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Introductie

De Nederlandse richtlijn adviseert chirurgische behandeling van femurfracturen bij kinderen ouder dan 4 jaar. 
Er blijkt onvoldoende bewijs voor deze aanbeveling. Daarom is keuze van behandeling mogelijk nog steeds 
gebaseerd op ervaring van behandelend chirurgen. Meer inzicht in behandeloverwegingen is wenselijk. Daarom 
werd een survey onder Nederlandse trauma- en orthopedisch chirurgen uitgevoerd.

Methode

Een survey, uitgezet in 2020 onder Nederlandse trauma- en orthopedische chirurgen, over voorkeuren voor 
behandelopties in verschillende leeftijds- en gewichtsklassen. Behandeling met tractie, gips, TEN (titanium 
elastic nails), plaatosteosynthese en intramedullaire grendelpen werden geïncludeerd.

Resultaten

Deze studie werd uitgevoerd in 2020. Een totaal van 142 respondenten werd geïncludeerd in de analyse. Er was 
een voorkeur voor chirurgie vanaf 4 jaar: 31% overweegt chirurgische fixatie in kinderen van 2-4 jaar oud, 
vergeleken met 83% in kinderen van 4-6 jaar oud. Voor gewicht was er een vergelijkbare trend zichtbaar tussen 
10-15 kilogram (30%) en 15-20 kilogram (77%).

Terwijl de meeste chirurgen tractie en gips geschikte opties vinden voor kinderen onder 4 jaar, vindt een 
minderheid dit voor kinderen ouder dan 4 (tractie: 81% versus 19%, gips 63% versus 29%). 33% van de 
chirurgen overweegt TEN onder 4 jaar, tegenover 88% in kinderen ouder dan 4.

Conclusie

Een leeftijd van 4 jaar en een gewicht van 15 kilogram blijken omslagpunten wat betreft voorkeur voor niet-
operatief versus operatieve behandeling. De meeste chirurgen overwegen behandeling met TEN in kinderen 
tussen 15 en 50 kilogram. Deze bevindingen sluiten aan op de nationale richtlijn, wat mogelijk toont dat 



ondanks voldoende wetenschappelijk bewijs, deze als uitgangspunt wordt gebruikt.

Disclosure / Conflict of interest (COI): Nee
Presentatievoorkeur: Oral presentatie


