuk 5 beschrijft de ontwikkeling van een nieuwe dynamische externe fixateur.
Er werd een mechanisme met bewegingsmogelijkheden in 3 dimensies ontwikkeld.
Het draaipunt ligt bij alle bewegingen in één punt buiten het apparaat, in tegenstelling
tot dynamische fixateurs met een kogelgewricht waarbij het draaipunt in het apparaat
zelf ligt. Als het apparaat op de juiste wijze wordt gemonteerd komen het draaipunt van
de pols en dat van de dynamische fixateur met elkaar overeen. Zodoende ontstaat een
techniek die de mogelijkheid biedt de positie van de fractuurfragmenten te behouden
terwijl de pols in alle vlakken kan bewegen.
Na de succesvolle toepassing van het Flexafix protoype in een eerste klinische casus
werd het ontwerp verder verbeterd en aangepast. Er werd een patent op het ontwerp
verkregen en tevens werd er een richtapparaat ontwikkeld om de montage van de fixateur
te vereenvoudigen.

Hoofdstuk 6 toont de resultaten van een biomechanische cadaverstudie. De belasting
van de radius tijdens flexie-extensie en radio-ulnairdeviatie met de Flexafix werd
vergeleken met een dynamische externe fixateur met een kogelgewricht. Het onderzoek
liet zien dat de biomechanische eigenschappen van de Flexafix zorgden voor een relatief
gunstig belastingspatroon van de radius en dientengevolge van het fractuurgebied in
vergelijking met een apparaat met een kogelgewricht. Dit was met name duidelijk tijdens
radio-ulnairdeviatie. Deze eigenschappen zouden een rol kunnen spelen bij het
voorkómen van dislocatie van fractuurfragmenten tijdens de periode waarin de fixateur
is gedynamiseerd.

Hoofdstuk 7 beschrijft een analyse van de bewegingseigenschappen van de nieuwe
externe fixateur. Door gebruik te maken van een combinatie van CT-scan en high-speed
video data werd een 3-dimensionale reconstructie van bewegingen in de pols gemaakt.
De hoeken tussen respectievelijk radius en lunatum, capitatum en lunatum, en scaphoid
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en lunatum werden tijdens flexie-extensie en radio-ulnairdeviatie gemeten om het carpale
bewegingspatroon te beschrijven. Tijdens beide soorten bewegingen traden in beperkte
mate veranderingen op in het normale carpale bewegingspatroon hoewel de verschillen
niet significant waren. De resultaten voor flexie-extensie komen overeen met eerder
gepubliceerde studies waarin andere dynamische externe fixateurs werden getest. Doordat
met de Flexafix zowel flexie-extensie als radio-ulnairdeviatie mogelijk zijn, in
tegenstelling tot met andere dynamische externe fixateurs, kan de normale beweging
van de pols echter beter benaderd worden.

In Hoofdstuk 8 wordt een stapsgewijze operatietechniek voor het aanbrengen van de
Flexafix gepresenteerd. Na de standaard voorbereidingen en repositie van de fractuur
worden de fixateurpennen ingebracht. Beschadiging van de sensibele tak van de nervus
radialis kan daarbij voorkomen worden door gebruik te maken van een ‘half open’
operatietechniek. Daarna wordt de dynamische fixateur met behulp van het richtapparaat
gepositioneerd. Het bewegingsmechanisme wordt met behulp van inbusschroefjes en
een extra fixateurstaaf vastgezet.

Hoofdstuk 9 beschrijft de resultaten van een prospectieve studie die werd opgezet om
ervaring met de Flexafix op te doen. Vierenveertig patiënten met instabiele distale
radiusfracturen werden in de studie geïncludeerd. Gedurende de periode waarin de
fixateur was gedynamiseerd was de mediane flexie 30 graden, extensie 18 graden, radiair
deviatie 0 graden en ulnair deviatie 20 graden. Dit benadert de bewegingsmogelijkheden
die nodig zijn om activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren. Ondanks de vroege
mobilisatie, die twee weken na de operatie werd gestart, werd de repositie behouden.
Het anatomische resultaat was uitstekend of goed in 82% van de patiënten en het
functionele resultaat was uitstekend of goed in 92% van de patiënten. Deze uitkomsten
zijn vergelijkbaar met die van andere dynamische en statische externe fixateurs. Een
voordelig effect van de dynamisatie kon niet duidelijk worden aangetoond; daarvoor is
een langere follow up nodig. Op grond van de opgedane ervaringen dient het apparaat
nog verder te worden verbeterd. Het gebruik van (Röntgen doorlaatbare) materialen en
fabricagemethoden zou de glij-eigenschappen van het bewegingsmechanisme kunnen
bevorderen.


