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Introductie

Ondanks de hoge incidentie en de grote economische last van handletsels blijft de optimale behandeling 
controversieel. Deze studie onderzoekt wat de huidige behandelingsstrategieën, de complicaties en patiënt 
gerapporteerde uitkomsten van fracturen en luxaties van de hand zijn.

Methode

In deze multicenter (12 ziekenhuizen) snapshotstudie werden alle patiënten met fracturen en luxaties van de 
metacarpalia en phalangen van de hand, ?18 jaar, tussen augustus en november 2020 geïncludeerd. 
Behandelmethoden per fractuur en luxatie subgroep (functionele behandeling, immobilisatie en chirurgische 
behandeling) werden geëvalueerd. Tevens werden de volgende uitkomsten geëvalueerd; complicaties en 
Michigan Hand Outcomes questionnaire (MHQ) na drie maanden (min-max 0-100, normatieve waarde 95.2).

Resultaten

In totaal werden 1679 patiënten (median 40, IQR 27-59) geïncludeerd met 1862 fracturen en luxaties waarvan 
603(32%) functionele behandeling kregen, 969(52%) immobilisatie en 290(16%) een operatie indicatie hadden. 
Van alle geïmmobiliseerde handletsels werden 52% langer dan 21 dagen geïmmobiliseerd. Van de grootste 
groep geopereerde fracturen (extra-articulaire metacarpale 2-5 fracturen, n=75), werd 43% met k-draad-, 36% 
met plaat- en 20% met schroeffixatie behandeld. Het complicatiepercentage was 2% voor conservatieve en 5% 
voor chirurgische behandeling. De mediane MHQ-score voor conservatieve behandeling was 77.6(IQR 
63.4;88.3) en voor chirurgische behandeling 75.8(IQR 63.3;81.9).



Treatment at first presentation (emergency department or outpatient clinic)

Conclusie

Dit is wereldwijd de eerste multicenter studie die de huidige behandeling van deze handletsels beschrijft. Wat 
opviel is dat er langdurig wordt geïmmobiliseerd en dat er een variatie is in operatieve technieken. Alle MHQ-
scores waren substantieel lager in vergelijking met MHQ-scores van gezonde personen, wat duidt op een 
slechtere handfunctie gemeten drie maanden na trauma.
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