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c a s u s

Proximale humerusfracturen bij kinderen, 
veelal een overbehandelde fractuur?
F.F.A. IJpma1

K.J. Bongers2 

beperkt en pijnlijk. Er werden geen neurologische of 
vasculaire afwijkingen geconstateerd. Röntgenfoto’s 
van de schouder toonden een gedisloceerde proxi-
male humerusfractuur van het Salter-Harris type II 
(fig. 1). Een aanvullende CT-scan toonde dat het 
caput humeri een schachtbreedte was gedisloceerd 
en volledig van de humerusschacht af gekanteld was 
met 90° dislocatie (fi g. 2). Patiënt werd conservatief 
behandeld met een sling en na twee tot drie weken 
startte hij met schouderoefeningen onder begelei-
ding van een fysiotherapeut. Röntgenfoto’s van de 
schouder na respectievelijk tien dagen, tien weken 
en acht maanden tonen een indrukwekkende remo-
dellering en genezing van de fractuur (fi g. 3-5). Het 
functioneel herstel van de schouder verliep voor-
spoedig en na acht weken waren er geen bewegings-
beperkingen of pijnklachten meer en was de functi-
onaliteit van de schouder volledig hersteld (fi g. 6).

Figuur 1. Ongevalröntgenopname van een 13-jarige jongen 
met een gedisloceerde proximale humerusfractuur van het 
Salter-Harris type II.

Inleiding
Proximale humerusfracturen dragen voor onge-
veer 3% bij aan alle fracturen op de kinderleeftijd.1 
Gezien de goede genezingstendens en het correc-
tiepotentieel van de proximale humerus wordt het 
merendeel van deze fracturen conservatief behan-
deld. Naarmate de leeftijd van het kind toeneemt, 
neemt het vermogen om te corrigeren van de 
proximale humerus af. De huidige opvattingen zijn 
dat het vermogen tot remodelleren van de proxi-
male humerus boven de leeftijd van 10 tot 12 jaar 
drastisch afneemt en dat slechts standsafwijkingen 
tot 20-30° in het frontale en sagittale vlak kunnen 
worden geaccepteerd.2,3 Onderschatting van het 
remodellerend vermogen van de proximale hume-
rus bij kinderen, en daaraan gekoppeld het func-
tioneel herstel, kan echter leiden tot ‘onnodige’ 
operatieve behandeling van dergelijke fracturen. 
Daarom illustreren wij aan de hand van de volgen-
de casus bij een 13-jarige jongen de genezingsten-
dens bij conservatieve behandeling van een ernstig 
gedisloceerde proximale humerusfractuur, die ver 
buiten de huidige acceptabele standsafwijking valt.

Casus
Een 13-jarige jongen met een blanco voorgeschiede-
nis presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende 
Hulp met pijn in zijn rechterschouder na een val van 
een klimrek. Bij lichamelijk onderzoek was de schou-
der drukpijnlijk en waren alle bewegingsrichtingen 

Samenvatting
De meeste proximale humerusfracturen bij kinderen 
kunnen conservatief worden behandeld vanwege de 
goede genezingstendens en het vermogen tot remo-
delleren van de proximale humerus op kinderleeftijd. 
Naarmate de leeftijd van het kind echter toeneemt, 
neemt het vermogen tot corrigeren van standsafwijkin-
gen bij proximale humerusfracturen af. Daarom zal men 
bij relatief ‘oudere’ kinderen met grote standsafwij-

kingen eerder geneigd zijn operatief in te grijpen. Wij 
presenteren een casus met een succesvolle conservatieve 
behandeling van een kind met een ernstig gedisloceerde 
proximale humerusfractuur, die de grenzen van een 
acceptabele standsafwijking volgens de huidige inzich-
ten ver overschrijdt. Het vermogen tot remodelleren 
van de proximale humerusfracturen bij kinderen, en 
daaraan gekoppeld het functioneel herstel, lijkt groter 
dan momenteel wordt aangenomen in de literatuur.

1 AIOS Chirurgie
2 traumachirurg afdeling Chirurgie, Isala Klinieken, 

Zwolle
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Figuur 2. CT-scan-reconstructiebeelden ten tijde van het 
ongeval met 90° dislocatie van de humeruskop ten opzichte 
van de humerusschacht, waarbij de kop volledig van de 
schacht af gekanteld is en een schachtbreedte gedisloceerd is.

 

Figuur 3. Controleröntgenopname na tien dagen.

Figuur 4. Controleröntgenopname na tien weken, waarbij 
de genezing van fractuur evident zichtbaar is.

Fysiologie van proximale humerus
Kennis van het verbeningsproces van de proximale 
humerus is onontbeerlijk voor goede beoordeling 
van fracturen in dat gebied.2 De proximale hume-
rusepifyse verzorgt 80% van de lengtegroei van de 
humerus. De proximale humerus wordt gevormd 

uit drie groeikernen die fuseren rond het vijfde 
levensjaar. De groeischijf tussen kop en schacht 
van de humerus sluit zich ongeveer op 16-jarige 
leeftijd. De groeischijf is een dynamisch geheel 
met als voornaamste zwakke plekken de hypertro-
fi sche zone in de fyse en de zone van vaatingroei 
in de metafyse. Bij kinderen jonger dan 12 jaar is 
een fractuur meestal in de metafyse gelokaliseerd, 
boven deze leeftijd vaker in de epifyse. Bij een 
proximale humerusfractuur wordt het proximale 

Figuur 5. Eindresultaat van de genezing en remodellering 
van de proximale humerusfractuur na acht maanden met 
restafwijking van 10° recurvatie en 30° varusafwijking. 

Figuur 6. Volledig functioneel herstel van de rechterschou-
der na een proximale humerusfractuur.
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fragment door tractie van de musculus supra- en 
infraspinatus en de musculus teres minor geabdu-
ceerd. De humerusschacht wordt door tractie van 
de musculus pectoralis naar anteromediaal getrok-
ken. Een fractuur door de proximale epifysaire 
schijf van de humerus op kinderleeftijd kan soms 
op de lange termijn leiden tot een minimaal arm-
lengteverschil. Het armlengteverschil blijft bij der-
gelijke fracturen veelal beperkt tot 1 cm, wat zowel 
functioneel als cosmetisch geen bezwaren geeft.
 

Behandeling
Het remodellerend vermogen van de proximale 
humerus neemt af naarmate kinderen ouder wor-
den. Volgens de huidige opvattingen uit Kramer 
e.a. kunnen bij kinderen jonger dan 5 jaar stands-
afwijkingen tot 70° geaccepteerd worden.2 Tussen 
het 6e en 12e levensjaar kunnen standsafwijkingen 
van 40-50° in het sagittale en frontale vlak worden 
geaccepteerd, mits er contact bestaat over een derde 
van de schachtbreedte. Vanaf het 12e levensjaar 
mogen slechts standsafwijkingen van 20-30° in 
het sagittale en frontale vlak worden geaccepteerd. 
Von Laer hanteert ruimere marges van 30-40° 
voor acceptabele standsafwijkingen vanaf het 12e 
levensjaar.3 Binnen de grenzen van de deze stands-
afwijkingen is een conservatief beleid met behulp 
van schouderimmobilisatie in een gilchrist of col-
lar en cuff gedurende twee tot drie weken, gevolgd 
door schouderoefeningen, de behandeling van 
keuze. Bij grotere standsafwijkingen wordt geadvi-
seerd gesloten repositie onder narcose uit te voeren 
en na repositie bij instabiele fracturen de gecorri-
geerde stand van de fractuur te onderhouden met 
behulp van percutaan ingebrachte kirschnerdraden 
of intramedullaire nancypennen. Het onderhou-
den van de repositie met olecranontractie is minder 
kindvriendelijk vanwege de langdurige bedrust en 
ziekenhuisopname. Open repositie is zelden geïn-
diceerd. Het wordt alleen toegepast bij het misluk-
ken van gesloten repositie bij verdenking op inter-
positie van weke delen, zoals de bicepspees. 

Beschouwing
Naar aanleiding van het goede resultaat van de hier-
voor beschreven casus hebben wij onlangs enkele 
relatief oudere kinderen met ernstig gedisloceerde 
proximale humerusfracturen succesvol conserva-
tief behandeld. Onze casus illustreert dat een ern-
stig gedisloceerde proximale humerusfractuur, die 
de grenzen van een acceptabele standsafwijking 
volgens de huidige inzichten ver overschrijdt, in 
staat is functioneel volledig te herstellen na con-
servatieve therapie. Dit suggereert dat het remo-
dellerend vermogen van de proximale humerus 
bij kinderen na een fractuur wellicht groter is 

dan momenteel wordt gedacht. Deze hypothese 
wordt ondersteund door de goede resultaten van 
conservatieve behandeling van proximale hume-
rusfracturen bij kinderen met een gemiddelde 
leeftijd van 11 jaar in een cohortstudie van David 
e.a.4 Conservatieve behandeling bestond uit twee 
weken immobilisatie met een gilchrist gevolgd 
door schouderoefeningen. Dit leidde bij deze serie 
proximale humerusfracturen, met in ongeveer de 
helft van de gevallen een fractuur met meer dan 
60° dislocatie, tot volledig functioneel herstel van 
het schoudergewricht bij nagenoeg alle kinderen. 

De proximale humerusfractuur bij kinderen heeft 
een goede prognose en een groot potentieel om 
te remodelleren. Het grote vermogen tot remo-
delleren wordt bij dit type fractuur voornamelijk 
bepaald door de leeftijd van het kind en de mate 
waarin de groeischijf bijdraagt aan de groei.5 Hoe 
jonger het kind is, des te groter is de capaciteit tot 
remodellering. Daarnaast verzorgt de proximale 
hume rusepifyse 80% van de lengtegroei van de 
bovenarm. Na fractuurgenezing en remodelle-
ring leidt een beperkte radiologische restafwijking 
van de proximale humerus zelden tot functionele 
problemen, omdat dit wordt opgevangen door de 
musculatuur en de grote bewegingsvrijheid van 
het schoudergewricht.5 De 13-jarige jongen in 
onze casus toonde niet alleen een indrukwekkende 
remodellering van zijn proximale humerusfrac-
tuur, maar de beperkte radiologische restafwijking 
had ook geen consequenties voor het functionele 
eindresultaat, door de bewegingsvrijheid van het 
schoudergewricht. 

Bij klinische verdenking op een fractuur worden 
standaardröntgenfoto’s in twee richtingen gemaakt. 
In onze casus is de werkelijke standsafwijking van 
de proximale humerusfractuur moeilijk in te schat-
ten op basis van louter de röntgenfoto’s. Een aan-
vullende CT-scan liet zien dat de kop ernstiger was 
gedisloceerd dan de röntgenfoto’s hadden doen 
vermoeden. Hoewel een CT-scan niet behoort tot 
de standaard voor aanvullende diagnostiek bij de 
verdenking op een proximale humerusfractuur bij 
kinderen, kan deze wel van aanvullende waarde 
zijn om het remodellerend vermogen van kinderen 
met dergelijke fracturen te monitoren.
 
Recentelijk rapporteerden Fernandez e.a. goede 
resultaten van de behandeling van ernstig gedis-
loceerde proximale humerusfracturen met intra-
medullaire nancypennen in een cohort van 35 
kinderen met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar.6 

Een nadeel van de studie is dat deze geen contro-
legroep heeft en het dus onbekend is hoe deze 
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fracturen zouden genezen met alleen een conser-
vatieve behandeling. Ook uit deze kleine cohort-
studie komt naar voren dat operatieve behandeling 
van proximale humerusfracturen gepaard kan gaan 
met complicaties, zoals perforatie van de pen door 
de humeruskop (6%), secundaire dislocatie van de 
fractuur na plaatsing van pennen (3%), verkeerde 
plaatsing van pennen (3%), hematoomvorming 
(3%) en infecties, hoewel de laatstgenoemde com-
plicatie in deze serie niet optrad. Ook de behande-
ling van proximale humerusfracturen met gesloten 
repositie en kirschner (K)-draadfi xatie kan leiden 
tot goede resultaten. Dobbs e.a. rapporteerden 
nagenoeg volledig functioneel herstel zonder com-
plicaties in een cohort van twintig kinderen met 
gesloten repositie en K-draadfixatie.7 De goede 
genezingstendens en het vermogen tot remodelle-
ren van proximale humerusfracturen bij kinderen 
met conservatieve therapie worden in deze studie 
erkend, maar daarnaast wordt benadrukt dat geslo-
ten repositie en K-draadfi xatie juist van meerwaar-
de kunnen zijn voor adolescenten rond het 15e 
levensjaar, omdat vanaf deze leeftijd het potentieel 
om te remodelleren sterk afneemt.7 Vergelijkende 
studies tussen conservatieve en operatieve thera-
pie door repositie en K-draadfi xatie of intramedul-
laire fi xatie zijn helaas niet voorhanden. 
In geval van een ernstig gedisloceerde proximale 
humerusfractuur, die gesloten niet kan worden 
gereponeerd, rijst de verdenking op bicepspeesin-
terpositie en dat kan een reden zijn om te besluiten 
tot open repositie en fi xatie van de fractuur.1 Lucas 
e.a. onderzochten de locatie van de bicepspees en 
stelden bij verschillende kinderen met een ernstig 
gedisloceerde proximale humerusfractuur met 
behulp van een MRI-scan vast dat de bicepspees 
niet in de fractuur gelokaliseerd was.8 Daarnaast 
creëerden zij in een kadaverstudie bij een 65-jarige 
vrouw een proximale humerusfractuur en positi-
oneerden het distale fragment 100% naar anteri-
eur, posterieur, lateraal en mediaal, en bewogen 
tegelijkertijd de schouder in 180° abductie, ante-
fl exie en 90° endo- en exorotatie. Bij geen van de 
bewegingsuitslagen ontstond interpositie van de 
bicepspees. Dameron e.a. kwamen tot dezelfde 
conclusie in een vergelijkbare kadaverstudie bij 
twaalf kinderen bij wie de bicepspees verbonden 
was met een deel van het periost van de humerus 
en daarom niet met geforceerde bewegingen in de 
fractuurspleet kon worden geluxeerd.9 Op basis 
van deze bevindingen concludeerden zij dan ook 
dat van bicepspeesinterpositie geen sprake is bij 

proximale humerusfracturen bij kinderen en dat 
dit de fractuurgenezing in geval van conservatieve 
behandeling dus niet in de weg staat. 

Conclusie
Het remodellerend vermogen van proximale 
humerusfracturen bij kinderen, en daaraan gekop-
peld het functioneel herstel, in de leeftijdscategorie 
tot 13 jaar is wellicht groter dan momenteel wordt 
gedacht. De huidige opvatting dat bij kinderen 
vanaf het 12e levensjaar slechts standsafwijkingen 
van 20-40° in het sagittale en frontale vlak kunnen 
worden geaccepteerd, kan waarschijnlijk verder 
worden aangescherpt met als gevolg dat voor een 
groter deel van de kinderen een conservatief beleid 
volstaat en het aantal ‘onnodige’ operatieve inter-
venties kan worden gereduceerd. Na fractuurgene-
zing en remodellering is enige radiologische restaf-
wijking van de proximale humerus zelfs acceptabel, 
omdat dit door de musculatuur en grote bewegings-
vrijheid van het schoudergewricht zelden leidt tot 
functionele beperkingen. Verder onderzoek naar de 
exacte grenzen van acceptabele standsafwijkingen 
van proximale humerusfracturen bij kinderen is 
nodig om dit nader te specifi ceren.
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c a s u s

Afgebroken K-draad tijdens schroefosteo-
synthese van collum femoris bij jonge patiënt

Casus
Patiënt E, een 35-jarige voorheen gezonde man, 
presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende 
Hulp vanwege een val op de rechterheup tijdens 
skateboarden. Het been was niet meer belastbaar.
Bij lichamelijk onderzoek was het rechterboven-
been licht gezwollen, maar er werd geen exorota-
tie of beenverkorting aan de rechterzijde gezien. 
Daarnaast waren er een duidelijke asdrukpijn en 
een actieve en passieve bewegingsbeperking van 
de heup in alle richtingen. Aanvullend werden 
röntgenfoto’s van het bekken, de rechterheup en 
het rechterfemur gemaakt, die een mediale collum-
fractuur van het Gardentype II en Pauwelstype II 
lieten zien. Er werd besloten tot het plaatsen van 
twee gecanuleerde heupschroeven. 
Op de tractietafel werd een goede repositie ver-
kregen, waarna onder doorlichtingscontrole twee 
K-draden werden geplaatst: één juist boven de cal-
car tot in het acetabulum en vervolgens één juist 
craniodorsaal hiervan. Vervolgens werd onder 
doorlichting opgeboord over de eerste K-draad 
over de calcar tot vlak onder het gewrichtsopper-
vlak. Tijdens het boren werd een meer dan gebrui-

Inleiding
Mediale collumfracturen zijn veel geziene fractu-
ren in de traumatologie met een stijgende inciden-
tie door toenemende vergrijzing van de populatie.1 
De fractuur wordt in bijna alle gevallen operatief 
behandeld om de morbiditeit en mortaliteit samen-
hangend met een lange periode van immobilisatie 
te voorkomen. Hoewel breuken van de heup op elke 
leeftijd kunnen optreden, is de gemiddelde leeftijd 
voor deze breuk 72 jaar bij mannen en 76 jaar bij 
vrouwen.2 Peroperatieve complicaties bij een jonge 
patiënt met een collumfractuur zijn in de literatuur 
derhalve weinig besproken. Onlangs werd in ons 
ziekenhuis een jonge patiënt geopereerd bij wie tij-
dens schroefosteosynthese van het collum femoris 
een kirschner (K)-draad afbrak. Deze casus wordt 
hier besproken. 

Samenvatting
Mediale collumfracturen zijn veel geziene fracturen in 
de traumatologie. Zij hebben echter een lage incidentie 
bij jonge patiënten. Deze casus beschrijft het peropera-
tief afbreken van een kirschner (K)-draad bij een jonge 
patiënt tijdens een behandeling met gecanuleerde heup-
schroeven vanwege een mediale collumfractuur. Aan de 

hand hiervan kan een aantal veiligheidsoverwegingen 
voor gebruik van dit materiaal worden gegeven: regel-
matige controle onder doorlichting, tijdige signalering 
van weerstanden, het recht plaatsen van de boor over de 
K-draad, zorgvuldige reiniging van ge canuleerde instru-
menten en het eenmalig gebruik van de K-draden.

A.S.J.M. te Riele1

A.H.W. Schiphorst2

A. Pronk3

E.J. Verleisdonk3

Abstract
Most proximal humeral fractures in children can be trea-
ted conservatively because of the good healing tendency 
and the remodeling capacity of the proximal humerus 
during childhood. But as the age of the child increases, 
the corrective ability of displaced proximal humeral 
fractures decreases. Therefore in case of relatively ‘older’ 
children with large malalignments physicians are more 

inclined to intervene surgically. We present a case with 
successful conservative treatment of a child with a seri-
ous displaced proximal humeral fracture. The displace-
ment exceeded the boundaries of acceptable displace-
ments according to the current knowledge by far. The 
remodeling capacity of proximal humeral fractures in 
children, associated with the functional recovery, seems 
to be better than is currently stated in literature.

1 co-assistent, Universitair Medisch Centrum Utrecht, 

Utrecht
2 AOIS Heelkunde, afdeling Heelkunde, Diakonessenhuis, 

Utrecht
3 chirurg, afdeling Heelkunde, Diakonessenhuis, Utrecht


