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Open wedge correctie-osteotomie voor
malunited extra-articulaire distale
radiusfracturen.
A.J. Spaans, T.M. Moojen, H. Slijper, R. Feitz
Inleiding
Malunion is één van de meest voorkomende complicaties (5,3%) van dis
tale radiusfracturen na zowel conservatieve als operatieve behandeling.
Daarbij is het van alle andere complicaties, waaronder compressieneu
ropathie (7,9%) en posttraumatische artritis (6,5%), de meest invalide
rende door vaak forse pijn, zwakte, verminderd uithoudingsvermogen,
beperking van actieve en passieve bewegingsuitslagen, synovitis en knak
kende geluiden. [1,2] Deze symptomen zijn mogelijk het gevolg van een
verandering in de architectuur van het radiocarpale gewricht [1,3], distale
radio-ulnaire gewricht [4], bijkomende verandering in de carpus [5] en
een verminderd mechanisch voordeel van verkorte flexorpezen. [6] De
typische presentatie is die van de oudere patiënte met een conservatief
behandelde distale radius fractuur met een secundair afglijden van de
fractuur en verlies van positie tijdens de gipsbehandeling. De voornaam
ste klachten zijn verminderde supinatie en pijn aan de ulnaire zijde van
de onderarm. Bij onderzoek valt de typische ‘dinnerfork’ deformiteit op.
Operatieve correctie werd voor het eerst beschreven door
Ghormley en Mroz in 1932 en wordt sindsdien beschouwd
als een goed geaccepteerde reconstructieve procedure. [7-9]
De doelen van deze correctie-osteotomie zijn pijnreductie,
het herstellen van de functie van de pols en het verbeteren
van het uiterlijk en de architectuur van de distale radius mid
dels het corrigeren van de deformiteit op het niveau van de
oude fractuurplaats. [3, 10]
Correctieve operaties kunnen worden verricht via dorsale of
volaire benadering. Voor het opvullen van het botdefect kan
gebruik worden gemaakt van een autoloog corticospongieus
of spongieus bottransplantaat of van een allogene botgraft.
Met de moderne plaatosteosyntheses is de ingreep gemak
kelijker geworden. Dit zorgt naar onze mening voor ruimere
indicaties, waardoor de operatie vaker kan worden toegepast
en kan worden gezien als een veilige, betrouwbare en re
produceerbare ingreep met geringe complicaties. Onze hy
pothese was dat de uitkomst van de operatie voornamelijk
wordt bepaald door het op lijn brengen van de carpus in het
verlengde van de radius en daarmee de adaptieve verande
ring in de carpus te normaliseren.
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fracturen hebben Thivaios en McKee een zogenaamde T-lijn
gebruikt, die echter niet reproduceerbaar bepaald kan wor
den in Colles-type fracturen. [11] In deze studie hebben wij
een gemodificeerde T-waarde (mT) als nieuwe maat voor de
translatie van de carpus in het saggitale vlak en verwijst daar
mee naar het secundair optreden van een adaptieve carpale
instabiliteit (CIA) na een malunion van de radius [5] mT
wordt naar onze observatie groter bij verplaatsing van het
distale radius fractuurdeel naar volair of dorsaal én bij inzak
king van de radius. Zelfs als de radiale en de volaire inclina
tie relatief normaal zijn, zal bij verkorting van de radius kli
nisch een 'dinnerfork' deformiteit zichtbaar zijn. Naar onze
hypothese geeft mT de essentie van de operatie, namelijk het
verlengen van de radius en op lijn brengen van de carpus
met de as van de radius, goed weer.
Het doel van de huidige studie is de techniek en uitkomsten
te rapporteren van een cohort patiënten dat een correctieosteotomie van de distale radius heeft ondergaan vanwege
een dorsaal of volair geanguleerde deformiteit, waarbij ge
bruik wordt gemaakt van een volaire plaat en eventueel een
(cortico-) spongieuze botgraft.

Patiënten en methoden
Tussen januari 2005 en april 2010 werden 40 patiënten
behandeld middels een correctie-osteotomie van de distale
radius vanwege een extra-articulaire post-traumatische de
formiteit. De indicaties voor correctie-osteotomie waren pijn
en functionele beperking. Patiënten met een dorsale plaat
(n=10) werden geëxcludeerd. Gevorderde leeftijd of osteoarthrotische veranderingen in het distale radio-ulnaire ge
wricht waren geen contra-indicaties voor correctie-osteoto
mie.
De studiepopulatie van 30 patiënten bestaat uit 3 mannen
en 27 vrouwen met een gemiddelde peroperatieve leeftijd
van 53 jaar (range 26-85). Primaire behandeling had bij alle
patiënten elders plaatsgevonden. Deze bestond bij 64% (n=
19) uit conservatieve behandeling middels gesloten reposi
tie en gipsimmobilisatie en bij 36% uit operatieve behan
deling middels gesloten repositie en K-draad fixatie (13%,
n= 4), open repositie en plaatosteosynthese (20%, n= 6) of
Kapandji-procedure (3%, n= 1). De gemiddelde tijd tussen
het primaire letsel en de correctie-osteotomie bedroeg negen
maanden (range 2-31).
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Op de antero-posterieure (AP) röntgenfoto zijn de volgende
metingen verricht:
de radiale inclinatie: de helling van de styloideus radii ten
opzichte van de loodrechte mechanische as van de distale
radius. De normale radiale inclinatie is 22° (+/- 3°).
de ulna-variantie: de afstand tussen de ulnaire rand van de
fossa lunatum en de radiale rand van de distale ulnakop. Als
de ulna langer is dan de radius wordt de meting uitgedrukt
in een positieve waarde, als de ulna korter is in een negatieve
waarde. De normale ulna-variantie ligt tussen +3 en -3 mm.
Op de laterale röntgenfoto is gekeken naar:
de volaire inclinatie: de hoek tussen de longitudinale as van
de radiusschacht en de fossa lunatum van de distale radius.
De normale volaire inclinatie is 11,2° (+/- 4.6°).
mT beschrijft de volaire of dorsale translatie van de hand en
carpus en wordt gemeten als de kortste afstand van het mid
den van het os lunatum naar de lijn door de midas van de
radiusschacht (figuur 1).
Aangezien de carpus naar volair of dorsaal kan disloceren,
geeft dit verschillende radiologische resultaten en worden de
patiënten opgedeeld afhankelijk van het fractuurtype. Van
de 30 patiënten hadden 15 patiënten een Colles- en 15 patiën
ten een Smith-fractuur.

Operatietechniek
Figuur 1. Meting gemodificeerde T-waarde (MT).

Klinische uitkomsten
Pre- en post-operatief zijn bij een deel van de patiëntenpo
pulatie klinische en functionele metingen verricht (12 preen 23 post-operatieve metingen). Deze werden voornamelijk
uitgevoerd door de handtherapeuten verbonden aan het zie
kenhuis.
De bewegingsuitslagen van beide handen (pro- supinatie,
flexie-extensie en radiale-ulnaire deviatie) werden gemeten
met een goniometer en uitgedrukt in aantal graden. De
knijpkracht werd gemeten middels een hand-dynamometer
(Jamar) en uitgedrukt in aantal kilogram. De DASH- en
VAS-score zijn gebruikt als subjectieve uitkomstmaten. De
Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH-) score
is een uitkomstscore en bestaat uit een vragenlijst die be
trekking heeft op activiteiten uit het dagelijks leven, werk
en hobby’s. Elke activiteit wordt gescoord op een vijfpunts
schaal en uitgedrukt als een percentage-score (0: minimaal
of geen problemen, 100: maximale beperkingen). [12] De Vi
sueel Analoge Schaal (VAS-)score is een schaalverdeling van
0 (geen pijn) tot 10 (hevigst denkbare pijn) waarop de mate
van pijnklachten kan worden aangegeven.

Radiologische evaluatie
Standaard digitale antero-posterior en laterale röntgenfoto’s
werden pre- en post-operatief gemaakt bij alle patiënten.
De radiologische beoordeling van de normale distale radius
wordt beschreven door de radiale inclinatie, volaire inclinatie
en ulna-variantie. [13,14] Wij hebben daar een extra radiolo
gische meting mT aan toegevoegd, als nieuwe maat voor de
translatie van de carpus in het saggitale vlak.
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De operaties werden uitgevoerd in één ziekenhuis (Diako
nessenhuis Utrecht/Zeist) door twee ervaren handchirurgen
(TM, RF). Preoperatief krijgt de patiënt een echografisch
geassisteerde plexus-brachialis blokkade. Als een autologe
crista graft nodig geacht wordt, volgt nog een algehele anaes
thesie en een lokaal langwerkende pijnstiller (Chirocaine™).
Onder bloedleegte wordt de distale radius benaderd middels
een volaire gebogen incisie over de pees van de flexor carpi
radialis (FCR). Na identificatie van de FCR, de m. pronator
quadratus (PQ) en de m. flexor pollicis longus, wordt de PQ
afgeschoven. De a.radialis met volaire aftakking worden
hierbij gespaard. Onder doorlichting wordt het osteotomie
vlak bepaald zo dicht als mogelijk bij de oorspronkelijke
fractuurlokatie. In het geval van een volaire inclinatie wordt
eerst een Variax™ (Stryker™) plaat ingebracht en distaal
vastgeschroefd (figuur 2). Vervolgens worden schroeven en
plaat weer verwijderd en vindt de osteotomie plaats. De plaat
wordt distaal gefixeerd middels hoekstabiele lockingschroe
ven. Daarna volgt repositie op de plaat, dat wil zeggen de
anatomische vorm van de plaat wordt gebruikt als hevel om
de volaire inclinatie te herstellen. Het proximale glijgat van
de plaat wordt benut en daarmee wordt de radius op lengte
gebracht. Gemiddeld ontstaat er een botdefect van 5 tot 12
mm aan de dorsale zijde. Onder doorlichting wordt de stand
gecontroleerd. Vervolgens wordt de plaat proximaal middels
schroeven verder gefixeerd. Hierna wordt indien noodza
kelijk een corticospongieuze (n= 14) of spongieuze (n= 8)
spaan uit de crista geoogst en in het osteotomiegat geplaatst.
De ervaring en beoordeling van de operateur zijn beslissend
voor de soort graft. Er wordt gesloten in lagen. De patiënt
krijgt een volaire gipsspalk voor twee weken en gaat in prin
cipe nog dezelfde dag naar huis.
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Klinische uitkomsten
De gemiddelde pre- en postoperatieve bewegingsuitslagen,
kracht, DASH- en VAS-score staan vermeld in tabel 1. Na
een follow-up-periode van gemiddeld elf maanden (range
drie maanden tot drie jaar) zijn de gemiddelde bewegings
uitslagen verbeterd. Alleen de ulnaire deviatie is licht afge
nomen. De knijpkracht is verbeterd, de DASH- en VAS-sco
res zijn afgenomen.

Radiologische uitkomsten
De radiologische metingen zijn bij alle patiënten zowel preals post-operatief verricht (tabel 2). De meetresultaten zijn in
beide groepen vrijwel genormaliseerd. mT is in beide groe
pen significant verkleind.

Complicaties door de operatie

Figuur 2. Operatietechniek.

Nabehandeling
Na twee weken gipsbehandeling wordt het gips gewisseld
voor een circulair onderarmgips. Na nog eens twee weken
wordt gestart met oefenen en een afneembare thermoplas
tische spalk. Intensieve nabehandeling samen met de hand
therapeuten volgt. Er wordt geoefend met polsbewegingen
en onderarmrotaties, geleidelijk wordt de belasting opge
voerd.

Statistische analyse
De gepaarde Student’s t-test wordt gebruikt voor het vergelij
ken van pre- en postoperatieve data van de radiologische me
tingen. Er wordt gebruik gemaakt van SPSS software. Een
p-waarde < 0,05 wordt beschouwd als significant.

Resultaten
De studiepopulatie bestond uit 30 patiënten, waarvan de data
van 12 patiënten beschikbaar waren voor volledige evaluatie.

Tabel 1. Klinische uitkomsten pre- en postoperatief.
Preoperatief

Postoperatief

Gemiddeld

Range

Gemiddeld

Range

Pronatie (°)

70

30-90

74

45-90

Supinatie (°)

56

10-90

67

20-90

Dorsaalflexie (°)

52

10-75

59

30-85

Palmairflexie (°)

39

15-75

48

5-70

Ulnaire deviatie (°)

19

5-35

17

0-45

Radiaire deviatie (°)

19

10-30

20

10-45

Knijpkracht (kg)

14,3

1,9-29,4

17,1

2,6-34,6

DASH-score

54,0

41,6-73,3

32,8

3,3-68,3

VAS-score

4,4

0-8

2,6

0-6
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Bij geen van de patiënten was sprake van falen van de plaa
tosteosynthese, infectie, non-union of peesruptuur. Bij drie
patiënten werd in dezelfde operatiesessie een TFCC-fixatie
verricht, bij twee patiënten een reïnsertie van de processus
styloïdeus ulnae en bij één patiënt een Brunelli-plastiek. De
plaatosteosynthese werd bij vijf patiënten (17%) na conso
lidatie verwijderd vanwege irritatie van het materiaal. Alle
patiënten gaven aan dat er verbetering in pijn en functie was
opgetreden vergeleken met de pre-operatieve situatie.

Discussie
Het doel van deze studie was inzicht te verkrijgen in de klini
sche en radiologische uitkomsten van een cohort patiënten
die een correctie-osteotomie van de distale radius heeft on
dergaan middels een volaire plaat en eventueel het gebruik
van een autoloog bottransplantaat.
In het verleden is veelvuldig gebruik gemaakt van cortico
spongieuze graft als methode voor het opvullen van het bot
defect in de radius. Ring et al. heeft vergeleken tussen een
corticospongieuze en een spongieuze graft en liet zien dat er
geen verschil is in functionele uitkomst. [15] Gebruik van een
pure spongieuze graft is minder ingrijpend en geeft min
der morbiditeit op de donorplaats. Het heeft geen nadelen
ten opzichte van een corticospongieuze graft en zou daarom
gunstiger zijn om te gebruiken. In de huidige studie was het
afhankelijk van de ervaring en beoordeling van de operateur
voor welke graft gekozen werd. Er werd geen verschil in con
solidatie gezien.
Het is moeilijk om de resultaten na correctie-osteotomieën
van de distale radius te vergelijken omdat uitkomstmaten en
operatiemethoden tussen studies vaak verschillen. Volaire
benadering heeft een aantal voordelen: de benadering heeft
een lage morbiditeit, irritatie van de extensorpezen wordt
voorkomen, door de kracht van de constructie kan er vroeg
gemobiliseerd worden en het is vaak niet nodig de plaat op
een later tijdstip te verwijderen. [16,17] Een aantal studies
heeft wel gebruik gemaakt van de volaire benadering, maar
includeerde daarvoor alleen patiënten met een Smith-type
deformatie. [11,18,19] of dorsaal geanguleerde deformaties.
[16,20] Horas et al. heeft zowel Smith als Colles-type defor
maties in zijn populatie, maar gebruikt daarbij standaard
een corticospongieuze spaan uit de crista. [21] Del Pinal et
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Tabel 2. Radiologische uitkomssten pre- en postoperatief.
Smith-type
fractuur

Colles-type
fractuur

Preoperatief

Postoperatief

P-waarde

Preoperatief

Postoperatief

P-waarde

Gemiddeld

Range

Gemiddeld

Range

Gemiddeld

Range

Gemiddeld

Range

Volaire kanteling (°)

15,0

0-40

12,7

5-26

0,423

–17,0

–6—28

11,1

0-23

< 0,001

Radiale inclinatie (°)

18,8

7-40

22,6

15-32

0,05

17,2

5-27

20,3

16-30

0,05

Ulnavariantie (mm)

3,4

0-8

2,0

–2-8

0,01

2,9

0-11

1,8

–2-7

0,06

Gemodificeerd
T (mm)

7,1

3,3

0-10

0,011

5,7

0-11

1,8

0-6

0

al. heeft spongieus bot uit het olecranon gebruikt als graft,
maar de studie includeert patiënten met een sagitaal-rotatoi
re deformiteit. [22] De kracht van onze studie is dat we zowel
Smith- als Colles-deformaties includeren en beide groepen
behandeld zijn middels een volaire plaat met wanneer nodig
een (cortico-)spongieuze botgraft.
In de praktijk is het ons gebleken dat het lastig is om de mate
van correctie te bepalen aan de hand van de bekende radio
logische metingen. Wij hebben daarom MT ontwikkeld als
nieuwe maat voor de translatie van de carpus in het saggitale
vlak. Dit verwijst direkt naar de malunion van de radius en
het secundair optreden van een adaptieve carpale instabili
teit. Ondanks dat er van deze nieuwe parameter geen nor
maalwaardes bekend zijn bleek de mT in onze ervaring het
meest efficiënt en effectief van alle gemeten radiologische
waardes. In beide groepen was deze waarde post-operatief
significant kleiner. Deze ervaring nodigt uit tot een verdere
validatie van deze nieuwe parameter.
Een beperking van onze studie is het retrospectieve karakter.
Door het gebrek aan een onderzoeksprotocol voorafgaand
aan de metingen zijn de röntgenfoto’s niet volledig gestan
daardiseerd gemaakt. Dit kan ertoe leiden, dat de metingen
afwijkingen vertonen, die wellicht voorkomen hadden kun
nen worden door een standaard röntgenfoto. Daarnaast zijn
helaas niet van alle patiënten de pre- en post-operatieve be
wegingsuitslagen, krachtmeting, DASH- en VAS-score be
kend. Daarom konden deze metingen niet worden geana
lyseerd op significantie. Omdat de pre- en post-operatieve
radiologische bepalingen wel beschikbaar waren, zijn de
patiënten wel allemaal meegenomen in de onderzoekspo
pulatie. Dit betekent tevens dat er zowel patiënten met een
relatief korte als met een lange follow-up duur in de studie
zijn opgenomen.
Bij de meeste patiënten was er sprake van verbetering in de
DASH- en VAS-score. Deze resultaten tonen aan, dat er ver
betering heeft plaatsgevonden van symptomen, maar er is
geen sprake van normalisatie. Datzelfde geldt voor de bewe
gingsuitslagen en de krachtmeting. Dit blijven belangrijke
items in de pre-operatieve voorlichting om patiënten geen
valse hoop te geven op een volledig normale, pijnloze pols
functie.
De primaire behandeling en aanverwante controles na een
distale radiusfractuur moeten zorgvuldig plaatsvinden om
de noodzaak van een correctie-osteotomie zo klein mogelijk
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te maken. Als er echter toch deformatie met pijn en func
tiebeperking optreedt, is een correctie-osteotomie een goede
optie voor het verbeteren van de functie van de pols en het
verminderen van pijnklachten.

Conclusie
Deze studie toont de resultaten van 30 patiënten met een
post-traumatische symptomatische malunion van de distale
radius die een correctie-osteotomie hebben ondergaan. Wij
zijn van mening dat de beschreven volaire benadering met
gebruikmaking van (cortico-)spongieus bot een effectieve
techniek is in de behandeling van deze deformiteiten.
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re inclinatie, radiale inclinatie, ulna-variantie en een
gemodificeerde T-waarde) werden bepaald, evenals
klinische en functionele uitkomsten (bewegingsuit
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den tot drie jaar waren de gemiddelde post-operatieve
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1 kg, de DASH-score nam af van 54,0 naar 32,8 en de
VAS-score had een afname van 4,4 naar 2,6. De ra
diologische uitkomsten waren post-operatief in beide
groepen verbeterd vergeleken met pre-operatief, DT
was in beide groepen significant lager. Er traden
post-operatief geen complicaties op.
Conclusie: Correctie-osteotomie voor gedeformeerde
distale radiusfracturen middels een volaire benade
ring met (cortico-)spongieus bot heeft in deze po
pulatie tot een verbetering in bewegingsuitslagen
geleidt, een toename van kracht en een afname in
DASH- en VAS-score vergeleken met de pre-opera
tieve situatie.
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