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Introductie

Weinig onderzoeken richten zich op syndesmose reductie en verkrijgen van stabiliteit in Weber C fracturen met 
bijkomend tertiusfragment. De standaardbehandeling is gesloten repositie en stabilisatie met syndesmose 
stelschroeven. Biomechanische studies tonen aan dat in het geval van een tertiusfragment de achterste 
syndesmosebanden (PITFL) vaak intact zijn en dat stabiliteit mogelijk ook verkregen kan worden middels 
fixatie van het tertiusfragment. In ons centrum is sinds 2014 gebruikelijk het tertiusfragment laagdrempelig te 
fixeren via een posterieure benadering, ook bij type C fracturen. Het is echter nog onduidelijk of dit ook leidt tot 
een adequate syndesmose reductie en behoud van een congruente enkelvork tijdens follow-up. We hebben 
daartoe een prospectieve cohort studie opgezet met pre- en postoperatieve CT-scans.

Methode

Prospectief cohort onderzoek in Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag). Alle patiënten (leeftijd 18-70 jaar) 
die in de periode september 2015-december 2020 zijn geopereerd in verband met een fractuur proximaal van de 
syndesmose en een tertiusfragment 5-25% van het gewrichtsoppervlak (AO 44-C) werden benaderd voor de 
studie. Bij geïncludeerde patiënten is er postoperatief een CT-enkel beiderzijds vervaardigd. De pre- en 
postoperatieve röntgenfoto’s en CT-scans werden uitgebreid gescoord. Tijdens de follow-up is bijgehouden of 
de stand is behouden en of er complicaties zijn opgetreden. 



Resultaten

Er werden 21 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar geïncludeerd. 4 patiënten hadden een type C3 
fractuur (maisonneuve) en 17 een type C1 of C2. De grootte van het tertiusfragment was gemiddeld 21% (SD 
7,5) van het gewrichtsoppervlak. Typering tertiusfragment volgens de Bartonicek classificatie: 11 type 2, 9 type 
3, 1 type 4. In 17 gevallen was er sprake van een los kraakbeenfragment in de fractuur of het gewricht. De 
patiënten werden gemiddeld 8 dagen na oplopen van de fractuur geopereerd. Bij 17 (100%) type C1/C2-
fracturen werd de fibulafractuur gefixeerd. 16 maal vond een ORIF van het tertiusfragment plaats. In 6 gevallen 
werd een geïmpacteerd kraakbeenfragment verwijderd. In 3 casus is aanvullend een stelschroef geplaatst. 
Postoperatief was de Medial Clear Space gemiddeld 3.5 mm (range 2.2 - 5.6) en de Tibio Fibular Clear Space 
3.9 mm (range 2.1 - 6.4). De postoperatieve step-off van het tertiusfragment was 1.0 (0-3.1)mm. De anterior 
difference op postoperatieve CT-scan was 1.8 mm (range 0.3 – 5.9), posterior difference 1.05 mm (range 0.2 – 
2.1), middle difference 1.08 mm (range 0 – 2.9) en de rotational difference 6.8º (range 2 – 19). 

Er vonden geen secundaire dislocaties plaats en bij alle patiënten werd een congruente enkelvork behouden. Bij 
3 patiënten werden stelschroeven verwijderd, gemiddeld na 10 weken (SD 4.6). Bij drie patiënten werd het 
andere osteosynthesemateriaal verwijderd, gemiddeld na 40 weken (SD 16.5). Eén patiënt had postoperatief een 
wondinfectie na het verwijderen van osteosynthesemateriaal en is behandeld met orale antibiotica. Er waren 
geen andere complicaties.

Conclusie

In Weber C fracturen met een tertiusfragment leidt fixatie van het tertiusfragment tot een congruente enkelvork, 
waarbij de stand behouden blijft tijdens follow-up. Bij patiënten met een dergelijk letsel kunnen stelschroeven 



na fixatie van het tertiusfragment regelmatig achterwege worden gelaten, waarbij er wel aandacht dient te zijn 
voor het vermijden van rotatie van de fibula.
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