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De oste:osYllthe:sc \'olgens S~IITII-PJo:TEHSE:\-JOI!.\:\sso:\-I~x'\LTO h 

een belangrijkc aam\'inst voor de behandcling vall de: mcdialc: en laterale 
dijhab-fractuur gebleken. 

H et bleek, dat het ligamentum tcre,; van groote beteekenis is voor 
de: voelling van llet caplIt femoris. In het materiaal kwarnen slechts 
2 toutle kopnecrosen en 3 partieele kopnccroscn voor. l~ij de andere 
paticntcn is de kopvonn dczelfde gebleven, er trad ge:en halsresorptie op. 

])oor de wecfsel-cultuur \\'ert! ell' onschadelijklleid van het '"2A sta id 
in vivo aannemelijk gemaakt. Ook dierprocven van andere onderzoeker,.; 
wijzen in deze richting. Dc ervaring met de oste:osynthese: is met deze 
bevinclingen in overeenstemming. 

De repositie van ele mecliale hals-fracturen gcIukt het best met elf! 
methode van LEADBETTE 1\. 

Her materiaa] ornvat ()2 patienten. Hiervan zijn 3 patienten (4,8% ) 
van de: bchandcling uitge:sjotcn. Twce patientcn zijn nog onder bellancle
ling. Bij 57 patientcn is de o-;teosynthese vl~rricht. Het ven·;]ag van deze 
operatics is in de ca.'uistiek weergegcven. 1n het zickenhuis zijn () pa
tienten overlcclen (lOY%); gemiddelcle le:eftijd 74,8 ja'lr. Thuis zijn nog 
5 patienten ovcrleden, alle in het bezit van cell g(w<le functie van het 
hcupgewricht , gemicldelde lecftijcl 82,4 jam. 

\' aonclcrzoch t zijn 35 l11edia Ie en 10 la terale fracturen en cC'n pseud
arthrosc na een mediale fractuur. Hij de 35 gevallen van I11ccliale 
halsfractuur \\wd in 32 ge:vallcn cen g'ocd rcsultaat bere:ikt. Bij de: 10 
gevallcn van laterale halsfractuur was de \litslag in aile 'I () gcvallen gocd. 
De osteosynthese van de pseuriarthrosc had een bcenige genezing ten 
gcvolge. 

Zooals uit de llitkoll1sten van de osteosynthese: blijkt, i-; bcenige genezing 
gccn llitwnclering, doch regel. Door de il11l11obilisatie: , die de stift van 
S~llTH-PETEI,SE:\ gecft , L\l1 de l'.ncIostale: callusvorming ongestoorcl 
verloopen. 

Veel complicaties kunnen voorkomen worden, ai" een centrale ligging 
van de stift in kop en hal;; gekozen \\'ordt. Hienloor is de noodzakelijkheid 
van een richtapparaat , dat tevens operatie-instrument is, heel duidelijk 
gewonlen . 
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