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Introductie

Geriatrische bekkenring fracturen zijn het gevolg van een laag energetisch trauma. Tot voor kort werd deze 
kwetsbare patiëntengroep conservatief behandeld. Routinematig vervaardigen van CT-scans toont bij 60-80% 
van deze patiënten een instabiele bekkenring fractuur aan. Deze fracturen worden geassocieerd met hevige pijn 
met als gevolg immobiliteit en een verhoogde mortaliteit. De opkomst van minimaal invasieve fixatie 
technieken maakt bij een deel van de patiënten een vroegtijdige operatieve fixatie mogelijk. De indicatie voor 
het fixeren van geriatrische bekkenring fracturen blijft echter controversieel.

Methode

Een systematische review werd verricht in de databases Pubmed en Embase.Studies werden geïncludeerd op 
basis van de volgende inclusiecriteria: Patiënten >65 jaar, de indicatie voor fixatie en de therapie uitkomsten 
werden beschreven.



Figuur 1: Overzicht van selectie en inclusie proces van de geincludeerde artikelen

Resultaten

In de 11 geïncludeerde studies werd geen van alle patiënten direct geopereerd na het trauma. Alle patiënten 
ondergingen eerst een periode van conservatieve behandeling, wat bestond uit belasten op geleide van de pijn. 
Het niet kunnen mobiliseren of het persisteren van pijn na een periode van conservatieve behandeling werd 
gezien als indicatie voor een chirurgische fixatie van het bekken.



Tabel 1: Indicaties voor operatieve fixatie en definitie van conservatieve therapie. Legenda:OM: operative 
management NOM: non-operative management; FFP: fragility fracture of the pelvis; NR: not reported

Conclusie

In de huidige literatuur lijkt er consensus te bestaan om geriatrische bekkenring fracturen, na een periode van 
conservatieve therapie, bij persisterende pijn en hierdoor immobiliteit operatief te fixeren. Echter laten recent 
gepubliceerde studie’s geen verschil in pijn en mobiliteit scores zien tussen conservatief en geopereerde 
patiënten. Dit roept de vraag op of opereren met daarbij verhoogde kans op complicatie wenselijk is. De huidige 
literatuur gebaseerd op retrospectieve cohortstudies en expert opinions, verder onderzoek is nodig voor het 
opstellen van toekomstige richtlijnen.
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