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Voor we beginnen

• Veel fracturen, zijn “distraction injuries”

• ABC : Airway, Breathing, Circulation

• OZ Neus→ staart OZ

• Fractuur classificatie
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4

Fractuur beoordelen

Evalueren van de 
mechanische noden

Evalueren van de 
biologische noden

Evalueren van de klinische 
effecten

Hoe ga je dit oplossen: 
Selecteer en implantaat

Anticipeer complicaties 

Fractuur classificatie

Geschiedenis van 
de osteosynthesis

cases

Biomechanica 
van de fractuur 

Fractuur heling



Fractuur oplossend denken

5

Fractuur beoordelen

Evalueren van de 
mechanische noden

Evalueren van de 
biologische noden

Evalueren van de klinische 
effecten

Hoe ga je dit oplossen: 
Selecteer en implantaat

Anticipeer complicaties 

Fractuur classificatie

Geschiedenis van 
de osteosynthesis

cases

Biomechanica 
van de fractuur 

Fractuur heling



INHOUDSTAFEL
1. Fractuur classificatie

2. Geschiedenis van de 
osetosynthese
• Spalk
• ESF
• Platen
• Interne fixatie (practicum)

3. Bot ontwikkeling/heling en 
physiologie van het bot

4. Biomechanica van de fractuur

5. Cases



FRACTUUR CLASSIFICATIE

• Waarom? 
• Discussie van methode van fixatie

• Indicatie geven van prognose

• Vergelijken van uitkomst
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SOORTEN FRACTUUR CLASSIFICATIE
• Beschrijvende classificaties

• Bot
• humerus, radius, ulna, tibia…

• Locatie op het bot
• Intra-articulair <> diafysair <> metafysair

• verplaatsing

• Vorm van de fractuur
• Simpel <> wedge <> complex

• Groeiplaten (hebben aparte classificatie)

• Schade aan de weke delen
• Open <> gesloten

• Aanwezigheid van predisponerende factoren
• Pathologisch <> traumatisch
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Bot & L/R
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Locatie op het bot

• Metafysair

• Diafysair
• Proximaal

• Distaal

• midden

• Epifysair

• Physis
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Salter- Harris 
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Vorm van de fractuur
• Simpel 

• spiraal

• Oblique/schuin >30°

• Transvers/dwars <30°

• Wedge
• Spiraal

• Beding

• gefragmenteerde
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• Complex
• Spiraal

• Segment

• onregelmatig
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Verplaatsing van bot• grootste distale fragment tov
grootste proximale fragment

• Geen verplaatsing

• Minimale verplaatsing

• Verplaatsing
• zijwaarts

• overlap

• Impactie

• angulatie

• Torsie: Valgus /varus
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Salter Harris classificatie

• Angular limb deformity
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Groeiplaat



Salter Harris Type 
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De avulsie fractuur
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Open fractuur classificatie

• OPEN FRACTUUR =

• Fractuur met wonde van de huid 
en de onderliggende weke 
delen, waardoor er een 
communicatie is met de 
buitenwereld en het 
gefractureerde bot of zijn 
haematoom. 

• GESLOTEN FRACTUUR=

• Fractuur heeft geen verbinding 
met de buitenwereld
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75-80% door auto/motor accident
5-10% van alle fracturen zijn open



INDELING OPEN FRACTUREN
• 3 graden 

• 4 hoofdcomponenten
• Grote van de wonde

• Uitgebreidheid van weke delen schade

• Mate van contaminatie

• Complexiteit van de breuk= Energie/impact van trauma
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Type Grote van 
de Wonde

Energie Graad van 
contaminat
ie

fractuur Weke delen 
schade

Infectie % helingstijd

1 < 1cm Low Laag Simpele 
fractuur

beperkt 0-2% 1m

2 > 1cm Medium matig Mild 
complex

Niet 
uitgebreid

2.5-7% 1,5m

3 >10cm High Hoog Erg complex uitgebreid 13,7% 2m

3A Nog te 
sluiten

10-25%

3B flap 10-50%

3C Vasculaire/(
neuro ) 
herstel

>50%
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Graad 1

• Kleine punctie wonde , 
waardoor een stukje bot is 
komen piepen en terug is gezakt 
(binnen—>buiten)

• <1cm

• Weinig weke delen schade

• Simpele fractuur

• 10% meer complicaties

• Zelfde prognose

25



Graad 2

• Wonde is groter >1cm

• Wonde is van buiten uit ontstaan

• Vreemd materiaal in de wonde

• Geen erge weke delen schade, geen avulsie of flappen

• Licht crushing

• Matige complexiteit

• Matige contaminatie
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Graad 3
• Zeer contaminatie

• Erge erge weke delen schade, met inbegrip van huid, spieren en 
vasculair/zenuw schade

• Bot is meestal sterk gefragmenteerd

• Vaak hoge impact fracturen, auto-accident

• Slechtere prognose, langdurige behandeling nodig
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Graad 3 A Graad 3 B Graad 3 C

Voldoende bedekking van weke 
delen

Periost eraf gestript, bot ligt vrij, 
onvoldoende weke delen om bot te 
bedekken , flap is nodig

Geassocieerd met neurovasculaire
schade die hersteld moet worden

Erg gecompliceerde fractuur Onafhankelijk van soort breuk en 
weke delen schade



Open fractuur behandeling

• Steeds spoedgeval

• Cardiovasculair stabiel

• RX thorax

• Pijnmedicatie

• Scheren & spoelen van de 
wonde

• Cultuur → wanneer?

• AB IV

• Behouden van de 
vascularisatie

• Wonde bedekken met 
steriel verband

• Fixatie dmv Robert Jones of 
spalk
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• Snelle en stabiele fixatie

-kleine wonde, snel fixeren

-Grote wonde: open 
wonde behandelen (ESF)

- Stabiele fixatie met zo 
weinig mogelijk materiaal

- gewricht: arthrodesis of 
amputatie

ORTHOPEDIST
SPOEDARTSASSISTENT

Elke open fractuur, hoe klein ook, wordt bij binnenkomst als gecontamineerd 
aanzien, als de fractuur >8u oud is, wordt hij als geïnfecteerd aanzien.

Bone will heal in 
the presence of 
infection, if it is 

stable.



Pathologisch <>traumatisch
• Onderliggende oorzaken

• Neoplasie

• Metabool (hyperparathyroidism)

• Infectieus (bact of fungal
osteomyelitis)

• Genetische (osteogenesis 
imperfecta)

• Idiopathisch (been cyste)

• Stress riser effect (pin of plaat)

• Secundair aan niet helen van 
groeiplaten
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Pathologisch <>traumatisch

Titi, FV, 12j, 
fractuur humerus na 
gevecht met andere kat.
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Pathologisch <>traumatisch
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Geschiedenis van de osteosynthesis

• Evolutie van de apparaten

• Waarom geschiedenis voor chirurgen?



Geschiedenis van de osteosynthese
Prehistorische orthopedie

• Oude Egypte

• Oude Grieken
• Romeinen

• Middeleeuwen

• Renaissance

• Revoluties 

• WO I & II

= spalk , bedrust, amputatie
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AE:  formol1846

Antisepsis 1867
1895 RX



Geschiedenis van de osteosynthese
• 1840: ESF Malgaigne clamp

• 1895: eerste RX 

• 1897: ESF 2 pinnen prox en 2 pinnen distaal

• 1938: ESF 3 pinnen prox en 3 pinnen distaal

• 1940: KE Systeem 

• 1940 : Illizarov

• 1950-1960: plaat

• 1940-1950 IM pinning

• 1980: interlocking nails

• 1990-2000: verdere ontw ESF
36



Geschiedenis van de ESF
• 1840 Malgaigne clamp

• 1897 Lambotte (Antwerp) - Parkhill (USA) 

• 1938 Raoul Hoffman (EU) - R. Anderson. -

• 1940 KE systeem  - Illizarov

• 1990 – 2000 verdere ontw. 37

Otto Stader 1937



Geschiedenis van de ESF

• 1940 Illizarov
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Geschiedenis van de platen
• Voor ‘50: 

• Mal-union→ Gebrek aan rigide fixatie
• Non-union → Gebrek aan steriliteit
• botinfectie→ Gebrek aan steriliteit
• platen breken
• osteolyse door corrosie en electrolyse→ goud of zilver -->inert materiaal

• Na 1958: AO swiss in DAVOS begreep als 1° interferentie tussen bot en 
weke delen en materiaal
• Accurate reductie van de fragmenten
• Behoud van bloedvoorziening en biologie van de fractuur
• Rigide fixatie
• Snelle terugkeer naar beweging
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AO Principes

• Anatomische fractuur reductie 
en fixatie

• Rigide stabiliteit van de fractuur

• Behoud van bloedvoorziening 
door voorzichtige dissectie en 
fractuur reductie technieken

• Snelle terugkeer naar beweging

• Lange beenderen axiale uitlijning, maar niet 
noodzakelijk anatomisch perfect. 
Gewrichten steeds prefecte reductie. 

• Voldoende stabiliteit om heling te voorzien 
via directe of indirecte heling

• Atraumatische benadering of minimaal 
invasieve benadering

• Vroege terugkeer naar mobiliteit
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Geschiedenis van de platen
• 1960 – ‘69 DCP

• 1994 LC-DCP

• PC-Fix

• 2011 LCP

41



DCP
• Evolutie van rond gat naar ovaal gat
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DCP plaat
Dynamic compression plate

44



LC-DCP plaat
Limited contact dynamic compression

plate
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LC-DCP plaat
Limited contact dynamic compression
plate
• Evolutie van het schroefgat
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NEUTRAAL EXCENTRISCH



Locking platen
PC Fix Point contact fixator SOP string of pearls
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Locking-compressie platen
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LCP
Locking-compessie platen

49



LCP
Eigenschappen van het schroefgat

• Eigenschappen van het schroefgat

• Combi gat
• Locking screws

• Conventionele schroeven
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Standaard 
schroefgat

gat met schroefdraad 

voor locking schroef



LCP
Eigenschappen van het schroefgat
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(LC-)DCP-Plaat       <>     Locking plaat

• De wrijving tussen de 
schroefdraad en bot geven de 
stabiliteit

• Fixed angle plates fixatie van de 
schroef

• geen wrijving tussen bot en 
plaat
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(LC-)DCP-Plaat       <>     Locking plaat

• De wrijving tussen de 
schroefdraad en bot geven de 
stabiliteit

• Compressie – lag functie

• geen wrijving tussen bot en 
plaat

• Toegenomen axiale stabiliteit

• Minder falen van individuele 
schroeven, maar plaat kan nog steeds 
breken.
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VA-LCP Variable angle locking plate

• Angulatie van 30°

• Best resisteren tegen rotatie 
wanneer loodrecht geplaatst

• Richting van de schroeven 
verdelen

• Weg van gewricht richten

54



Wanneer LCP

• Slechte bot kwaliteit (osteoporose, osteomyelitis)

• Complexe fracturen

• Onmogelijk om de conventionele minimale aantallen schroeven te 
halen (3prox.- 3 distaal) 

• Wanneer enkel bridging plating van een fractuur mogelijk is

• Non-union van andere gefaalde constructies (schroeven uit gestript)
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Locking platen falen aan grotere load dan 
conventionele platen
Zeer duidelijk voordeel in osteoporotisch
bot



MIPO’s (minimal invasive plate
osteosynthesis)

• Reductie van de fractuur zonder de fractuur (haematoom) te raken.

• Locking plaat → geen nood aan perfect contouren

• Plaat-pin

• Plaat inbrengen via submusculaire tunnel.
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voordelen

Kortere operatie tijd

Minder kans op bacteriele infecties

Minder weke delen trauma

Behoud van fractuur haematoom

Behoud van subperiostale bloedvoorziening

=> Snellere heling

Nadelen

Technisch moeilijker

Meer kans om malalignatie



Robotchirurgie

• Een robot is niet juist een machine

• Het is een informatie systeem met armen

• Robots zijn accurater dan mensen

Foutmarge in angulatie van schroeven 
• robot 0,022 %

• Ervaren chirurg 11%

• Student 40%
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schroeven
• Non-Self tapping <>   Self tapping <>           Self drilling Self tapping

• Cortical <> cancelous <> locking

• Hexagonale <> Stardrive (torx) <> cross (cruciate) <> Single slot

• Cannulated screw
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Tubulaire platen

• Veterinary cutable plate

• 1mm dik

• In zone met weinig weke delen 
bedekking, kleine botjes
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Reconstructie platen

• Inkepingen zodat ze beter 
kunnen aangepast worden4
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Addendum: Fracturen en de spalk 

• Spalken worden teveel gebruik in DGK op vraag van de eigenaars

• Indicatie spalk: Gesloten, incomplete fractuur (greenstick) in jonge dieren

• Indien je toch een spalk zet: wekelijkse controle

• Vervangen van de spalk zeker om de 2 weken bij jonge dieren

• Spalk is gewoonlijk 6-8 weken nodig

• De dieren ZULLEN steeds een soort van dermatitis krijgen van de spalk
• Vermijd zoveel mogelijk spalken. 

• Leg de verwachtingen niet te hoog voor de eigenaars

• Kost van spalk en complicaties, kunnen zo erg oplopen dat je de prijs van een 
operatie hebt. 
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Geschiedenis van de osteosynthesis
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BIOMECHANICA VAN DE FRACTUUR
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Loading

• Compressie

• Tensie

• Shear

• Torsie
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Krachten op het bot
• Compressie

• concave : compressie zijde

• Convex : tensie zijde

• Tensie/spanning
• Tensie zijde bot

• spieren
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• Shear force /Torsie/ Buigen

→ Fractuur



Krachten op het bot
• 4 krachten

• Buigen

• Torsie

• Compressie
• concave : compressie zijde

• Convex : tensie zijde

• Tensie/spanning
• Tensie zijde bot

• spieren

68• (Shear force /schuif kracht)

→Fractuu
r



Fracturen van het bot
• Draaibeweging → spiraalvormige fractuur

• Compressie→ korte schuine/oblique fractuur

• Tensie -→ Dwarse /transverse fractuur

• Buigen → Butterfly fractuur
69

High energy

Low energy
Anatomische reductie

Allignatie
Anatomische reductie, gaat ten 
koste van bloedvoorziening



1 plaat , 3 technieken
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Bridging plate

• 2 uiteinde zijn gefixeerd en de 
fractuur zone blijft 
onaangeroerd 

• Diafysaire fracturen

• Respecteer de biologie van de 
fractuur en vermijd bijkomend 
weke delen trauma

• Lengte wordt bewaard en 
rotationele stabiliteit tegen 
gegaan. 

• Relatieve stabiliteit

• Heling met callus vorming

71



Plaat plaatsen in compressie

• Compressie van de plaat via 
ovale gaten die excentrisch 
geboord worden en bij 
aanspannen gaan de 2 
fragmenten naar elkaar toe
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Neutralisatie plaat

• Neutralisatie plaat = protection
plaat. Neutraliseerd/ beschermt 
tegen plooien, shear force en 
torsie krachten .

• Neutralisatie plaat kan in 
combinatie met lag screw een 
perfecte reductie geven.
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Tension band functie van de plaat
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LAG SCREW

• Schroef gaat 2 delen van de 
fractuur samen comprimeren
• Beste vorm van compressie

• Geen rotationele , bending of 
shear force

• Loodrecht op de fractuurlijn

• 2 technieken
• Door speciale lag screw

• Halve schroefdraad

• Door techniek
• Overboren van de eerste cortex

• Compressie geven met beentangen
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BOT HELING
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BOT HELING
• Primaire botheling

• Rigide fixatie

• Geen callus

• Contact heling

• df

• Secondaire botheling
• Geen rigide fixatie

• Callus

• Endochondrale ossificatie

• ghbrl
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Primaire botheling
Absolute stabiliteit

secundaire botheling
Relatieve stabiliteit

Minimale 
callus.

callus.



Primaire botheling

• Fragmenten zijn 
geïmmobiliseerd

• Contact heling (osteoblasten 
steken de fractuur gap over)

• Cutting cones – remodeling door 
osteoclasten

• Staat of valt met de sterkte van 
uw constructie. Kan osteoporose 
van het bot geven.
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SECUNDAIRE BOT HELING
1. Weefselschade & haematoom

2. Inflammatie & cellulaire 
proliferatie

3. Callus (fibreus)

4. Consolidatie (woven bone)

5. Remoddeling (lamellair bot)
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Radiografische tekenen van botheling
Radiografische tekenen Tijd Postoperatief

Scherpe fractuur randen 1 week

Fractuur randen minder scherp, fractuur gap w groter 2 weken

Ongestructureerde en vlekkige mineralisatie of bridging
callus, fractuurlijn nog duidelijk zichtbaar

4-6 weken

Callus, fractuurlijn onduidelijk zichtbaar 6-9 weken

Dense callus, fractuurlijn onduidelijk 8-12 weken

Remodeling, fractuur lijn niet meer zichtbaar > 10 weken
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Botheling afhankelijk van leeftijd en 
apparaat
Leeftijd dier ESF en IM pin Plaat

<3 maand 2-3 w 4 w

3-6 maand 4-6 w 2-3 m

6-12 maand 5-8 w 3-5 m

> 1 jaar 7-12 w 5 m - 1j
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CASES
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Soorten fracturen en hun behandeling
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Zappa , FV
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Charlotte, teckel
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Charlotte , teckel
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Theo – Mechelaar
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Theo – Mechelaar
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Theo – Mechelaar
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Theo 24/10/2022
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Sheltie, breuk LiVP
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Chihuahua breuk radius-ulna
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Tibia fractuur kat 
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KAZAN, DH
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106
Post op Post op



1076w Post op 10w Post op 12 w Post op
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Rehabiliteren

• Oedeem verminderen

• Gewrichten in beweging 
onderhouden

• Spierkracht heropbouwen

• Terug naar normale activiteit
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PRACTICUM
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Intramedullaire pinnen

• Kirschner wire = K-wire 0,8 – 1 – 1,2

• Steinmann pin

• = soorten punten: neg. Profile – trocar – chisel
point - rush

• 70% van de mergholte wanneer enig 
implantaat

• sterkte = r4
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Intramedullaire pinnen

• Minder vaak breken, bij cyclisch 
laden van het bot

• Load sharing (laat axiale druk toe 
op de fractuur, bij stappen)

• Intramedulaire splint

• Kan gesloten MIPO

• Zou fractuur heling stimuleren

• Ook goed verdragen in open 
fractuur.
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IM pinning
voordelen Nadelen: biomechanisch

goedkoop Relatief stabiel

Materiaal gaat levenslang mee Ineenschuiven van de fractuur

Geen effect op bloedvoorziening periost Geen krachten w opgevangen tussen bot en pin: 
compressie, lag….multifragment

Minimaal effect op bloedvoorziening medulair kanaal Kan geen rotationele krachten weerstaan

Behoud van allignatie centraal
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IM pinning

• Nooit alleen gebruikt

• Bot kan zich nog steeds rond de 
pin buigen. 

• Vaak in combinatie gebruikt
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IM pin combinaties
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IM pinning van de femur

121

Normograade Retrograad

Mediale zijn 
van de femur 

VERMIJD
• Abductie
• Externe rotatie
• flexie

Pin kort knippen
Pin terugtrekken, knippen 
en erin slaan (countersink)

Zo dicht 
mogelijk 
tegen de 
trochanter
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Femurkopexcisie stappen plan 1

• Incisie iets voor 
trochanter majus

•richting knie
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Femurkopexcisie stappen plan 2

• Vrijprepareren subcutis 
• Voldoende ver om alle spieren 

te identificeren. 

• Lokaliseren tensor fascia lata

• Lokaliseren biceps femoris

• Steekinscisie fascia lata
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Gluteus
medius



Gewricht openen

• Huid - subcutis



Laterale arthrotomie



IM pin femur en n.ischiadicus
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14,5%

Fibroplasia zeker als pas na 2-
3w

-Pijn
-Geplooide poot
-Verminderde 
proprioceptie van 
de voet

Zo snel 
mogelijk 
chirurgie



IM pinning van de tibia

• normograad • retrograad
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- Knie plooien in rechte hoek
- Mediaal van de rechte patella band
- 1/3 tot ½ distaal van de totale 
afstand van de TT
- Mediaal en caudaal richten
- caudale wand voelt, de pin verder 
duwen, zodat hij afketst op de wand. 
- Pin 50% van het medullair kanaal, 
want tibia is gebogen
- Pin buigen



IM pinning humerus
• normograad

• retrograad
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• Pin smal genoeg om door de epicondylair zuil te gaan 
• Grotere pinnen blijven boven supratrochlear foramen
• Tuberculum majus, op de bijna bovenkant van het heuveltje
• Boren gebeurt loodrecht op het bot en dan caudo-mediaal
• -Dieper steken tot weerstand gevoeld wordt



IM pinning radius - ulna
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CERCLAGE 
• 316L stainless steel, maar 

vervormbaarder

• Weinig resistentie tegen 
buigkracht

• Sterkte = 𝜋 𝑥 𝑟2

• Courante maten 0,6 - 0,8 -1 

• Geen regels ivm maten

• Zwakste punt: knoop

• Hoe dikker de cerclage, hoe 
steviger de knoop
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1mm hond >20kg
0,8 hond <20kg



Cerlcage : soorten knopen
• Twist knot Single loop                      Double loop

134Draaiende beweging kan de draad in 
de knoop kapot maken

< <



Fibertape cerclage
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Cerclage: 

• Fractuur lijn >2x bot diameter (anders glijden)

• Cerclage loodrecht op bot plaatsen

• Laat ½ tot 1 bot diameter tussen de cerclage

• Gebruik enkel bij perfecte anatomische reconstructie

• Gebruik in combinatie met pin, plaat, ESF
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Cerclage : gebruik

• Tension band • cerclage
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• interfragmentair• Hemi-cerclage



Cerclage : Tension band
• Om de trekkracht van een spier tegen te gaan

• Combinatie met pinnen voor alignatie en rotatie te 
verhinderen

• Figure of 8
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Tension band systeem

• Tension band systeem in het 
olecranon
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Cerclage: Interfragmentaire cerclage
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