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Hoofdstuk 2:  “ Etiologie en incidentie van 
maxillofaciaal trauma in Amsterdam: 
een analyse van 579 patiënten.”

Alle patiënten die in het VU medisch centrum (Amsterdam) in narcose 
behandeld zijn voor aangezichtsfracturen, zijn retrospectief geïdentificeerd 
(periode 2000-2010). In totaal 579 patiënten zijn geïdentificeerd (408 mannen, 
171 vrouwen), met een gemiddelde leeftijd van 35.9 ± 16.3 jaar. Mandibula- 
en zygoma-fracturen kwamen bij zowel mannen als vrouwen het meest voor, 
tezamen ongeveer 80% van alle fracturen innemend. Conform de resultaten 
uit eerdere onderzoeken, behoorde de meerderheid van de patiënten tot de 
20-29 jaar leeftijdsgroep.
De meeste fracturen zijn veroorzaakt door verkeersongevallen (fietsongevallen 
kwamen het meest frequent voor), gevolgd door geweld, met name bij 
mannen. Geweld-gerelateerde fracturen kwamen significant vaker voor bij 
mannen in vergelijking met vrouwen.
De resultaten uit dit onderzoek komen overeen met eerdere internationale 
studies die zijn uitgevoerd in ontwikkelde landen, maar wijkt af op één aspect: 
de hogere incidentie van fiets-gerelateerde ongevallen.
 

Hoofdstuk 3:  “ Behandeling en complicaties van 
mandibula-fracturen: een analyse van  
9 jaar.”

Tijdens de periode 2000-2009 zijn in totaal 225 patiënten in narcose behandeld 
voor een uni- of multifocaal voorkomend mandibula-fractuur. De gemiddelde 
leeftijd van deze populatie was iets lager (32.6 ± 14.6 jaar) vergeleken met de 
gemiddelde leeftijd van de totale maxillofaciale trauma populatie.
In totaal werden 431 fractuurlijnen geïdentificeerd. Conform de bevindingen 
bij de totale maxillofaciale trauma-populatie, waren verkeersongevallen de 
meest voorkomende oorzaak van het ontstaan van een mandibula-fractuur 
(42%), gevolgd door geweld (24%) en vallen (19%). In totaal werden 1965 
schroeven en 442 platen gebruikt.
166 collumfracturen in 127 patiënten werden gezien in de totale mandibula-
populatie van 225 patiënten. 213 patiënten waren betand, en 12 waren 
onbetand/edentaat. 82 (36%) betande patiënten presenteerden zich met 
een unilaterale collumfractuur, mét of zonder een bijkomende fractuur van 
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het corpus van de mandibula. Deze 82 patiënten zijn allen behandeld met 
IMF en gebruik van osteosynthesemateriaal in geval van een bijkomende 
corpus-fractuur. 40 (18%) betande patiënten werden behandeld met IMF 
voor een bilateraal voorkomende collumfractuur, met of zonder bijkomende 
mandibula-fractuur. Twee (2/225: 1%) patiënten zijn extraoraal behandeld 
gebruik makend van een pre-auriculaire benadering. Drie onbetande/edentate 
patiënten waren gediagnosticeerd met ofwel een unilateraal voorkomend (n = 
1) ofwel een bilateraal voorkomend (n = 2) collumfractuur. 
Van alle patiënten die zijn behandeld voor een mandibula-fractuur, traden 
bij 27% complicaties op. Tot deze complicaties behoorden (passagère) 
hyposensibiliteit van de onderlip en kin-regio, malocclusie, geïnfecteerd 
osteosynthesemateriaal en temporomandibulaire dysfunctie.  Vier (4/225: 
1.8%) patiënten behoefden chirurgische herbehandeling in verband met een 
persisterende of ontwikkelde malocclusie.
 

Hoofdstuk 4: “ Lange termijn resultaten en 
complicaties na bilaterale mandibulaire 
collumfracturen.”

De lange termijn resultaten van gesloten behandeling van bilaterale 
collumfracturen (met of zonder bijkomende mandibula-fractuur) werd 
onderzocht. 71 patiënten werden geïdentifi ceerd uit het ziekenhuis-bestand, 
allen in narcose behandeld tussen 1995 en 2011. Van deze 71 patiënten 
bezochten 41 patiënten de polikliniek voor beoordeling en een uitgebreid 
lichamelijk onderzoek, gebruik makend van de Research Diagnostic Criteria 
for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). Vijf van hen presenteerden zich 
met een anterieure open beet, maar waren allen zonder functionele klachten 
en zonder pijn (RDC/TMD graad 0). Van de 30 patiënten die niet beschikbaar 
waren voor beoordeling en lichamelijk onderzoek, bleek uit de klinische en 
poliklinische statussen dat ontstane malocclusie bij drie patiënten gecorrigeerd 
was door orthognatische chirurgie, en dat bij één patiënt orthodontische 
correctie nodig was. Een redelijk hoog percentage malocclusie (9/71: 13%) was 
daarom gezien na gesloten behandeling van bilaterale collumfracturen.
Daarnaast bleek uit regressie analyses, dat er een signifi cant negatieve relatie 
bestaat tussen de aanwezigheid van pijn en de duur van ‘follow-up’ (p = 0.02), 
en tussen vermindering van pijn-intensiteit en toenemende leeftijd (p = 0.03). 
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Deze relatie zouden er op kunnen wijzen dat met de tijd bestaande pijn kan 
afnemen of zelfs verdwijnen. Dit kan van groot belang zijn bij uitleg aan nieuwe 
patiënten. Daarnaast kunnen deze resultaten van belang zijn in de discussie 
over de beste behandeling aangaande (uni- en bilaterale) collumfracturen. Als 
laatste kan men zich afvragen of het nodig is om alle ontstane malocclusies te 
behandelen, aangezien niet alle malocclusies leiden tot functionele klachten 
en/of pijn.
Deze lange termijn resultaten ondersteunen gesloten behandeling van uni- of 
bilaterale collumfracturen met winterspalken.

Hoofdstuk 5: “ Gesloten behandeling van 
collumfracturen: IMF-schroeven 
vergeleken met winterspalken ten 
behoeve van intermaxillaire fixatie. Een 
gerandomiseerde klinische studie.”

De resultaten van dit prospectieve multicenter gerandomiseerde klinische 
onderzoek zijn overwegend in het voordeel van IMFS, bij de behandeling van 
collumfracturen, wanneer vergeleken met winterspalken. Deze resultaten 
behelzen zowel perioperatieve als postoperatieve elementen. Gebruik van 
IMFS leidde tot kortere applicatie (gemiddeld 52 minuten, p < 0.001) en 
dientengevolge een kortere operatieduur (gemiddeld 67 minuten, p < 0.001). 
Vanuit het perspectief van de MKA-chirurg gebruik van IMFS is significant 
veiliger. In dit onderzoek werden 8 (30.7%) prikaccidenten waargenomen, 
waarvan allen voorkwamen bij het aanbrengen van winterspalken (p = 0.003). 
Er werden weinig IMFS-gerelateerde complicaties waargenomen: 1 (0.53%) 
wortel raakte beschadiging door het indraaien van een IMFS. Eén schroef 
uit 188 schroeven faalde (breuk) tijdens het indraaien. Zes (3.2%) schroeven 
kwamen los tijdens de 6 weken helingsperiode, waarvan het bij 3 schroeven 
nodig was om terug te plaatsen om functionele therapie toe te passen. In 
vergelijking met bestaande literatuur is de incidentie van complicaties laag. 
De pijnscores waren allen lager in de IMFS-groep in vergelijking met de 
winterspalk-groep, inclusief de gemiddelde pijn van de eerste week en de 
pijnscore bij verwijderen van IMFS of winterspalken.
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Gebruik van IMFS leidt tot dezelfde goede occlusale resultaten als gebruik 
van winterspalken. Drie patiënten ontwikkelden een suboptimale occlusie: 
1 patiënt was behandeld met IMFS, en 2 patiënten waren behandeld met 
winterspalken. Mucosale afwijkingen/beschadigingen werden waargenomen 
bij 22 patiënten, gelijk verdeeld over beide onderzoeksgroepen. In de 
winterspalk-groep was er gingiva-hyperplasie van de interdentale papillen. In 
de IMFS-groep werd partiële overgroei van mucosa gezien. Na het beoordelen 
van de onderzoeksresultaten, en de voordelen en de nadelen van gebruik 
van IMFS, kan geconcludeerd worden dat IMFS is een betere methode 
om IMF te bewerkstelling. In vergelijking met winterspalken, leidt gebruik 
van IMFS tot minder pijn, dezelfde occlusale resultaten, kortere operaties, 
betere mogelijkheden tot behandeling onder lokale verdoving en minder 
prikaccidenten. IMFS zijn veiliger voor patiënt en behandelaars.

Hoofdstuk 6: “ Gebruik van IMF-schroeven of 
winterspalken als gesloten behandeling 
voor mandibulaire collumfracturen: een 
kwaliteit van leven-analyse.”

De resultaten van dit kwaliteit-van-leven onderzoek zijn grotendeels in het 
voordeel van IMFS. Patiënten behandeld met IMFS ervaren minder sociale 
isolatie en minder problemen met eten. Patiënten behandeld met IMFS geven 
aan het idee te hebben een normaal dieet tot zich te kunnen nemen. Daarnaast 
lijken IMFS een lager negatief eff ect te hebben op de sociale en fi nanciële 
situatie van een patiënt. Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat 36% van 
de personen die een patiënt vergezelde die behandeld was met winterspalken, 
hiervoor een baan afzegden.
Er werd in beide groepen geen verschil in de mogelijkheid tot spreken gezien. 
In hedendaagse literatuur zijn geen gegevens bekend over kwaliteit-van-leven 
bij een of andere vorm van IMF. Deze resultaten zijn daarom uniek, en kunnen 
mogelijk dienen als uitgangspunt voor toekomstige onderzoeken.
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Hoofdstuk 7: “ Postoperatieve beeldvorming na 
maxillofaciaal trauma: zinvol of zinloos?”

De doelstelling van het huidige onderzoek was om de noodzaak voor het maken 
van postoperatieve beeldvorming bij patiënten met aangezichtsfracturen, te 
beoordelen. Daarnaast was een doelstelling om deze resultaten te vergelijken 
met bestaande literatuur. Een retrospectieve analyse werd uitgevoerd waarin 
alle chirurgisch behandelde patiënten in het VU medisch centrum (Amsterdam) 
in de periode 2000-2010 werden beoordeeld. In totaal werden 579 patiënten 
met 646 fracturen geïdentificeerd, hiervan werden 16 (2.8%) patiënten 
opnieuw geopereerd omdat de initiële therapie niet tot een goede repositie 
en fixatie had geleid. De beslissing om opnieuw te opereren was voornamelijk 
gebaseerd op klinische bevindingen (15 patiënten, 94%), deze bevindingen 
werden bevestigd door radiografische analyses. Bij één (6%) patiënt bleek de 
beslissing om opnieuw te opereren gebaseerd op alléén de radiografische 
analyses. Deze patiënt werd tijdens dezelfde opname opnieuw behandeld 
omdat bij beeldvorming gebleken was dat de behandelde arcus zygomaticus-
fractuur bij de eerste behandeling suboptimaal gereduceerd was.
Deze resultaten leidden tot de conclusie dat routinematig postoperatieve 
radiografie niet nodig is na chirurgische behandeling van aangezichtsfracturen. 
Deze resultaten komen overeen met bestaande literatuur. Vergeleken met 
deze literatuur wordt een relatief hoog percentage van herbehandelingen 
gezien, hetgeen vermoedelijk kan worden verklaard door enerzijds de langere 
duur van follow-up en anderzijds door de inclusie van complexe craniofaciale 
fracturen.
Peroperatieve analyse van de repositie en de direct postoperatieve klinische 
symptomen zijn betere indicatoren om de behandeling te evalueren. 
Postoperatieve beeldvorming zou behouden moeten blijven voor patiënten 
met klachten of klinisch waarneembare afwijkingen die kunnen passen bij 
complicaties. Daarnaast kan het nemen van postoperatieve beeldvorming 
overwogen worden bij patiënten met complexe aangezichtsfracturen en 
voor onderwijsdoeleinden. Het vermijden van routinematige postoperatieve 
beeldvorming zal leiden tot een reductie in ioniserende straling, kostenreductie 
en mogelijkerwijs een efficiëntere opnamebeleid.
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