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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P5 – P11 Algemene inleiding 

VGNED  Duidelijk introductie Hartelijk dank. 

NVvH Algeheel Complimenten voor de heldere weergave van 
definities en bijbehorende illustraties 

 

KNGF P3  Module 10 submodule 4:  

te veel spaties tussen submodule en 4 en 4 en 

indicaties (te grote afstand tussen woorden t.o.v. 

andere zinnen) 

 

Dit is aangepast. 

KNGF P5 en andere plekken in de 
richtlijn 

Er wordt hier vaak gesproken over een polsfractuur, 
maar technisch gezien is een distale radiusfractuur 
een onderarmsfractuur en geen polsfractuur. Er 
staat ook steeds hand en pols functie, terwijl een 
distale radiusfractuur ook problemen in onderarm 
en zelfs elleboog kan geven, hier staat in de hele 
richtlijn niets over benoemd.  

De richtlijn betreft een herziening van de 
eerdere richtlijn “distale radiusfractuur”. 
Vanuit dat oogpunt wordt dan ook uitsluitend 
gekeken naar de distale radius. Alle 
uitkomsten zijn bepaald aan de hand van 
studies (en expert opinion) die gekeken 
hebben naar letsels van de distale radius. Alle 
functionele beperkingen die daaruit 
voortkomen zijn bij de bepaling van de 
uitkomstparameters meegenomen. 

KNGF P6 

Regel 9 

 

fracturen van de pols, suggestie vervangen door distale 

radius fractuur.  

 

Dit is aangepast. 

NVPC P7-8 en  
P 50-51  
(en P25 

Er worden op 2 plekken metingen van dislocatie 
besproken (radial [ulnarward] inclination, ulnar 
variance p7&8, p50&51). De figuren die de metingen 
ondersteunen zijn 2D. Echter is het 
gewrichtoppervlak van de radius op een PA rontgen 
3D. Normaal gesproken staat de volaire ulnaire hoek 
proximaal van de dorsale ulnaire hoek (het ijkpunt 
van verschillende metingen). Echter kan door een 

Conform de vorige richtlijn is bij de weergave 
van de verschillende standsafwijkingen 
gekozen voor een vereenvoudigd 2D model. 
De werkgroep is van mening dat daarmee alle 
bedoelde afwijkingen eenvoudig en duidelijk 
geïllustreerd kunnen worden, ook al is dit een 
vereenvoudigde weergave die in werkelijkheid 
enigszins complexer is. 
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fractuur (het thema van de richtlijn) door dorsale 
angulate de volaire ulnaire hoek distaal van de 
dorsale hoek komen. Welke hoek neem je dan als 
ijkpunt? 
De oplossing van Medoff (Essential radiographic 
evaluation for distal radius fractures, Hand Clinics, 
2005) is het punt te nemen tussen de volaire en 
dorsale ulnaire hoek van de radius, het zogenaamde 
central reference point. Dit klinkt complex, maar dit 
is hoe een röntgenfoto in werkelijkheid eruit ziet, in 
plaats van de te simpele 2D voorstelling. De richtlijn 
refereert ook aan het artikel van Medoff voor de 
normaalwaarde (p. 25). 
Daarnaast lijkt de rechter afbeelding in figuur 1.6 (p 
25.) om volaire angulatie te meten een 3-kwart 
opname in plaats van een zuiver laterale opname 
zoals eerder is uitgelegd. 

NvvH P10 De term instabiel blijft een lastige, er wordt hierbij 
aangegeven dat de fractuur “zal verplaatsen”. Ik 
denk dat er bij dergelijke fracturen een bepaalde 
kans op verplaatsing, waarbij de grootte van de kans 
afhangt van verschillende factoren. Toch vindt deze 
verplaatsing bij gelijke fractuurkenmerken bij de ene 
patiënt wel plaats en de ander patiënt niet.  
Of het van belang is deze nuance toe te voegen is de 
vraag, de term wordt in de rest vh document niet 
meer gebezigd. 

De definitie die hier is gekozen om de term 
“instabiel” te omschrijven is in 
overeenstemming met de definitie die ook in 
de richtlijn handfracturen is gekozen. Evenwel 
zijn de woorden “zeer waarschijnlijk” 
toegevoegd om een en ander iets te 
nuanceren. 

KNGF P9 

van onderaf geteld regel 4: 

voor achterwaartse staat hier, taaltechnisch klopt dit 

niet, suggestie: voor-achterwaartse 

Dit is aangepast. 

KNGF P10  

Verschillende reg ½,  

24 en 26  

regel 1 +2: Gips(immobilisatie) moet zijn 

(gips)immobilisatie, gips moet tussen haakjes, niet 

immobilisatie. Anders klopt het niet met de tekst die 

Dit is aangepast. 



4 

 

er onder staat.  

Regel 24: waarom staat PROMs hier nogmaals 

tussen haakjes?  

Regel 26: MHOQ: Hier staat: Michidan Hand 

Outcome Questionnaire. Moet zijn Michigan Hand 

Outcomes Questionnaire. 

NVPC Pag 11 Typo: Michidan moet zijn Michigan. Dit is aangepast. 

NVvH P11 Michidan moet Michigan zijn Dit is aangepast. 

NVHT P.11 Ik ben van mening dat het best alleen de term 
handtherapeut gehanteerd kan worden in de 
richtlijn. Dan in deze paragraaf de achtergrond 
uitleggen (ergo of fysio met extra opleiding + 
ervaring). Het gebeurt nog steeds bij ons in de 
praktijk dat de gewone fysiotherapeut is gestart, 
maar vanwege te weinig kennis van polsgewricht op 
alle gebieden niet verder komt of “verkeerde” 
therapie geeft. Dan komen ze uiteindelijk bij ons en 
mogen wij, soms met achterstand, proberen het 
herstel vlot te trekken. Ik begrijp dat het geen 
beschermde titel is, maar het geeft wel een betere 
richting aan. 

De omschrijving die hier is gekozen is gedaan 
in overleg met (een afgevaardigde van) zowel 
de KNGF alsook de NVHT.  
In de inleiding staat duidelijk vermeld waarom 
voor de omschrijving 
fysiotherapie/handtherapie is gekozen. 
Daarbij dient ook vermeld te worden dat de 
titel handtherapeut als dusdanig geen 
beschermde titel is in Nederland. 

NVHT blz 11 In de revalidatie, (hand) fysiotherapie is een van de 
meest ingevulde en gebruikte vragenlijsten de PSK. 
Aangezien deze korte vragenlijst SPCIFIEK is voor het 
probleem hetgeen de patiënt belangrijk vindt om te 
herstellen na bv een DRF. Zo kan de ene patiënt het 
hanteren van een pen of kwast belangrijk vinden , 
een ander pianospelen en Epke Zonderland dat hij 
maximale ROM heeft om te kunnen steunen.  De 
PSK bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
scores. ( veelal 0-10 of 0-100 schaal ) 

Omwille van de zoekstrategie voor relevante 
literatuur zijn vooraf uitkomstparameters 
bepaald door de werkgroep. Voor bepaling 
van de patient reported outcome measures 
zijn de vragenlijsten gebruikt zoals vermeld in 
de inleiding. Hiervoor is specifiek gekozen 
omdat deze de meest gehanteerde lijsten zijn 
in de literatuur voor bepaling van deze 
(PROMS) uitkomstparameters. 
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Het lijkt mij so wie so een zinvolle vermelding in de 
richtlijn waard om de PSK als optie te gebruiken.  

NVHT p.11 regel 10 In de titel staat fysiotherapie/handtherapie. Hierbij 
wordt de nadruk gelegd op fysiotherapie. De nadruk 
zou moeten liggen op handtherapie (kan zowel een 
gespecialiseerde fysiotherapeut als ook 
ergotherapeut zijn). De meerwaarde ligt in de 
nabehandeling door een gespecialiseerde therapeut, 
niet elke fysiotherapeut die geen of nauwelijks 
kennis heeft van de hand en pols zou een distrale 
radius fractuur moeten nabehandelen. Dit zou door 
een gekwalificeerde hand- (ergo of fysiotherapeut) 
moeten gebeuren. Verwijs naar de website van de 
handtherapievereniging. Www.handtherapie.com 
als je bij therapeuten met specifieke kennis wilt 
uitkomen. 
  

De omschrijving die hier is gekozen is gedaan 
in overleg met (een afgevaardigde van) zowel 
de KNGF alsook de NVHT.  
In de inleiding staat duidelijk vermeld waarom 
voor de omschrijving 
fysiotherapie/handtherapie is gekozen. 
Daarbij dient ook vermeld te worden dat de 
titel handtherapeut als dusdanig geen 
beschermde titel is in Nederland. 
Evenwel staat duidelijk vermeld dat wordt 
aanbevolen om bij de behandeling van een 
distale radiusfractuur een therapeut in te 
schakelen die voldoende ervaring in en 
affiniteit met hand- en polsletsels heeft. 

http://www.handtherapie.com/


6 

 

 

Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P12 – P18 Verantwoording 

VGNED Pagina 12 Samenstelling werkgroep: jammer dat geen 
vertegenwoordiger uit het beroepsgroep 
gipsverbandmeesters uitgenodigd is 

Inmiddels zijn de gipsverbandmeesters 
uitgenodigd voor het cluster traumatologie, 
waar de herziening van deze richtlijn, zodat 
jullie in de toekomst betrokken zullen worden.  

KNGF P12 

Reg 24 en 28 

Regel 24: Samenstelling staat onnodig met 

hoofdletter  

Regel 28 Code staat onnodig met hoofdletter 

 

Ad. 1 Hiermee wordt verwezen naar een 
‘kopje’ van een alinea en is daarom met een 
hoofdletter geschreven.  
Ad. 2 Dit is aangepast. 

VRA P13 Göran Zemack is geen voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen  

We hebben de volgorde aangepast, waardoor 
er nu duidelijk staat dat hij voorzitter van de 
werkgroep trauma revalidatie van de VRA. 

VGNED Pagina 15 Dat de kracht van het wetenschappelijke bewijs 
werd bepaald volgens de GRADE-methode vind ik 
zelf een plus punt 

Ter kennisgeving aangenomen. 

VGNED  Prima de uitdrukking ‘niet operatief’ te gebruiken, is 
meteen duidelijk 

Fijn dat jullie je hierin kunnen vinden.  
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P19 – P42 Module 1 

NVHT Algemeen Waarom begint de module in het Nederlands, gaat 
vervolgens bij de onderzoeksvraag over in het Engels 
en na de conclusie weer naar het Nederlands? 
Evenzo de andere modules 

De literatuursamenvatting wordt conform 
afspreken met de weten 

NVvH  De aangehaalde meet waarden op de röntgen   
Inclinatie  etc foto hebben alle behalve de volaire 
angulatie een matig tot slechte interobserver 
variatie.  Hier moet in dit overigens verder goede 
stuk wel aandacht aan besteed worden. 

Dit geldt voor veel diagnostische interpretaties 
en is voor waar aangenomen. 

NVvH  Er wordt voor bij gegaan aan de anatomische 
varianten van Ulna plus en Ulna min. Wat bij een zo 
nodige x bdz er wel uit te halen valt 

Dit valt onder de “normale” anatomie van de 
pols, wat staat beschreven in de tekst. 

NVvH  De intra articulaire step off van 2mm kennen we 
allemaal, is goed invoelbaar, maar is niets meer dan 
elkaar veelvuldig napraten zonder daar ooit enige 
evidence voor aan te dragen. Dit moet op z’n minst 
als zodanig vermeld worden. 

De tekst is aangepast: De werkgroep 
definieert op basis van de beschikbare 
literatuur en expert opinion de volgende 
criteria voor een acceptabele stand: 

NVSHA P.19  Figuur 1.6 is niet correct. Er wordt gesproken over 

volaire tilt van 11,2 + 4,6; figuur 1.6 laat een 
dorsale tilt zien. 

Dit is aangepast. 

KNGF P19 

Reg 12 en 14 

 

Regel 12: voor het woord ‘en’ mag geen komma 

staan  

Regel 14: ‘et cetera’ mist de letter a 

 

Dit is aangepast. 

NVHT P.21  Change in treatment: er staat ‘Aurora’ ipv ‘Arora’  Dit is aangepast. 

NVHT Blz 23 Bij een laterale opname wordt geadviseerd 
…”schouder in neutrale stand”…  Ik ken deze positie 
niet, is dat de anatomische uitgangshouding?  0 
graden abductie ? De mate van exorotatie wordt in 

Toegevoegd welke stand de schouder en 
bovenarm gehouden moet worden. 
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de diverse ziekenhuizen verschillend beschreven. De 
ene geeft 0 graden exorotatie aan tov het scapulaire 
vlak en de ander vindt 0 graden exorotatie de 
onderarm recht naar voren. Ik zou pleiten voor een 
korte heldere omschrijving wat wordt verstaan 
onder  “neutrale stand schouder”.  

KNGF P23 

Reg 25 en 36 

 

Regel 25: patientenpopulatie moet met puntjes op 

de e  

Regel 36: geindiceerd moet ook met puntjes op de i 

 

Dit is aangepast. 

KNGF P24 

van onderaf geteld regel 5: 

 overprojectie is 1 woord 

 

Dit is aangepast. 

NVvH P25 Figuur 1.6 is niet correct. Er wordt gesproken over 

volaire tilt van 11,2 + 4,6; figuur 1.6 laat een 

dorsale tilt zien. 

Het figuur is aangepast. 

NVSHA P.26  P.26 – bovenaan wordt gesproken over “de mate van 
dislocatie en de grootte van intra-articulaire gap”, ik 
zou dit graag aangepast zien worden naar de termen 
benoemd in de algemene inleiding (translatie? Step-
off?) 

Dit is aangepast naar dislocatie. 

VGNED Pagina 26 Klopt dat een CT-scan niet snel als diagnose gebruikt 
wordt,  dat is i.v.m. de wachttijd en de kosten. 

Dit staat daarom ook uitgebreid beschreven in 
de overwegingen. 

VGNED Pagina 26 Aanbevelingen:  mee eens met ge aanbevelingen Fijn dat jullie achter de aanbeveling staan. 

VGNED Pagina 27 CT-scan wordt niet snel gebruikt in de praktijk 
(volgens ervaring gipsverbandmeesters) 

De CT-scan is ook geen standaard diagnostiek, 
maar met name relevant als er twijfel is over 
het wel of niet intra-articulair verlopen van de 
fractuur, waarbij een operatie-indicatie wordt 
overwogen of reeds gesteld is. 

NVvH P27 Zoals de aanbeveling t.a.v. verrichten van CT-scan er 
nu staat moet men bij iedere intra-art distale 
radiusfractuur een CT scan maken. Gegeven de 

De werkgroep is het niet eens met dit 
commentaar en heeft bewust gekozen voor 
een sterke aanbeveling met “verricht”. 
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kracht van het bewijs dat ervoor gegeven is op p19-
23 is het m.i. te stellig geformuleerd en zou 
‘overweeg laagdrempelig’ meer op zijn plek zijn. 
Persoonlijk zet ik de CT m.n. in bij twijfel over keuze 
operatief vs conservatief of twijfel over operatief 
planning. In die gevallen heeft de CT sowieso 
toegevoegde waarde.  

 

NVHT p.41 Wat is de betekenis van de cijfers bij de “table of 
excluded studies”?5 10 15 

Dat is de regelnummering die door heel het 
document is doorgevoerd. In de 
richtlijnendatabase zal deze nummering niet 
meer zichtbaar zijn. 
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P43 – P62 Module 2 

KNGF P44, reg 2-3 Zin loopt niet. + wat wordt hiermee gezegd? De zin is aanpast. Er wordt bedoeld dat 
uitkomstmaten niet van te voren zijn 
gedefinieerd, maar dat de definities 
gehanteerd in de studies zijn gebruikt. 

KNGF P44, reg 1 Wat betekend function ? (pijn, kracht, ROM, ADL 
functie...?) 

Dit is aangepast. 

KNGF P44, reg 5-9 Op welke literatuur is dit gebaseerd? Enkel bij een 
waarde staat een artikel bij, nu lijkt het of het 
willekeurig is gekozen door de onderzoekers 

Voor de klinisch relevante verschillen van de 
DASH en de PRWE heeft de werkgroep 
gekozen de studie van Walenkamp te volgen. 
De andere grenzen voor klinische relevante 
verschillen zijn bediscussieerd en gekozen 
door de werkgroep. 

KNGF P44, reg 18 DRF? Suggestie gDRF.  Pagina 44 is Engelse tekst, daarom is de 
afkorting gDRF daar niet gebruikt. 

NVvH Blz 48  en 55 Discrepantie en onderbouwing module 2 

In de overweging wordt gesteld op blz 48 dat er 

geen bewijs is dat een repositie van meerwaarde 

is voorafgaande aan een te opereren fractuur 

noch voorafgaande aan een conservatief beleid op 

grond van literatuur.  

Direct nadien wordt op blz 49 gesteld dat repositie 

de beeldvorming bepaalt voor de keuze voor (niet) 

operatieve therapie (zie ook blz 54 groep 2 en blz 

55 regel 10)). Dat maakt de beschreven 

overwegingen van blz 48 feitelijk te niet gedaan 

worden. Zeker omdat de beschrijving van de 

acceptabele grenzen (en dus de verwachtte 

betere uitkomst na repositie) feitelijk al een 

waardering is van de noodzaak tot repositie. 

We hebben de tekst verduidelijkt. Omdat er 
geen (gedegen) onderzoek is gedaan (de 
weinige studies waren allemaal VERY LOW 
grade), kan op basis van de literatuur geen 
uitspraak gedaan worden of wel/niet 
gereponeerd moet worden voorafgaande aan 
een operatieve, dan wel conservatieve 
behandeling. 
Toegevoegd ‘.. is de consensus binnen de 
werkgroep ..‘. 
Verder is beschreven dat reponeren een 
belangrijk deel is van hoe we het nu doen ‘… 
huidige praktijk’. 
Verder hebben we verduidelijkt dat we de 
meta-analyse van Mulders 2018  gebruikt 
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Echter, de onderbouwing van de mooi 

geïllustreerde acceptabele grenzen wordt wel 

beschreven, maar is natuurlijk sinds jaar en dag 

punt van discussie (als uitkomstparameter). Deze 

criteria worden in deze module alleen gesteund 

door de meta analyse van Mulders. Is hiermee 

dan een hoge graad van EBM behaald door alleen 

deze studie naar de criteria (kader criteria blz 55)? 

Dat is in mijn optiek dan wel noodzakelijk om te 

beschrijven in de aanbeveling omdat alle 

conclusies hier verder mee samenhangen. 

 

hebben als indirecte onderbouwing om 
patiënten met een niet-acceptabele stand 
initieel te reponeren, om te kijken of we 
conservatief kunnen uitbehandelen. 
 
@p55: studie van Mulder 2018 toegevoegd 
aan aanbeveling 2. 

NVHT P.49 ev In inleiding zetten jullie de tekst fig. Xxxxxx onder 
het plaatje. In deze module staat het er ineens 
boven. Voor de leesbaarheid zou ik voor dezelfde 
layout kiezen, ik persoonlijk prefereer de tekst onder 
het plaatje 

Dit is aangepast. 

KNGF P49 reg 6 Normaal range  suggestie: normale range zijn  Dit is aangepast. 

NVHT P.51 Translatie (laterale opname) —> in inleiding staat 
volaire/dorsale translatie. Misschien voor de 
leesbaarheid dezelfde terminologie gebruiken. 
Suggestie: volaire/dorsale translatie (op laterale 
opname) 

Dit is aangepast conform inleiding. 

NVHT P.51-52 Translatie (PA opname) —> vergelijkbaar met vorige 
opmerking. Suggestie: radiale translatie (op PA 
opname) 

Dit is aangepast conform inleiding. 

VGNED Pagina 52- 20-25 Met de werk groep volledig mee eens. De 
gipsverbandmeesters zijn al lang van mening dat 
indien de neurovasculaire status van de hand/pols 
niet bedreigd is. Er is geen repositie nodig en wel 
een gips ter immobilisatie.    

Fijn dat jullie het ermee eens zijn. 
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NVvH P53 Patiënten zullen in het algemeen kiezen voor snel 
herstel geldt wel voor de vitale populatie maar niet 
voor de meer kwetsbare oudere, die kiezen liever 
voor de veilige weg, met een kans op bijvoorbeeld 
ulnaverkorting op langere termijn wanneer er 
klachten blijven bestaan. Ik denk hoe dan ook dat 
we vooral bij de patienten moeten laten waar hij of 
zij voor zal kiezen, obv door ons gegeven informatie. 

De volgende zin is toegevoegd:  
‘De keuze ligt daarbij bij de patiënt die door de 
behandelaar goed geïnformeerd is.’ Daarnaast 
is “veilig” nog toegevoegd. 

NVSHA P.53 – regel 7  – 2x af in de zin Dit is aangepast. 

KNGF P53, reg 7 Dubbel woord af (moet een keer eruit)  Dit is aangepast. 

KNGF P 53, reg 10-16 Er mist een referentie waarop deze uitspraak is 
gebaseerd 

We hebben Mulder 2018 toegevoegd bij het 
leeftijdscriterium en toegelicht dat de andere 
criteria de mening van de werkgroep is. 

KNGF P53, reg 19-23 Ook hier mist een referentie/ wetenschappelijk 
artikel waarna gerefereerd wordt 

Referenties zijn toegevoegd (Teunis, Fan). 

VGNED Pagina 54 Mee eens met aanbeveling 1 en 2. 
Gipsverbandmeesters pleiten als lang voor deze 
aanbevelingen  

Fijn dat jullie achter de aanbeveling staan. 

VGNED 54 Niet reponeren als indicatie OK gesteld is, inderdaad 
fijn voor de SEH, maar als de gipsverbandmeester er 
is wordt de stand van de DRF. vaak zoveel beter dat 
de indicatie voor OK veranderd wordt 
Dus 1 x reponeren, Ro. en herbeoordelen 
Verder lijkt er nergens bewijs van nadeel bij een rep 
pré OK dus why not 

Ter kennisgeving aangenomen. 

VGNED 55 5/10  Neuro-vasculaire problematiek, wordt 
besproken, maar hier staat niets over pijn in dit 
stadium 

Er is geen literatuur die aangeeft dat reductie 
van pijn plaatsvindt door repositie. 

NVvH 54 Betere uitgangspositie voor operatieve 

therapie na repositie (dus argument belang 

chirurg blz 54) ? 

Blz 43 

De belangrijkste factor die een probleem kan 
opleveren is niet het uitblijven van de 
repositie, maar het tijdsbestek. In module 10 
wordt het maximale tijdsbestek (2 weken) 



13 

 

Er is mogelijk een groep patiënten waarbij de 

repositie achterwege gelaten kan worden, omdat a 

priori al een operatie-indicatie bestaat op basis 

van het type fractuur. Het is de vraag of het 

achterwege laten van gesloten repositie, in 

afwachting tot de operatie, voor bovenstaande 

fracturen nadelig is voor de patiënt. 

Blz 52: 

De werkgroep is van mening dat indien de 

neurovasculaire status van de hand/pols niet 

bedreigd is en er op korte termijn (binnen twee 

weken) een operatieve correctie van de stand van 

de distale radius fractuur wordt uitgevoerd, een 

gesloten repositie achterwege kan blijven en 

alleen een gips ter immobilisatie (en pijnstilling) 

voldoende is. 

Echter het reponeren van de gedisloceerde 

fractuur leidt mogelijk tot een betere lezing van de 

fractuur en daarmee eventuele indicatie stelling 

voor operatieve therapie in het algemeen. 

Een repositie leidt tot een verbetering van de 

stand preoperatief, met mogelijk lengte herstel wat 

de operatieve ingreep kan vergemakkelijken, 

zeker bij een uitgestelde ingreep. Bovendien is de 

tijdsduur tot operatie dan mogelijk minder van 

belang en kan ondanks wachttijd toch nog een 

eenvoudigere procedure worden gedaan. 

Een uitgestelde k-draad fixatie bij een poging tot 

repositie en alignment op SEH zou gevoelsmatiger 

beter gaan na repositie en bij voorkeur natuurlijk 

snel na het trauma in het kader van 

reponeerbaarheid en ligamentotaxis. 

genoemd waar binnen een behandeling moet 
plaatsvinden.  
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Stelling van mij is dat de acceptatie van deze 

aanbeveling ingewikkeld ligt. 

 

NVHT Blz 54 Regel 17  …er staat dat er kan worden afgezien van 
repositie bij  “invaliditeit” van de pols.  Wat verstaan 
de schrijvers van richtlijn onder invaliditeit van een 
pols . m.i. Beter omschrijven om een repositie meer 
gemotiveerd niet uit te voeren. Op blz 55 , regel 15 , 
aanbeveling 3 wordt mij dat ook niet duidelijker. 

Invaliditeit vervangen door ‘sterk verminderde 
functie of gebruik’.  
Verder dan dit kunnen geen harde criteria 
gegeven worden op basis van de literatuur en 
moet de behandelaar een individuele op de 
patiënt toegesneden overweging maken  

KNGF P 54 reg 20 niet-reponeren. Het streepje hoort niet tussen deze 

woorden te staan. 

 

Dit is aangepast. 

NVHT p. 54 R. 40 Er wordt nergens beschreven hoe je moet 
reponeren. Wat zijn de richtlijnen van reponeren? Is 
het nodig of noodzakelijk om dit te beschrijven voor 
diegene die met de richtlijn gaan werken? 

De richtlijn beantwoord knelpunten in de 
Nederlandse zorgpraktijk. Hoe je moet 
reponeren is niet geprioriteerd als knelpunt en 
daarom niet beschreven in deze richtlijn. 

KNGF P54, reg 45-49 Welke literatuur? Referenties bijvoegen Referenties van de door ons eerder 
beschreven artikelen ook hier toegevoegd. 
(Teunis, 2015; Fan, 2017). 

NVSHA P.54/55  – gaarne bij de aanbevelingen benoemen dat dit een 
gesloten repositie betreft 

Op diverse plekken beschreven dat het om 
een repositie bij primaire presentatie in het 
ziekenhuis betreft. Wij denken dat deze 
verduidelijking nog beter is omdat een 
gesloten repositie ook op de OK kan 
plaatsvinden als eerste stap van een externe 
operatieve fixatie. 

NVSHA P.54/55  Vanuit de praktijk ben ik het uiteraard eens dat bij 
mensen die de pols nauwelijks gebruiken of een echt 
korte levensverwachting hebben je moet overwegen 
niet te reponeren. Echter ook mensen met een 
vergevorderde dementie kunnen nog een 
levensverwachting van jaren hebben. En dan dus 

De huidige aanbeveling is op basis van expert 
opinion van de werkgroep. De werkgroep is 
het niet eens met deze mening. 
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nog jaren gebruik van die pols, en daarbij komt dat 
juist bij hen het begrip en acceptatie van een pols 
die anders is dan vroeger tot onrust kan lijden. Ik 
denk daarom dat de losse bullit in aanbeveling 3 op 
pagina 55 niet terecht is of veel beter onderbouwd 
moet worden. 
 
Dit geldt ook voor de bullit "hoge leeftijd". Ik werk in 
een regio met een grote populatie ouderen, die hier 
soms in goede gezondheid en met een hoge mate 
van activiteit heel oud worden. 
 
Ik denk dat in de aanbeveling 3 op pag 55 een 
overkoepelendere term over inactiveit en/of korte 
levensverwachting meer op z'n plaats is. De eerste 
bullit vind ik een prachtig voorbeeld, waarvan ik 
denk dat zoiets ook mogelijk is voor (samengevoegd) 
de laatste 2 bullits van deze aanbeveling. 

NVvH P55 Bij aanbeveling 3 zou ik toevoegen ‘wens patiënt’ Toegevoegd: ‘samen met de patiënt of diens 
wettelijke vertegenwoordiger’. 

KNGF P55, reg 4-7 Literatuur?  Mulders 2018 is toegevoegd plus uitleg. 

NVHT p. 55 R 15 Aanbeveling 3 zegt: “bespreek dit goed met de 
patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger”. 
Gezien de criteria om een gedisloceerde DFR niet te 
reponseren (hoge leeftijd, dementie) zou het beter 
zijn om in de aanbeveling te zetten dat er een 
informed consent of door de patiënt of de wettelijke 
vertegenwoordiger ondertekend moet worden.  

Toegevoegd: ‘samen met de patiënt of diens 
wettelijke vertegenwoordiger’.  
 
@ondertekenen: Informed consent voor 
ingrijpende behandelingen moet expliciet 
plaatsvinden, en gedocumenteerd worden in 
het dossier. Ondertekening is geen vereiste in 
NL.  
Voor niet-ingrepende behandelingen is 
impliciete toesemming voldoende. 
https://www.knmg.nl/advies-

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/informed-consent.htm
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richtlijnen/dossiers/informed-consent.htm 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/informed-consent.htm
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P63 – P89 Module 3 

NVPC P63 Aanbeveling om in het hoofdstuk immobilisatie nog 

een stuk te wijden aan immobilisatie in neutraal, 

geen extreme flexie en extensie. 

 

Dank voor voorstel. Dit staat benoemd in de 
inleiding onder het kopje ‘Gipsimmobilisatie’. 

NVHT p. 63 R 10 Is een zwachtel brace een spalk van thermoplastisch 

materiaal of wordt er iets anders bedoeld? 

Benaming is verwarrend: een zwachtel is normaal 

gezien alleen een elastisch verband en dit geeft per 

definitie minder of nauwelijks steun.   

In de tekst is het woord zwachtel weggehaald 
in deze module weggehaald. In de inleiding 
van de richtlijn staat hier mee uitleg over. 

VGNED 67 Ik vind noten van onderzoeken uit 2000 en 
daaromtrent  
over minder rigide aanpak, zoals ‘bandage-achtige 
constructies, softcasten etc. 
Ik weet dat hiervan meer recent onderzoek is,  
bv . Regis Logghe…? 

Er is breed gezocht naar literatuur t/m april 
2020. Het kan zijn dat het onderzoek 
gepubliceerd is na deze zoekdatum. Het is 
echter onduidelijk naar welk artikel 
gerefereerd wordt. 

NVHT P. 67 R 5 en R. 11 Brace, plaster splint en splint. Wat zijn de verschillen 

tussen plaster splint en splint.  Als er foto's 

beschikbaar zijn vanuit de artikelen zou dit meer 

duidelijkheid geven.  

Het wordt in de artikelen inderdaad helaas 
niet specifieker aangegeven wat de verschillen 
zijn. Het verschil tussen plaster splint en splint 
zou het gebruikte materiaal kunnen zijn. In de 
inleiding van de richtlijn staat hier mee uitleg 
over. 

KNGF P69 reg 33 ‘de type’ moet het type zijn. Dit is aangepast. 

KNGF P70 reg 1  bij voorbeeld, moet bijvoorbeeld zijn.  Dit is aangepast. 

KNGF P70, reg 21 Voort te zetten ipv voor te zetten Dit is aangepast. 

VGNED 70 Tussentijdse inspectie 
15-30, hoezo, ‘is het niet mogelijk de arm voor 
diagnostische doeleinden etc……?’ 
 

Ter kennisgeving aangenomen. 
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Elke gipsconstruktie kan gewisseld worden, of na 
een week, óf eerder bij groter afglijrisico van de ## 
Zeker bij de actieve polsbreukbezitter mag tijd of 
geld, Ro, gipskamer etc . geen beletsel zijn 
Bij  
71 wordt hier in 10 een goede opm. gemaakt, 
laagdrempelig… 

VGNED Pagina 71 De vorm van immobilisatie worden aangepast aan 
de psychosociale situatie van de patiënt  

Hartelijk dank voor uw commentaar. Dit wordt 
in de tekst omschreven. 

NVHT P. 71 regel 9 Benoem dat bij het aanleggen van een onderarms  
gips de vingers en MCP gewrichten goed vrij moeten 
zijn.  Vaak zie ik als therapeut nog stijfheid van de 
vingers, omdat de vingers door een te hoog 
aangelegd gips ook geïmmobiliseerd zijn, terwijl dit 
niet nodig was.  
Evt fotos toevoegen voor duidelijkheid.  
 

Bedankt voor uw commentaar. Gekozen is dit 
niet in de tekst te verwerken gezien het 
positioneren niet deel uitmaakt van de 
vraagstelling. Dit staat duidelijk beschreven in 
de algemene inleiding van de richtlijn. 

KNGF P72 tabel rij 1 Het volgende is relevant voor een optimale 

immobilisatieperiode: Het is bekend dat 33% van de 

gereponeerde fracturen alsnog disloceren na het 

aanbrengen van gips. Dit zal deels buiten de invloed 

van patiënt en behandelaar liggen. Echter kan men 

veronderstellen dat de tonus van de  

onderarmflexoren theoretisch een verstorende 

(comprimerende) kracht kunnen uitoefenen op 

stand en genezing van de distale radiusfractuur. 

Patientinstructie om onbelast (<200 gram 

tillen/knijpen) in te schakelen ongeacht of dit wel of 

geen pijnklachten veroorzaakt.  

Een ander voorbeeld waar dit potentieel mis kan 
gaan: bij distale radiusfractuur van het styloïd van de 

Bedankt voor uw toelichting. Ter kennisgeving 
aangenomen. 



19 

 

radius (‘chauffeursfractuur’) kan het een 
aanbeveling zijn om patiënt te ontmoedigen zaken 
te dragen op de onderarm (dus op het gips) met 
geflecteerde elleboog. De M. Brachioradialis zou via 
zijn insertie een verstorende kracht kunnen 
uitoefenen op de stand van het fragment en de 
genezing. (Afwezige) pijn is hierbij een slechte 
raadgever. 
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P90 – P106 Module 4 

KNGF P90, reg 45 In andere modules is geen begin jaar aangegeven 

vanaf wanneer artikelen geïncludeerd zijn.  

Suggestie: consequent doorvoeren 

Dit is aangepast. 

NVvH 94 Regel 6: “ear” moet uit de regel verwijderd worden. Dit is aangepast. 

KNGF P 94, reg 9 Mist een de: is voor de duur van.... Dit is aangepast. 

KNGF P 94, reg 10 Mist een een: voor een niet-operatieve 
behandeling.... 

Dit is aangepast. 

KNGF P 94, reg 15 2 RCT’s hier toevoegen (referentie) en in volgende 

zin welke studie deed wat. 

suggestie: referentie toevoegen 

Dit is aangepast. 

VGNED Pagina 95 Mee eens met aanbevelingen 1 en 2. In de laatste 
jaren wordt in de praktijk voor 3 en 4 à 5 weken 
geïmmobiliseerd.  

Fijn dat jullie achter de aanbeveling staan. 

NVvH P95 Er wordt bij primair niet-gedisloceerde fracturen een 
duur van 3w weken aanbevolen, t.o.v. 1-3 weken in 
de vorige editie van deze richtlijn. Ik denk dat bij de 
volstrekt niet gedisloceerde fracturen (of fissuren) je 
het ook uitstekend kan laten afhangen van de mate 
van pijn bij gipswissel na bijv 1 week. In veel gevallen 
kan het dan af. We proberen hier een vrij 
heterogene groep een bepaalde gipsduur op te 
leggen, maar zo makkelijk is de praktijk helaas niet. 

Het is een richtlijn en een ieder is vrij goed 
beargumenteerd hiervan af te wijken. De 
enige studie over niet-gedisloceerde fracturen 
is die van Bentohami et al. Derhalve zijn we op 
3 weken gekomen. Een gipswissel na één 
week bij een niet-gedisloceerde fractuur ziet 
de werkgroep als niet bijdragend. 

NVHT P.95 R.19-20 Geen gipswissel. Ik zou zeggen: “in principe geen 
gipswissel”. In het geval van zwellingen zal er 
mogelijk wel een gipswissel nodig zijn. Voor mensen 
die rigide een richtlijn hanteren zal er misschien 
tegen de patiënt gezegd worden dat er nooit een 
gipswissel gedaan hoeft te worden in dit geval… 

Dat klopt, maar het gaat hier over de gehele 
groep. Vanzelfsprekend zal er op indicatie een 
wissel moeten plaatsvinden. Belangrijk is te 
realiseren dat dit niet-gedisloceerde fracturen 
betreft, die dus niet gereponeerd hoeven 
worden. Deze fracturen zwellen in het 
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algemeen minder dan gereponeerde 
fracturen. 

KNGF P95, reg 34 Veilig is of veilig lijkt? Studie was van slechte 
kwaliteit met kleine N dus dan is uitkomst toch niet 
helemaal hard en is het vermoedelijk zo maar niet 
definitief 

Het betreft hier de enige gerandomiseerde 
studie op dit gebied dat is waar. Er werden 72 
patiënten gerandomiseerd. Secundaire 
verplaatsing deed zich bij slechts een patiënt 
voor in iedere groep. De werkgroep is van 
mening dat een langere gipsduur derhalve niet 
veiliger is dan een gipsduur van 3 weken. 

NVHT p. 95 R 43 In deze module komt niet naar voren wat de 
aanbevelingen zijn voor de duur van immobilisatie 
na een geopereerde distale radius fractuur. 
Misschien komt dit nog bij een andere module naar 
voren. In de praktijk zie ik verschillende 
immobilisatietijden na operatie. Soms enkele dagen 
en soms tot 2 weken.  

Dat klopt, de uitgangsvraag die geprioriteerd 
is en waar de aanbevelingen antwoord op 
geven is “Welke duur van immobilisatie heeft 
de voorkeur bij de niet-operatieve 
behandeling van de distale radiusfractuur?”.  
De duur voor immobilisatie na een 
geopereerde fractuur is niet als knelpunt 
geprioriteerd en daarom niet als module 
uitgewerkt. Wellicht kan dit bij een 
toekomstige herziening worden meegenomen. 

NVSHA P.95 regel 45  betreft het hier immobilisatie na een gesloten 
repositie? 

Ter verduidelijking een niet-gedisloceerde 
fractuur wordt niet gereponeerd een 
gedisloceerde fractuur wel.  
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Vereniging Pagina- en 
regelnummer 

Commentaar Reactie werkgroepleden 

P107 – P186 Module 5 

NVPC P 107 en verder De evidence laat zich lezen als: 
- DASH 3 maanden pooled mean 
difference niet klinisch relevant in 4 
studies, wel in de studie van Mulders. 
Studie van Mulder niet gepoold, door 
median ipv mean. 
- DASH 6 maanden means arora & 
mulder laten geen klinisch relevant 
verschil zien. 
- PRWE 3 maanden klinisch relevant 
verschil, operatie beter. 
- PRWE 6 maanden arora geen klinisch 
relevant verschil, mulder wel; niet 
gepoold door median in studie Mulder 
en mean in arora. 
 
*waarom niet de mean en SD opvragen 
bij Mulders, gezien Schep PI is en mee 
poolen? 
*helaas is de richtlijn nu al niet meer 
compleet, zie Surgical Plating vs Closed 
Reduction for Fractures in the Distal 
Radius in Older Patients, JAMA surgery, 
2021. 
 
Samenvattend: 3 maanden PRWE wel 
verschil, DASH waarschijnlijk niet; 6 
maanden: PRWE & DASH waarschijnlijk 

Ad. 1. Mulders (2019) rapporteert de mediaan met de IQR. Dit 
wordt gedaan als de data scheef verdeeld is. De mean en de SD bij 
scheef verdeelde data geven dan geen goed beeld.  
Ad. 2. Deze studie is inderdaad gepubliceerd na de zoekdatum.  
Ad. 3. Je kunt terecht de discussie voeren waar het omslagpunt ligt 
van het positieve effect van een ingreep bij een distale 
radiusfractuur. In ieder geval lijkt er een positief effect van een 
ingreep gedurende de eerste 3 maanden als je kijkt naar de PRWE, 
echter de pooled analysis voor de DASH is niet meer significant 
verschillend op dat moment. Na 3 maanden alleen nog Mulder 
(PRWE) verschillend op 6 maanden tijdstip. De conclusie is daarom 
aangepast in “3 to 6 months”. 
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geen klinisch relevant verschil. Een 
klinisch relevant verschil bij 3 maanden 
is dus mogelijk, en na 6 maanden zeer 
waarschijnlijk niet meer. Ergens ligt dus 
een omslagpunt. De huidige 
formulering legt het zwaartepunt van 
de omslag bij 6 maanden (een 
aanname) en niet na 3 maanden (een 
zekerheid gezien de evidence). Dit is 
een belangrijk verschil. 
De aanbeveling leest bijvoorbeeld: 
The functional outcomes of the DASH 
and PRWE in the first 6 months after 
operative treatment are possibly better 
than after a non-operative treatment 
of distal radius fractures. Sources: 
Arora 2011, Mulders, 2019 
 
Dit is niet correct. Bij 6 maanden is het 
verschil waarschijnlijk niet langer 
klinisch relevant. Dus beter zou zijn “In 
the first 3 months”, daar is tenminste 
nog enig bewijs voor. 

VGNED  30 
Bij ‘de huidige manier van werken’ 
wordt nog niet aan covid 19 gedacht 
lijkt….. 
Iets voor de toekomst 

Hopende dat COVID-19 in de toekomst weer verdwijnt zijn de 
overwegingen en aanbevelingen niet specifiek voor COVID-19 
gemaakt. Voor aanbevelingen over (veilig) werken tijdens de 
COVID-19 pandemie verwijzen we naar 
https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-
handreikingen-leidraden  

NVHT p. 107 R 30 Wat is de overweging om active range 
of motion niet mee te nemen als 
outcome measurement? Wordt dit in 

Dit is niet in de studies gerapporteerd. 

https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-handreikingen-leidraden
https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-handreikingen-leidraden
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studies niet gerapporteerd?  

NVHT P.107 R.40-42 Regarding the ROM… Waarop is dit 
gebaseerd? Allereerst staat de ROM 
(net als de VAS) niet genoemd in de 
alinea erboven. Maar waar komen deze 
waardes vandaan? En houden deze 
waardes een verbetering van de ROM 
in of een TROM na behandeling. En dan 
TROM na alleen de operatie of 
uiteindelijk de hele revalidatie? 

De grenzen voor klinisch relevante besluitvorming van de ROM en 
VAS zijn uitgebreid bediscussieert in de werkgroep en op basis van 
expert opinion gekozen. 
 
De gegeven ROM zijn de scores na de behandeling (zowel operatief 
als conservatief) bij een follow-up van minimaal 1 jaar.  

NVHT P.113 R.39 Wat doet de term “flexion” hier? 
Verder lezend snap ik het. Misschien 
benoemen als “outcome flexion 
(ROM)”? 

Flexion valt onder de ROM net als extension, radial deviation, ulnar 
deviation, pronation en supination. 

NVHT P.113. Onderdeel 
Range of motion 

Nu wordt genoemd: onderzoeken 
vermelden flexie… En vervolgens 
worden opnieuw de klinisch relevante 
hoeken genoemd. Is het niet handiger 
om in het kopje flexie alleen de klinisch 
relevante 20 graden daar te noemen? 
En dan bij het kopje extensie de klinisch 
relevantie 20 graden daar weer te 
noemen. Dan hoef je al lezer niet terug 
te scrollen naar pagina 113. En het 
geheel aan ROM wordt al benoemd op 
pagina 107 

Dit is aangepast. 

NVHT P.113 van.121 Uitkomstmaten worden in eerste 
instantie als kopje onderstreept maar 
pain, secondary treatment, implant 
removal, complications worden ineens 
vetgedrukt. Ik zou alle uitkomstmaten 
vet drukken, omdat er andere kopjes al 

Dit is aangepast. 
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onderstreept zijn 

NVPC P129 Een bijkomend voordeel van 
operatieve behandeling met 
plaatosteosynthese is het direct 
postoperatief kunnen oefenen van de 
pols. Dit lijkt met name in de eerste 3-6 
maanden een betere functie van de 
pols te geven. Dit verschil lijkt te 
verdwijnen na 12 tot 24 maanden. 
 
Dit is ook beter correct, maar leunt nog 
steeds erg richting 6 maanden. 
Operatie geeft mogelijk in de eerste 3 
maanden een betere functie en 
waarschijnlijk niet meer na 6 maanden. 

Ter kennisgeving aangenomen. 

NVHT Blz 129 Overwegingen -van bewijs naar 
aanbeveling 
 
Ik mis bij overwegingen of het de 
dominante dan wel niet dominante 
hand betreft. Voor ADL gebruik , denk 
aan schrijven, racketsporters , WC 
gebruik etc   Neem dominantie mee in 
de overwegingen .  

De overwegingen en aanbevelingen zijn gedaan aan de hand van 
de beschikbare literatuur en de expertise in de richtlijngroep. 
Aangezien er in de literatuur niet tot nauwelijks onderscheid qua 
behandeling wordt gemaakt m.b.t. dominante of niet dominante 
zijde hebben wij dit in de richtlijn ook niet opgenomen. Derhalve 
gelden dezelfde aanbevelingen voor een distale radiusfractuur aan 
de dominante of niet dominante zijde. 

KNGF P129, reg 8 Welke studies?  

Suggestie Referenties toevoegen  

Dit zijn de studies die eerder in het hoofdstuk worden genoemd en 
zijn geïncludeerd. 

KNGF P 129, reg 33-35 en 45-
47 

Referentie?  reg 33-35: geen referentie maar expert opinion van richtlijngroep. 
reg 45-47: dit wordt eerder in hoofdstuk uitgebreid behandeld 
inclusief referenties. 

NVHT Blz 130 Ik mis de kosten van 2e operatie , het 
verwijderen van osteosynthese 
materiaal 

De kosten van een 2de operatie waarbij het osteosynthesemateriaal 
wordt verwijderd wordt niet expliciet benoemd omdat er reeds 
staat vermeld dat bij operatieve behandeling van een distale 
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radiusfractuur de medische kosten hoger zijn dan bij een 
conservatieve behandeling. De extra kosten bij het verwijderen van 
het osteosynthesemateriaal veranderd niets aan deze stelling. 
We hebben daarom “operatie” aangepast naar “operaties”. 

KNGF P130, reg 22-23 Referentie?  De referentie is toegevoegd. 

NVPC P131 Er zijn aanwijzingen dat patiënten die 
primair operatief behandeld worden de 
eerste 6 maanden na het trauma hoger 
scoren qua functionele uitkomsten. 
 
Dit is ook niet correct. De eerste 3 
maanden, en niet meer na 6 maanden. 

Je kunt terecht de discussie voeren waar het omslagpunt ligt van 
het positieve effect van een ingreep bij een distale radiusfractuur. 
In ieder geval lijkt er een positief effect van een ingreep gedurende 
de eerste 3 maanden als je kijkt naar de PRWE, echter de pooled 
analysis voor de DASH is niet meer significant verschillend op dat 
moment. Na 3 maanden alleen nog Mulder (PRWE) verschillend op 
6 maanden tijdstip. De conclusie is daarom aangepast in “3 to 6 
months”. 

NVvH P131 De aanbeveling voor fracturen met 
acceptabele stand strookt volstrekt niet 
met de huidige evidence noch met de 
dagelijkse klinische praktijk. We weten 
van primair fors gediscloceerde 
fracturen dat er een zeer gerede kans is 
op secundaire dislocatie met alle 
gevolgen van dien. Klassiek zie je 
wanneer conservatief behandeld dan 
na 7-10 dagen iets meer dislocatie, 
maar nog wel acceptabel en na 2-3w 
nog iets meer dislocatie en uiteindelijk 
na 6 weken een geconsolideerde 
fractuur in een ONacceptabele stand. 
Dit gedraal is echt niet meer van deze 
tijd. Je hebt geen glazen bol nodig om 
het te verwachten traject uit te 
tekenen voor patiënten met 
gereponeerde fracturen. Het feit dat na 

M.b.t. distale radiusfracturen laat de literatuur geen verschillen 
zien in de operatief en conservatief behandelde groepen na 1 jaar. 
Wel is er mogelijk een sneller herstel qua functie bij een operatieve 
behandeling. 
De richtlijntekst is gebaseerd op de beschikbare literatuur en de 
expertise van de richtlijngroep. 
De werkgroep is van mening dat een patiënt met een goed 
gereponeerde distale radiusfractuur de kans moet krijgen om bij 
afwezigheid van secundaire fractuurdislocatie conservatief 
uitbehandeld te kunnen worden. 
 
Er staat tevens vermeld dat de patiënt geïnformeerd moet worden 
over de reëele kans op secundaire fractuurdislocatie bij 
conservatieve behandeling en een mogelijk sneller herstel qua 
functie bij een operatieve behandeling.  
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1 jaar uitkomsten gelijk zijn is o.a. het 
gevolg van het op een hoop gooien van 
allerlei fractuurtypen en belangrijker 
nog, dat vinden patiënten vaak niet het 
belangrijkst, die willen 1. weten 
wanneer ze weer aan het werk kunnen 
(m.a.w. wat zijn de proms na 3-6 
maanden) en 2. een zo klein mogelijk 
risico op problemen zoals ulnocarpal 
abuttment of posttraumatische 
artrose.  
 
Voorts is deze aanbeveling veel te 
generiek gesteld en hiermee doen we 
geen recht aan de prachtige studies die 
hier recent nota bene van Nederlandse 
bodem zijn verschenen, die data 
schetst een beeld waarin de chirurgen 
die deze fractuur frequent behandelen 
zich volledig herkennen. Tevens doen 
we geen recht aan de 
besluitvaardigheid van patiënten zelf. 
Persoonlijk leg ik de te verwachten 
korte en lange termijn uitkomsten (obv 
de hier genoemde studies) voor zowel 
conservatief als operatief aan de 
patiënt uit en beslis hier dan samen 
over.  
 
Concluderend vind ik dat de 
aanbeveling om in principe 
conservatief te behandelen bij 
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gediscloceerde fracturen met 
acceptabele stand na repositie 
onterecht, het is daarbij niet kosten-
effectief vanuit maatschappelijk 
perspectief en patiënten zullen hier 
absoluut niet blij mee zijn. Ik denk dat 
de tekst die staat onder het kopje 
“informeer patiënt over” moet worden 
meegenomen in het besluit om wel of 
niet te opereren, zo doen we recht aan 
de data en aan de besluitvaardigheid 
van de patiënt. De controles na 1, 2 en 
3 weken hoeven alleen plaats te vinden 
bij conservatief beleid wanneer 
operatief nog wordt overwogen in 
geval van secundaire disclocatie tot 
onacceptabele stand. 
 

NVvH 131 ev Ik wil graag mijn commentaar geven op 
conclusie “distale radius fracturen met 
acceptabele stand” op pagina 131 van 
338. 
 
Mijn inziens is de aanbeveling om ook bij 
de gereponeerde fracturen met 
acceptabele stand conservatieve 
therapie te algemeen en gaat voorbij aan 
de groep fracturen waar secundaire 
dislocatie heel reëel is. Dit strookt 
onvoldoende met evidence en common 
practice. 
Ten eerste blijkt in dagelijks praktijk een 
acceptabele controle röntgen opname a 

De risicofactoren in de oude richtlijn waren beperkt 
wetenschappelijk onderbouwd en achterhaald. De werkgroep heeft 
er daarom voor gekozen dit niet te vermelden in de huidige 
richtlijn. Zie de algemene inleiding voor meer informatie. 
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7-10 dagen een valse geruststelling en 
vindt er geregeld langzaam, maar zeker 
verdere dislocatie plaats. Dit leidt dan tot 
onacceptabel resultaat bij 6wkn plus. 
Niet zelden resulterend in alsnog 
corrigerende osteotomie. 
 
En dan heb ik nog niet gesproken de 
onnodige vertraging voor patiënt en 
moeizame logistiek als indicatie na kleine 
2 weken alsnog boven water komt. 
 
De vorige richtlijn bood een heel 
duidelijke tabel met risico factoren voor 
sec dislocatie om een hoogrisico patiënt 
te identificeren. Dit ervaar ik als een zeer 
bruikbare en valide tool om (in 
samenspraak met patiënt) ook na initiële 
adequate reductie tot indicatiestelling 
voor operatieve fixatie te komen. 
 
Mijn verzoek is dan ook tot meer nuance 
in deze aanbeveling te komen waar de 
ervaren polschirurg meer ruimte krijgt 
om ORIF te indiceren bij fracturen met 
hoog re-dislocatie risico. 
 

VGNED Pagina 132 Mee eens met de aanbeveling over niet 
operatieve behandeling bij distale 
radius fracturen die ook na repositie 
gedisloceerd blijven of secundair 
disloceren bij patiënten met dementie, 
hoge leeftijd of bij patiënten die 

Dank voor ondersteunende opmerking. 
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paresen hebben. In.  
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P187 – P228 Module 6 

KNGF aanbevelingen Meer referenties gebruikt dan in andere modules. 
Geeft overzicht en duidelijkheid welke studie wat 
doet en waarop aanbevelingen gebaseerd zijn  

Ter kennisgeving aangenomen.  

NVHT P.187  Voor de duidelijkheid zou ik “gesloten repositie MET 
K-draad” schrijven, of “gecombineerd met”. Nu leek 
het net even of er 3 methodes vergeleken worden. 
(Zo staat het wel in de inleiding namelijk) 

Dit is aangepast. 

NVHT P.187, al.7 20 degrees for extension….supination. Zijn in deze 
onderzoeken bewust radial and ulnar deviation 
weggelaten? Het is wel een uitkomstmaat van het 
onderzoek van Hollevoet en Rozental (p.191) 

Dit is aangepast. 

NVvH 187 e.v. “Ik heb moeite met de nieuwe richtlijn distale radius #, 
module 6. En wel met het missen van samen beslissen 
er is geen bewijs dat een volaire plaat beter is dan k 
draden en gips. Wel zijn er patiënten omstandigheden 
te benoemen die eerder voor een plaat of eerder voor 
k draden en gips in aanmerking zou kunnen komen. 
Wij zijn als dokters toch verplicht alle behandeling 
mogelijkheden die goed resultaten hebben te 
bespreken en samen met hen tot een juiste en gepaste 
behandeling te komen. 
 
WGBO herziene versie 2020:  
De nadruk ligt op het ‘samen beslissen’. De 
informatieplicht van de hulpverlener is aangevuld met 
de verplichting tijdig overleg te voeren met de patiënt 
waarbij de patiënt ook wordt uitgenodigd tot het 
stellen van vragen. Daarnaast dient de patiënt 
geïnformeerd te worden over: de mogelijkheid af te 
zien van behandeling, andere onderzoeken en 

Het betreft hier een richtlijn. De commissie is 
van oordeel dat er enig bewijs is dat K draden 
leiden tot meer infecties vergeleken met plaat 
fixatie. Verder houdt een behandeling met K -
draden in dat de patiënt post operatief 
geïmmobiliseerd word. Het is bekend uit 
andere studies dat patiënten, die niet 
geïmmobiliseerd worden het in de eerste 3-6 
maanden beter doen dan patiënten die wel 
geïmmobiliseerd worden. 
 
Dit onbelast oefenen heeft een positief effect 
op hun ADL en snelheid van herstel. De studie 
van Rozental (2009) laat dan ook een klinisch 
relevant verschil in DASH scores zien na 3 
maanden (DASH score (points) 11 ± 13 vs 26 ± 
23). 
 



32 

 

behandelingen door andere hulpverleners, de 
uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte 
tijdsduur daarvan. 
 
Dit rijmt in zijn geheel niet met  de conclusie is van de 
werkgroep    Verricht bij voorkeur open repositie en 
interne fixatie middels plaat-schroef osteosynthese bij 
volwassen patiënten met een distale radius fractuur en 
een gestelde operatie-indicatie.    
 
Graag zie ik een aanpassing naar een 2 sporen beleid 
die in gezamenlijkheid met de patiënt genomen word 
op basis van de patiënt en zijn/haar karakteristieken. 

 

Deze twee argumenten hebben er toe geleid 
dat de werkgroep van mening is dat een plaat 
de voorkeur heeft boven een repositie met K 
draden en een gips. 

NVHT P.188, al.4 Is VLps of VLPS al ergens uitgeschreven? Ik kan het 
niet vinden en slechts gokken wat het betekent. Ik 
zie het wel staan op p.189 eerste regel. Maar dat is 
niet in het betreffende onderzoek van Chung. 

Dit is aangepast. 

NVHT P.197, al.2 Wat is QALYs of QALY’s Quality adjusted life years is toegevoegd. 

KNGF P197, reg. 43 ipv moet met puntjes ertussen 

 

Dit is aangepast. 

VGNED Pagina 198 Mee eens met de aanbeveling Fijn dat jullie achter de aanbeveling staan. 

NVHT P.199 verwacht effect Twee typfouten: hioger en toatale  Dit is aangepast. 
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P229 – P280 Module 7 

KNGF P229, reg 5 2x het woord ‘wordt’ waardoor de zinsopbouw niet 

klopt 

 

Dit is aangepast. 

KNGF P229, reg 15 een voorbeeld van een complicatie die vaak wordt 

toegeschreven aan de volaire  benadering is de 

verhoogde kans op extensorpeesletsel: dit staat pas 

op pagina 238 uitgelegd dat het door uitstekende 

schroeven komt, ik zou dit hier ook al even bij 

zetten, of hier een verwijzing naar pagina 238 

zetten. 

 

Dit betreft de beknopte inleiding en wordt 
later toegelicht. 

NVHT P.229, R.15 Verhoogde kans op extensorpeesletsel. Misschien 
noemen: extensorpeesletsel obv te lange 
schroef/schroeven. Anatomisch gezien denk je bij 
volair namelijk eerder aan flexorpeesletsel 

Dit is aangepast. 

NVHT p.229 R 15-16 Er staat volaire benadering verhoogt de kans op 
extensorpeesletsel. Dit moet flexorpeesletsel zijn ipv 
extensorpeesletsel. 

Deze opmerking is onjuist en is daarom niet 
aangepast. 

KNGF P229, reg 18 er hoort geen komma na het woord 
osteosynthesemateriaal 

Dit is aangepast. 

KNGF P 238, reg 1-2 Welke andere overwegingen?  De zin stond hier verkeerd en is nu verplaatst.  

KNGF P 238. Reg 16-20 Yu en kumar zeggen toch dan hetzelfde? Moeilijk 
leesbare zin 

Dit is aangepast. 

VGNED 238 
25-35, 
 

Vreemde woorden eigenlijk :  
‘het-moge-duidelijk-zijn-dat-bij-secuur-opereren 
etc.’ 
Een aparte studie waard lijkt me,  
deze woorden en de schijnbare acceptatie van deze 

Ter kennisgeving aangenomen. 
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acties zo hier en daar……. 

KNGF P 238, reg 38-39 Referentie?  Geen referentie nodig, dit is standaard zorg. 

KNGF P 238, reg 41 CTS eerste beschreven? Suggestie: uitschrijven  Dit is aangepast. 

KNGF P238, reg 44 Referentie bij enkele studies Zie referentielijst. 

NVPC P239 
 

Op p. 239 wordt gesproken over de ‘radiaire corner’. 
Dit is niet correct, het is de radiale corner of radial 
corner; radiair is omtrek van cirkel. 
 

Dit is aangepast. 

VGNED 239 
15-50 
 

Eindelijk ’t verschil tussen Smith en Colles 
Natuurlijk vlak ik de gedachten over ‘t ’four corners’ 
concept niet uit  
maar de  aanpak van een Smith,  
- met zijn vaak veel schuinere # aspecten (die op de 
primaire Ro al te zien zijn) 
en het veel minder stabiele verloop - 
is anders dan een Colles… 

Ter kennisgeving aangenomen.  

KNGF P239, reg 19-33 het stukje over het four-couner concept. Is het 

handig om hier een afbeelding of tabel bij toe te 

voegen? 

 

De werkgroep heeft dit overwogen, maar 
heeft ervoor gekozen te refereren naar het 
artikel waarin het beschreven wordt. 

KNGF P240, reg 14 hier staat meestal onder narcose, is dit nog zo? 

Wordt er tegenwoordig niet meer plexus toegepast? 

 

Nee, meestal onder narcose. 

NVPC Module Het hoofdstuk met betrekking tot dorsale of 
palmaire ( of radiale benadering zou nog meer 
mogen benadrukken dat de benadering bepaald 
wordt door de fractuur en dat een behandelaar alle 
benaderingen moet beheersen. 

De werkgroep is van mening dat dit duidelijk 
verwoord staat in de overwegingen. Dit staat 
verder beschreven in submodule 1 van de 
module Organisatie van zorg. 

NVHT Blz 240 Regel 38-40     Gesproken wordt over de te kiezen 
operatie techniek in het kader van bv geringe 
gezondheidsvaardigheden ; in zijn algemeenheid de 

Zie voor de indicatie voor fysiotherapie 
module 9. Deze module gaat over de 
benadering.  
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patiëntengroep met lage SES .  Een opvallende 
toevoeging / uitbreiding in de richtlijn om dit aspect 
mee te nemen , mee te laten wegen.  Opvallend 
genoeg wordt deze overweging nergens meer 
teruggezien m.n. bij het wel/of niet initiëren van 
post-operatieve revalidatie bij FT, ERGO.   

NVHT p.241 R 10 Evt toevoegen, dat indien een chirurg de 
operatietechnieken niet beheerst de patiënt dan 
verwezen moet worden naar een bekwame collega.  

Dit staat er in bedekte termen ook. Dit staat 
verder beschreven in submodule 1 van de 
module Organisatie van zorg. 
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P281 – P305 Module 8 

KNGF  Goed gebruik van referenties, hierdoor duidelijk 

welke studie wat doet/zegt 

Ter kennisgeving aangenomen. 

NVHT P 281 Introductie staat in Nederlands en daarnaast ook 
nog hetzelfde stuk in het Engels.  

Dit is aangepast. 

NVHT P.281, R.20 Waarom in deze module ineens de inleiding zowel in 
het Nederlands als het Engels? 

Dit is aangepast. 

NVHT P.281, R.14 Er staat twee keer het woord “twee” in Dit is aangepast. 

NVHT Algemeen module 8 Let op komma/leesteken gebruik. Dit staat geregeld 
niet op de juiste plek 

Dit is aangepast. 

NVHT Blz 286 Regel 14  het woord “twee” wordt m.i. 2x  
Gebruikt dus 1x teveel 

Dit is aangepast. 

KNGF P 286, reg 17 

 

Significant verschil? Wat betekend een kleine 

verbetering? 

 

Zie Table 1 en DASH scores van dit hoofstuk. 
Varitimidis vermeldt in zijn artikel verder ook 
een beter Mayo score (90.9 vs 85.3). Dit zijn 
kleine, maar niet klinisch relevante verschillen.  

NVHT p.286 R 45 Als er bekend is dat bij intra-articulaire fracturen 40 
tot 60 % ligamentletsels optreden, waarom wordt er 
geen aanbeveling gedaan om deze dan ook te 
herstellen? Een ligiament letsel gaat uiteindelijk na 
maanden of jaren toch nog pijnklachten, functionele 
beperking of een SLAC wrist veroorzaken.  

Zoals in betreffende alinea is aangegeven 
‘Echter, de bepaling van het precieze belang 
van de diagnostiek en eventuele (primair of 
secundair) herstel van deze bijkomende letsels 
liggen buiten het bestek van deze richtlijn (en 
onderzoeksvraag)’.  
Deze richtlijn betreft de distale 
radiusfracturen. Het is zeker een overweging 
waard om voor de ligamentaire letsel van de 
pols een aparte richtlijn op te stellen. 

NVHT p. 286 R 49 Er wordt gezegd “een pols arthroscopie alleen 
uitvoeren om ligamentair letsel op te sporen zonder 
dat hier klinische of radiologische aanwijzingen voor 
zijn, wordt dan ook niet door de werkgroep 

Ad 1. Deze aanbeveling is overgenomen uit de 
vorige richtlijn. Het is algemeen geaccepteerd 
dat er wel een goede reden (verdenking op 
een specifiek letsel) aanwezig moet zijn 
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aanbevolen.” 
 

Op een röntgenfoto zou geen SL, LT of TFCC letsel 
zichtbaar zijn en dus ook niet herkenbaar. Uit 
klinisch onderzoek zou dit letsel ook niet meteen 
gediagnosticeerd kunnen worden, aangezien de 
patiënt waarschijnlijk veel pijn ervaart in de hele 
pols door de DRF. Dan betekent het dat ligamentair 
letsel onbehandeld blijft en op langere termijn voor 
klachten en evt functieverlies gaat zorgen.  
Wordt ligamentaire letsel dan niet behandeld na 
DRF? 

voordat een invasieve techniek (met 
bijbehorende complicaties) wordt gebruikt ter 
diagnose.  
Veelal kan middels een gerichte anamnese 
naar precieze ongevalstrauma, lichamelijk 
onderzoek met diverse provocatie testen van 
ligamenten, speciaal röntgenonderzoek 
(belast of doorlichtingsonderzoek) en MRI wel 
een goede reden (verdenking op ligamentair 
lesie) voor scopie worden gesteld. Dit ter 
nader differentiatie en maken van een 
behandelplan.  
Ad 2. Daarnaast kan nog vermeldt worden dat 
in het aangehaalde artikel van Lindau veel 
ligamentaire letsel werden gezien tijdens 
scopie van de pols bij patiënten met een 
distale radius fractuur, maar dat uit follow-up 
onderzoek bleek dat behandeling van de 
ligamentaire letsel veelal niet nodig was. Deze 
behandeling hebben trouwens zeker ook hun 
specifieke beperkingen/complicaties en vaak 
een lange revalidatieperiode.  Zoals ook 
hierboven genoemd: Het is zeker een 
overweging waard om  voor de ligamentaire 
letsel van de pols een aparte richtlijn op  te 
stellen. 

KNGF P287, reg 31 referenties Met ‘beschikbare literatuur’ worden de 
artikelen bedoeld die in deze module zijn 
beschreven. Zie hiervoor de bijgevoegde 
referentielijst. 
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P306 – P309 Module 9 

NVHT P.306 Ik mis de regelindeling 
in deze module 

De titel en ook in de uitgangsvraag omdraaien – 
handtherapie/fysiotherapie. Handtherapeuten zijn 
gespecialiseerde ergo – en fysiotherapeuten. Nu 
wordt de indruk geweckt dat alleen 
fysiotherapeuten DRF nabehandelen. Geopereerde 
en complexe DRF zouden niet bij een algemeen 
fysiotherapeut gezien moeten worden, maar zeker 
naar een handtherapeut verwezen moeten worden.   

Er is in deze richtlijn bewust gekozen om beide 
groepen behandelaars te noemen. Beide 
groepen zien in de praktijk mensen met distale 
radius fracturen. Wij doen in de richtlijn geen 
uitspraken over competenties van 
beroepsgroepen.  

NVHT P. 306 Kopje overwegingen: 
wat is goede informatie en wie gaat deze aan de 
patiënten verstrekken? Een specialist heeft weinig 
tijd en als “goede informatie” ontbreekt en een 
patiënt  pas laat doorverwezen wordt, dan is het 
therapieverloop moeizamer en de uitkomst slechter.  
De andere behandelaar verstaat daarnaast 
misschien iets anders dan een andere behandelaar 
onder “goede informatie” 

Er zou dan een informatiefolder ontwikkeld kunnen 
worden om de adviezen, oefeningen en het te 
verwachten herstel te beschrijven en deze aan de 
patiënt mee te geven.  
Geopereerde patiënten zijn vaak onzeker over de 
mate die zij kunnen bewegen, de pijn, 
zwellingsreactie en het litteken, deze patiënten 
zouden baat hebben aan advies en begeleiding door 
een gespecialiseerd therapeut. Niet alleen als de 
primaire behandeling niet in staat is deze informatie 
te verstrekken.  
 

Hier worden adviezen over gegeven in module 
10 Organisatie van zorg Submodule 5 
Informatievoorziening vanuit de behandelaar. 
Waar ook aanbevolen wordt om de informatie 
gestructureerd en gedetailleerd te verstrekken 
en bij voorkeur ook schriftelijk of digitaal. Het 
ontwikkelen van een informatiefolder valt 
helaas niet binnen de mogelijkheden van dit 
project.  
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VRA P 306-307 Het kunnen inschatten van risicofactoren voor slechter 
herstel vraagt wel om een controlemoment na de 
immobilisatieperiode (4-6 weken) bij de behandelend 
specialist. Het wordt dan ook sterk geadviseerd om een 
dergelijk controlemoment in te plannen om zodoende 
bovengenoemde risicofactoren voor slechtere 
uitkomsten na DRF te identificeren.  
Dit lees ik niet terug in de donker grijze kaders, maar 

vind ik wel een hele goede aanbeveling. Nu vindt er 

vaak geen controle plaats en worden patienten na 

verwijderen van de gips door de gipskamer naar huis 

gestuurd. Er vindt hierbij geen inschatting plaats op 

risicofactoren voor slechter herstel. 

Ten tweede staat in de tekst van module 9 dat deze 

module gaat over de distale radius fractuur algemeen. 

Later in submodule 4 staat dat module 9 betrekking 

heeft op de post-operatieve Ft. Dit is niet duidelijk.  

 

Zowel module 9 als submodule 4 hebben 
betrekking op nabehandeling van distale 
radiusfracturen niet-operatief en post-
operatief. Dit is aangepast in de richtlijn. 
 
Het belang van het controlemoment is wel 
genoemd bij de overwegingen in module 9.  
In de organisatie van zorg submodule 3 is hier 
wel een concrete aanbeveling voor gegeven. 

KNGF P 306, R 42 Ik ben van mening dat gedefinieerd zou moeten 

worden welke vaste set aan onderzoeksgegevens 

een behandelend specialist moet willen verzamelen 

om veilig tot de conclusie te komen dat een patiënt 

‘op schema’ ligt en géén van de risicofactoren bezit. 

Te vaak komt het in de praktijk voor dat: 

Besloten wordt of er vervolgbehandeling nodig is op 

basis van de bevindingen van patiënt alleen, waarbij 

de patiënt niet/nauwelijks onderworpen wordt aan 

lichamelijk onderzoek. Patiënten zijn geen 

professionals en kunnen alleen teruggeven hoe zij 

het herstel tot nog toe beleven: deze beleving zetten 

zij af tegen hun eerder gevormde verwachting en 

Uit de literatuur komen een aantal factoren 
die een risicofactor vormen voor en slechter 
herstel: bewegingsangst, functiebeperking, 
slechte prognose op basis van 
comorbiditeiten, veel pijn of zwelling. Deze 
factoren staan genoemd in de overwegingen 
van module 9. De behandelend specialist zou 
specifiek gegevens kunnen verzamelen over 
deze factoren.  
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het is zeer regelmatig het geval dat deze 

verwachting niet klopt. Men is soms te ongeduldig, 

maar ook vaak te snel tevreden. In dit laatste geval 

kunnen er stevige lange termijnproblemen ontstaan. 

Voorbeeld: patiënt geeft bij controle aan dat zij 

weinig pijnklachten ervaart en haar ADL langzaam 

weer herwint. Arts is tevreden met deze analyse van 

de patient en ziet derhalve geen aanleiding langer 

tijd te nemen om een basisfunctieonderzoek naar 

bewegingsuitslagen en kracht te verrichten. Zowel 

patiënt als arts constateren niet dat patiënt een 

supinatiebeperking van 40 graden compenseert met 

forse schouderadductie, waardoor er een illusie van 

vrije AROM lijkt te bestaan. 

Gevolg: deze beperking blijft onbehandeld en kan op 

de lange termijn tot forse schouder- en rugklachten 

leiden. 

Voorbeeld 2: patiënt ervaart geen pijnklachten en 

voelt zijn mogelijkheden en kracht terugkeren. Arts 

verricht hierom zeer beperkt onderzoek. Patiënt 

benoemt mild crepiterend gevoel volair van distale 

radius niet, heeft van bevriende huisarts gehoord 

dat dat erbij hoort.  

Gevolg: frictie van FDP II/FPL over het distale aspect 
van het volaire osteosynthesemateriaal wordt niet 
waargenomen en kan op lange termijn tot spontane 
peesruptuur leiden. 

NVHT p.307 In de aanbevelingen zou het mijns inziens ook 
omgedraaid moeten worden: Verwijs niet standaard 
naar een handtherapeut/ fysiotherapeut. 

Zie eerder gemaakte opmerking. 
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VGNED Pagina 307 Mee een met de aanbeveling, in de praktijk wordt 
samen met de patiënt besluit of fysio/ handtherapie 
nodig is 

Fijn dat jullie achter de aanbeveling staan. 

KNGF P 307, aanbeveling De aanbeveling dekt niet de lading, juist hier zou 
verwacht worden dat er staat dat opb aantal 
risicofactoren therapie geïndiceerd is  

Uit de literatuur komen een aantal factoren 
die een risicofactor vormen voor en slechter 
herstel: bewegingsangst, functiebeperking, 
slechte prognose op basis van 
comorbiditeiten, veel pijn of zwelling. Deze 
factoren staan genoemd in de overwegingen 
van module 9. De behandelend specialist zou 
specifiek gegevens kunnen verzamelen over 
deze factoren.  

KNGF P 307 

Aanbeveling 

 

Aanbeveling: Verwijs niet standaard naar een 

fysiotherapeut/ handtherapeut na een distale radius 

fractuur. Besluit samen met de individuele patiënt of 

fysiotherapie/ handtherapie van meerwaarde kan 

zijn, bijvoorbeeld bij herstel afwijkend van de 

verwachting.  

  

Deze zin vind ik summier en lijkt ook wat 

tegenstrijdig met de aanbeveling op pagina 319, hier 

staat: 

Aanbevelingen Overweeg verwijzing naar de 

fysiotherapeut/ handtherapeut bij de behandeling 

van de distale radiusfractuur als herstel van hand- en 

polsfunctie achterblijft bij het te verwachten beloop.  

  

Deze laatste zin vind ik veel beter. Ik denk dat het 

beter zou zijn om op beide pagina’s een gelijke tekst 

De aanbeveling is hergeformuleerd zoals ook 
in submodule 4 staat beschreven.   
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neer te zetten zodat er geen 2 verschillende 

adviezen worden gegeven, bijvoorbeeld zoiets:  

Verwijs niet standaard naar een 

fysiotherapeut/handtherapeut na een distale radius 

fractuur. Overweeg, in overleg met de individuele 

patiënt, een verwijzing naar de 

fysiotherapeut/handtherapeut als herstel van hand- 

en polsfunctie achterblijft bij het te verwachten 

beloop en/of wanneer er bijkomende problematiek 

zoals bijvoorbeeld bewegingsangst aanwezig is.  

  

Ook staat er op pagina 307 niets benoemd over 

Medisch specialistische revalidatie, terwijl dit 

 op bv. pagina 316 en 318 wel heel duidelijk 

aan bod komt, het zou mooi zijn als er op pagina 307 

hier ook al wat over benoemd staat.   

 

Suggestie: 

NPRS en gevoelsmatig niveau van huidige 

activiteiten (in % van vroegere normaal), beide 

verbaal. Geeft voldoende indruk over ‘op schema of 

niet’. 

Lichamelijk onderzoek: AROM PF/DF/PRO/SUP, alert 

op uitslag irt gezonde zijde, alert op compensaties 

schouder/elleboog. 

Aanvullend lichamelijk onderzoek na OK: 

controleren op verkleving litteken en/of frictie 

flex/extensorpezen over osteosynthesemateriaal. 

Zo nodig sensibiliteitsonderzoek bij persisterende 
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paraesthesieën of hyposensibiliteit (vnml N. 

Medianus). 

 

Mijn suggestie raakt aan de vraag van mijn collegas 

op pagina 334. 

 

NVHT P.307, aanbeveling Toevoegen: “Plan bij patiënten, waarbij geen 
afwijking in het herstel verwacht wordt, een 
controle moment in 6 weken post-operatief om te 
beoordelen hoe het herstel verloopt. Overweeg 
vervolgens bij vertraagd herstel de verwijzing naar 
een handtherapeut.” Uitleg: als er geen controle 
moment is, worden patiënten soms pas veel later 
doorverwezen voor handtherapie wat uiteindelijk 
meer behandelingen kost om patiënt te begeleiden 
—> ik zie dat dit beter beschreven staat in 
submodule 3. Misschien hiernaar verwijzen als er 
geen toevoeging gewenst is 

Er wordt nu expliciet verwezen naar 
submodule 3. 

NVHT Blz 306 De uitgangsvraag omvat de volgende deelvraag 
Welke risicofactoren voor vertraagd herstel is de 
inzet van FT/handtherapie geïndiceerd? 

Uit de literatuur komen een aantal factoren 
die een risicofactor vormen voor en slechter 
herstel: bewegingsangst, functiebeperking, 
slechte prognose op basis van 
comorbiditeiten, veel pijn of zwelling. Deze 
factoren staan genoemd in de overwegingen 
van module 9. De behandelend specialist zou 
specifiek gegevens kunnen verzamelen over 
deze factoren. 

NVHT  Ik verwijs mede naar hetgeen wel genoemd wordt in 
regel 38-40 blz 240  
m.i. dient te worden meegenomen om een eerdere 
overweging te maken voor FT /handtherapie  ( en 
niet alleen als het dreigend mis gaat of vertraagd 

Het aanwezig zijn van comorbiditeit (o.a. Bij 
veminderde gezondheidsvaardigheden) en 
functie beperking (wat bij hoge functie eisen 
snel naar voren zal komen) worden genoemd 
bij de overwegingen in Module 9. 
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herstel) 
1. bij patiënten met lage 

gezondheidsvaardigheden. Zij onthouden de 
gegeven informatie slecht, minder toegang 
tot digitale informatie , vaker 
comorbiditeiten, diabetes, roken vaker etc  

2. Hoge functie eisen aan de pols in ADL. ( ik 
neem aan dat als Epke Zonderland een DRF 
oploopt hij verwezen wordt terwijl hij een 
uitstekende gezondheid heeft en geen 
vertraagd herstel maar een vak uitoefent die 
bijzondere eisen aan zijn lichaam/polsen 
stelt  net zoals de professionele tennisser, 
drummer of motorcrosser danwel de kick 
bokser of pianist 

3. Dominatie  meenemen in beslissing gezien 
impact op ADL.  
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P310 – P331 Module 10 

KNGF P 310, reg 4-6 Referentie? De bron is toegevoegd. 

NVHT Blz 311 Regel 28 t/m 31    Het belang van specialistische zorg 
wordt benadrukt. En verder nog eens ondersteunt 
door de regels 43 t/m 45 dat er “beperkte 
vergevingsgezindheid is met “consequenties “.  Tav 
Chirurgische behandeling laat ik dat graag over aan 
de diverse specialisten ( artsen ). Op het gebied van 
revalidatie eist dat ook “specifieke”expertise.  
In de opleiding tot arts/specialist zit weinig tijd voor 
bv krachttraining bij beperkte /afwijkende kracht, 
idem voor optimaliseren / mobiliseren bij beperkte 
ROM  of het geven van oefentherapie ter 
bevordering van herstel. Dit is bij uitstek het terrein 
van de hand/fysiotherapeut en dus m.i. wederom 
een pleidooi om op dit terrein gemotiveerd dus deze 
beroepsgroep actief in te zetten.  

Zie eerdere commentaren.  
Deze module is niet bedoeld om alle indicaties 
voor fysiotherapie/handtherapie bij de distale 
radiusfractuur te omschrijven. Voor specifieke 
indicaties voor fysiotherapie/handtherapie bij 
de distale radiusfractuur wordt verwezen naar 
module 9. 

NVHT Blz 311 Regel 43. Er kan 1x het woord -dient -weggelaten te 
worden.  

Dit is aangepast. 

NVHT p. 311 R 43 Er staat twee keer dient: “Daarbij dient iedere 
behandelaar dient…”  hierdoor loopt de zin niet.  

Dit is aangepast. 

KNGF P311, reg 43 Hier staat 2x het woord ‘dient’. Zin klopt niet.  

 

Dit is aangepast. 

KNGF P 313, reg 5 Negatieve gevolgen, niet geologen Dit is aangepast. 

NVSHA P.313  regel 29  met “open fracturen” wordt hier een gecompliceerde 
fractuur bedoeld? 

Open fractuur is hetzelfde als gecompliceerde 
fractuur. 

KNGF P315, reg 33 Welke factoren? Worden hier complicaties mee 
bedoeld of iets anders? 

Dat wordt in de daaropvolgende regels 
uitgelegd. 
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NVHT P. 315 R 34 Adequate nabehandeling heeft te maken met goede 
informatie en een goede gipsimmobilisatie met de 
MCP en vingers vrij.  Deze uitleg komt nergens terug.   

Module 3 heeft betrekking op de vorm van 
immobilisatie. Daar worden aanbevelingen 
gedaan met betrekking tot de immobilisatie. 
In de algemene inleiding staat beschreven 
waar een gipsimmobilisatie aan moet voldoen. 

NVHT p.315 R 49  Juist vanwege de complicaties is een laagdrempelig 
consult bij een gespecialiseerde handtherapeut 
mijns inziens een meerwaarde.  

Zie eerdere opmerkingen met betrekking tot 
definitie handtherapie / fysiotherapie. 

KNGF P 315- 316 Referenties missen, waarop is dit gebaseerd?  Referenties staan vermeld in de literatuurlijst. 

KNGF P316, reg 1 In de alle praktijken of in de wetenschap? Het betreft de gemelde incidentie van 
complicaties.  

KNGF P316, reg 5-7 Wat wordt verstaan onder hand en pols functie? 
(pijn, rom, kracht, sensibiliteit, oedeem, ADL 
beperking...?)  

Het betreft een algemene omschrijving van 
hand- en polsfunctie. In het belang van deze 
algemene module wordt ervan afgezien om 
verder in detail te treden waar dit betrekking 
op heeft (ROM, knijpkracht, PROM’s, etc) 

KNGF P 316, reg 5-9 Wat wordt onder stagnatie verstaan? Nu is het per 
therapeut/beoordelaar verschillend wat hij/zij 
stagnatie vindt 

Dit wordt verder beargumenteerd in module 
9. 

KNGF P316, reg 8-9 Wanneer is er indicatie voor HT/FT en wanneer voor 
MSR? 

Dit wordt besproken in submodule 4 van de 
module Organisatie van zorg..  

KNGF P 316, reg 19 Waar worden de 7-10 dagen op gebaseerd? Het betreft hier een uitspraak die is gebaseerd 
op expert opinion / consensus binnen de 
werkgroep. 

KNGF P 316, reg 31 Gewenste resultaat van wie, arts, patient, beide...?  Van beiden. Dit is toegevoegd aan de tekst. 

VRA P 316 R 35 Hierin staat dat het een adequate en periodieke 

follow-up nodig is maar hierbij wordt alleen een 

termijn gesteld van 7-10 dagen en vervolgens 

eventueel 2-3 weken later bij twijfel over behoud van 

de stand. Ik denk dat elke patient aan het eind van de 

Er is nu een aanbeveling toegevoegd. 
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behandeling gezien zou moeten worden om een 

inschatting te maken over het herstel en eventuele 

natraject (wel/geen FT/HT, wel/geen verwijzing MSR). 

Zie ook module 9 en submodule 4. Nu staat er alleen 

als aanbeveling dat de patient zelf contact op moet 

nemen indien het verwachte herstel uitblijft.  

 

KNGF p316/317 Ik mis duidelijke criteria wanneer een patient wel 

doorgestuurd moet worden. 

Suggestie specificeren. 

Voor specifieke criteria voor fysiotherapie / 
handtherapie wordt verwezen naar module 9. 

VRA P 318 In de overwegingen op p. 318 kan eventueel als 
indicatie voor MSR o.b.v. revalidatiearts toegevoegd 
worden: ‘complex letsel met al dan niet complicaties 
(zoals CRPS, CTS, fors oedeem)’. 
 

Er is specifiek voor deze algemene 
omschrijving gekozen omdat daarmee 
potentieel meerdere indicaties in aanmerking 
komen voor MSR.  

KNGF P 318, reg 11 Niet alleen kracht en ROM maar ook sensibiliteit en 
vooral coördinatie/ inzet van de hand in ADL. 

Coördinatie en inzet van hand in ADL zijn 
toegevoegd aan de tekst. 

VRA P318 R18-19 ‘… voor zowel fysiotherapie/handtherapie alsook 

MSR…’ suggereert dat het om 2 verschillende 

behandelingen gaat die naast elkaar bestaan. In de 

praktijk zal de fysiotherapie/handtherapie meestal 

onderdeel zijn van de MSR. Suggestie ‘… voor 

fysiotherapie/handtherapie en/of MSR…’ 

Het wordt hier als dusdanig vermeld om te 
benadrukken dat MSR uiteraard meer is dan 
alleen fysiotherapie/handtherapie. Een en 
ander wordt verderop in de tekst specifiek 
uitgelegd. 

KNGF P 318, reg 28-30 Wat wordt bedoeld met specifieke indicaties?  Voor indicaties voor 
fysiotherapie/handtherapie na operatieve 
behandeling van een distale radiusfractuur 
wordt verwezen naar module 9. De indicaties 
staan daar beschreven. 

ZINL P318 v.a. regel 49 en p319 
regel 1-13 

De tekst luidt als volgt: 
 
“In sommige gevallen kan medisch-specialistische 

Ter verduidelijking is de volgende tekst aan de 
hand van jullie advies toegevoegd: Als er naast 
fysieke beperkingen en participatieproblemen als 
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revalidatie (MSR) onder verantwoordelijkheid van 
een revalidatiearts geïndiceerd zijn bij de 
behandeling van de distale radiusfractuur. Met 
name bij te verwachten langdurige problemen op 
activiteiten of participatie niveau en behoefte aan 
multidisciplinaire behandeling waarbij naast 
fysiotherapie/ handtherapie ook inzet van 
ergotherapie, maatschappelijk werk en 
psychologische begeleiding noodzakelijk lijkt, kan 
medisch-specialistische revalidatie geïndiceerd zijn. 
Als de distale radiusfractuur onderdeel is van een 
uitgebreider scala aan letsels (bijvoorbeeld bij de 
multitraumatisee) speelt MSR uiteraard een 
prominente rol. Ook wanneer de distale 
radiusfractuur niet wordt begeleid door andere 
letsels kunnen er factoren zijn die bijdragen aan de 
noodzaak voor MSR. Te denken valt aan het 
ontstaan van ernstige psychologische of 
sociaaleconomische problemen van de distale 
radiusfractuur of de aanwezigheid van persoonlijke 
of externe factoren, zoals co-morbiditeit of pre-
existente persoonlijkheidskenmerken die normaal 
herstel ernstig kunnen beïnvloeden.” 
 
Aanbevelingen: 

• Overweeg verwijzing naar de fysiotherapeut/ 
handtherapeut bij de behandeling van de 
distale radiusfractuur als herstel van hand- en 
polsfunctie achterblijft bij het te verwachten 
beloop.  

• Overweeg verwijzing naar een revalidatiearts 
voor medisch-specialistische revalidatie bij te 

gevolg van de distale radiusfractuur ook ernstige 
problemen bestaan op andere ICF-domeinen die 
de revalidatie complex maken kan er een 
indicatie bestaan voor MSR. 
 

Het woord multidisciplinair hebben we 
gehandhaafd omdat de werkgroep van 
mening is dat het woord multidisciplinair ook 
een integrale behandeling suggereert waarbij 
alle betrokken disciplines een gezamenlijk 
behandeldoel nastreven. Hand- en 
polschirurgie is ons inziens bij uitstek een 
voorbeeld van dergelijke multidisciplinaire 
behandeling omdat alle betrokken 
specialismen hetzelfde doel nastreven. 
 
Op de specifieke indicatiestelling van MSR 
wordt in deze organisatie van zorg module 
niet ingegaan. Dit valt buiten het bestek van 
de richtlijn. 
 
In de aanbeveling is de term 
“multidisciplinaire behandeling” toegevoegd 
en is een en ander conform voorstel tekstueel 
wat aangepast om de aanbeveling beter te 
laten aansluiten bij de overwegingen. 
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verwachten langdurige problemen op 
activiteiten of participatie niveau en waar 
naast fysiotherapie/ handtherapie behoefte 
bestaat aan inzet van disciplines zoals 
ergotherapie, medisch maatschappelijk werk 
en psychologie.  

•  
 
De onderstreepte delen in de tekst zijn ons inziens 
onduidelijk en de aanbeveling is anders en daarmee 
ook ruimer geformuleerd dan de overweging.  
 
Onduidelijk is wat wordt bedoeld met behoefte aan 
multidisciplinaire behandeling. Ons advies zou zijn 
hierbij aan te sluiten bij de teksten van de VRA en 
het standpunt van het Zorginstituut over MSR, 
waarin aangegeven wordt dat naast de fysieke 
beperkingen en participatieproblemen als gevolg 
van de distale radiusfractuur, er ook ernstige 
problemen op andere ICF-domeinen aanwezig 
moeten zijn die de revalidatie ‘complex’ maken. Het 
woordje ‘multidisciplinair’ moet ons inziens 
vervangen worden door ‘interdisciplinair’, immers er 
moet sprake zijn van een noodzaak van integrale 
behandeling van samenhangende problematiek, 
waarbij de betrokken disciplines in (structureel) 
onderling overleg een gezamenlijk behandeldoel 
nastreven. Onze suggestie is om toe te voegen dat 
MSR-behandeling ‘bij uitzondering’ geïndiceerd kan 
zijn, en dit wellicht ook nog te verduidelijken met 
een voorbeeld. 
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Onduidelijk is ook wat ‘te verwachten langdurige 
problemen op activiteiten of participatie niveau’ zijn 
en waarom dan MSR-behandeling zou zijn 
aangewezen. Voorkomt dit dan de (verwachte) lange 
duur van het probleem? Bij een langdurig probleem 
kan ook langdurige inzet van bijvoorbeeld eerstelijns 
fysiotherapie, ergotherapie of handtherapie een 
goede en wellicht betere optie zijn. Wanneer geen 
sprake is van ‘complexe en samenhangende 
problematiek op meerdere ICF-domeinen’ dan is ook 
bij te verwachten langdurige problemen MSR niet 
geïndiceerd. 
 
In de overweging staat dan dat naast 
fysio/handtherapie ook inzet van ergotherapie, 
maatschappelijk werk en psychologische begeleiding 
noodzakelijk lijkt, dus dat vergt onderbouwing van 
problemen op psychisch en sociaal-maatschappelijk 
terrein. In de aanbeveling staat dat er behoefte 
bestaat aan inzet van disciplines zoals ergotherapie, 
medisch maatschappelijk werk en psychologie. Door 
het woordje ‘zoals’ en door het weglaten van de 
behoefte aan interdisciplinaire behandeling klopt 
deze aanbeveling niet, inzet van één van deze 
disciplines kan prima in de eerste lijn plaatsvinden. 

VRA P318 R51 ‘…maatschappelijk werk en psychologische 
begeleiding…’ Hoeft niet allemaal. Suggestie ‘.. 
en/of…’. MSR is geïndiceerd als een beter resultaat 
wordt bereikt als de verschillende disciplines 
interdisciplinair/gecoördineerd samenwerken, dan 
wanneer ieder op het eigen domein behandelt. Dit kan 
al bij 2 disciplines het geval zijn en hoeft voor 5 

Dit is aangepast zoals voorgesteld. 
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disciplines nog steeds niet te gelden (in theorie). 
Indicatiestelling gebeurt door de revalidatiearts, dus 
laagdrempelig verwijzen zoals in de aanbeveling staat 
is terecht. 

VRA P319 R3 ‘speelt MSR uiteraard een prominente rol’ zie 
hierboven, niet vanzelfsprekend. Suggestie ‘kan MSR 
een prominente rol spelen’. R4 en verder verwoordt 
dit goed. 

Dit is aangepast zoals voorgesteld. 

KNGF P 319, reg 10-11 Duidelijkere samenvatting/aanbeveling dan in module 
9 

Dank voor deze opmerking. 

VRA P319 R 10 ’Overweeg verwijzing naar een revalidatiearts voor 
medisch-specialistische revalidatie bij te verwachten 
langdurige problemen op activiteiten of participatie 
niveau en waar naast fysiotherapie/ handtherapie 
behoefte bestaat aan inzet van disciplines zoals 
ergotherapie, medisch maatschappelijk werk en 
psychologie. ‘ Suggestie: nl. dat in het midden van de 
zin de ‘en’ vervangen wordt door ‘en/of’.  De reden is 
de volgende: in onze eigen behandelkader schrijven we 
bij interdisciplinaire MSR het volgende: ‘Dit betreft het 
onderzoek en/of de behandeling van patiënten door de 
revalidatiearts met één of meer behandelaren van 
zijn/haar interdisciplinair samengesteld 
revalidatieteam’. ZO wordt vermeden dat we (met de 
huidige formulering)  handrevalidatie verplicht met 
meer dan 1 behandelaar moeten inzetten, daar waar 
het nog wel (weliswaar langdurig én onder begeleiding 
van revalidatiearts) met 1 behandelaar behandeld kan 
worden. 
 

Dit is aangepast zoals voorgesteld. 

NVPC P320  Op p. 320, r40: de keuzehulp is niet in samenwerking 
met het Zorginstituut opgesteld. 

Dit is aangepast. 

NVHT p.320 R 41 De hyperlink naar de keuzehulp werkt niet, omdat Dit is aangepast. 
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deze het sluitingsteken en de punt meeneemt. 

NVHT p.320 R 48 handtherapeut/fysiotherapeut  Is aangepast naar fysiotherapie/handtherapie 
zoals in de hele richtlijn. 

KNGF P320, regel 48 Hier staat ‘(hand)fysiotherapeut’ in de rest van de 

richtlijn wordt dit benoemd als 

fysiotherapeut/handtherapeut, dit zou ik hier ook zo 

benoemen. 

 

Dit is aangepast zoals voorgesteld. 

NVHT  Ik mis in dit stuk wel de informatie over het 
verwachte herstel en de tijd die hiervoor staat. Ik 
zou aannemen dat dit ook in de richtlijn benoemd 
mag worden als dit het document is dat naar alle 
behandelaars uitgerold wordt.  

Hersteltijd is afhankelijk van vele factoren en 
verschilt van individu tot individu. In de 
module die specifiek over operatieve vs. niet 
operatieve behandeling gaat (module 5) 
worden relevante uitkomstparameters 
(PROMS) besproken op verschillende 
momenten (zowel lange termijn (1 jaar) als 
korte termijn (3 en 6 maanden)). Daarmee 
wordt voor deze uitgangsvraag wel een 
beloop geschetst. Het is vrij lastig om 
hersteltijd in algemene bewoordingen in de 
module organisatie van zorg als zodanig op te 
nemen. 

NVHT Blz 320/321 Het belang van een hoofdbehandelaar  (  regel 43 
t/m 46).  Graag toevoegen dat er voor de patiënt bij 
voorkeur  1 hoofdbehandelaar is. In de praktijk zie je 
in de hectiek een arts op de SEH, daarna een andere 
specialist op de poli, daarna bij controles weer een 
ander . Vaak is dit niet een en dezelfde persoon die 
niet dezelfde accenten / informatie aan patiënten 
geeft. 
 Het zou wenselijk zijn  in de richtlijn te benoemen 
dat het wenselijk is om 1 persoon te zien voor de 
klachten na DRF.  

Ad 1. Dit onderwerp valt buiten het bestek van 
deze richtlijn. 
 
Ad 2. Er is een ruime hoeveelheid kwalitatief 
hoogstaande (meerdere prospectieve trials en 
meta-analyse) en recente literatuur die 
aantoont dat verstrekken van vitamine C geen 
meerwaarde heeft bij de behandeling van de 
distale radius fractuur. De werkgroep kiest er 
dus specifiek voor om dit ook niet te 
vermelden in de richtlijn. 
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 Ik mis bij de aanbevelingen het preventief 
gebruiken van vitamine C. 
Zowel in de opleiding tot handtherapie werd dit 
gepropageerd door specialisten en  bv op de website 
van het Diakonessenhuis te Utrecht staat dat 
“adviseren wij om gedurende 50 dagen vitamine C 
500 mg te gebruiken”.   
Wat te doen met dit  m.i. wetenschappelijk 
onderbouwd advies ?  
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P332 – P335 Bijlage 1 

VGNED Pagina 312 Mee eens met de aanbevelingen  Fijn dat jullie het eens zijn met de 
aanbeveling. 

NVHT P.334 KNGF/NVHT. Criterium voor controle. Dit 
ondersteun ik ten zeerste. Uit de praktijk kan ik vele 
voorbeelden noemen, waarbij de controle niet is 
geweest en wat voor problemen heeft gezorgd. 
Tevens worden verwachtingen (herstel duurt 1-1,5 
jaar) niet zo duidelijk genoemd of sterker nog soms 
wordt gezegd dat het met 3 maanden allemaal weer 
goed is. Dit is geen adequate verwachting en 
moeilijk bij te sturen door de handtherapeut. Ik zie 
de 3 meest voorkomende letsels niet duidelijk terug 
in uitkomstmaten. 

In de aanbevelingen wordt duidelijk 
weergegeven dat iedere patiënt geïnformeerd 
dient te worden over de ernst van het letsel 
en de te verwachten duur van herstel alsmede 
het risico op het ontstaan van eventuele 
restklachten. De werkgroep is van mening dat 
deze aanbeveling de lading voldoende dekt. 

VGNED 334, 335… 
 

‘We missen het criterium om een patiënt terug te 
zien…’ 
Niet alleen het terugkombeleid op de poli chirurgie 
verandert,  
‘de praktijk wijst uit dat specialisten….’ 
Dan maar naar de fysio die deze tekortkomingen wel 
zal aanpakken…..  
maar  
ik denk daarbij ook aan de steeds groter wordende  
zelfstandige patiëntenstroom van de 
Gipsverbandmeester met de uitbreiding van de 
verantwoordingen 
( bij bv letsels als SL, TFCC, en mallet, maar ook  de 
lange termijnsproblematiek als standen, 
gevoeligheden en krachtverlies,  

Dit valt buiten het bestek van deze richtlijn. 
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weer volledige terugkeer  in thuis- en werksituaties 
etc. ?) 
is er aandacht voor extra opleiding hierin voor de 
GVM…? 
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P336 Bijlage 2 

VGNED Pagina 314 In de praktijk wordt de aanbeveling gedaan, meestal 
binnen een week 

Dit valt dan binnen de aanbeveling. 
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

P337 – P338 Bijlage 3 

VGNED Pagina 316 Mee eens met de aanbevelingen Fijn dat jullie het eens zijn met de 
aanbeveling. 
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Vereniging Pagina- en regelnummer Commentaar Reactie werkgroepleden 

 Overig commentaar 

ZKN  klinieken worden de distale radiusfracturen zeker in 
de acute fase niet behandeld 

Hartelijk dank voor jullie reactie. 

IGJ  Vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zal er 

geen input worden gegeven. 

Hartelijk dank voor jullie reactie. 

ZN  Hartelijk dank voor het toesturen van de concept 
Richtlijn Distale radiusfracturen. 
Zorgverzekeraars Nederland vertrouwt erop dat de 
opstellers in dit document beschreven hebben wat 
goede zorg is.  
  
Wij willen hen erop wijzen dat de beschrijving van 
goede zorg, niet betekent dat het ook een 
verzekerde prestatie betreft.  
De Zorgverzekeraars zijn gehouden aan de 
zorgverzekeringswet. Voordat een verzekerde 
aanspraak heeft op vergoeding van een bepaalde 
vorm van zorg, zal de Zorgverzekeraar moeten 
vaststellen of er sprake is van rechtmatige en 
doelmatige zorg.  
  
Wij adviseren daarom om: 
 
1) Onderstaande disclaimer op te nemen in de 
Richtlijn. 
 
Een Richtlijn beschrijft wat goede zorg is, ongeacht 
de financieringsbron (Zorgverzekeringswet (Zvw), 
Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), aanvullende verzekering of 

Ter kennisgeving aangenomen. 
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eigen betaling door de cliënt/patiënt). Ook is niet 
alle in de Richtlijn beschreven zorg, automatisch 
onderdeel van het verzekerde pakket. 
 
2) Duidelijk in de Richtlijn aan te geven, indien van 
toepassing, wat het standpunt is van het 
Zorginstituut. Zorgverzekeraars zijn verplicht, 
conform deze standpunten, zorg in te kopen. 
 
Mocht men in de toekomst deze Richtlijn aanbieden 
aan de Zorgverzekeraars, om tripartite in te dienen 
bij het Register van het Zorginstituut, dan zijn onder 
andere bovengenoemde punten van belang, voordat 
goedkeuring door de Zorgverzekeraars gegeven zal 
worden. Wij houden ons zeker aanbevolen en 
verzoeken u,  wanneer in het verdere proces een 
definitieve Richtlijn klaar is, om die opgestuurd te 
krijgen. 

NVZ  Hartelijk dank voor uw uitnodiging. Gezien het 
voornamelijk medisch inhoudelijke karakter heeft de 
NVZ geen aanvullend commentaar. Wel worden wij 
graag betrokken bij evt. financiële en/of 
organisatorische consequenties. 

Hartelijk dank voor jullie reactie. 

ZINL  Verder ziet Zorginstituut Nederland nog steeds 
graag dat de richtlijn wordt aangeboden voor het 
register van kwaliteitsstandaarden en 
meetinstrumenten.  
  
Op het moment van aanbieding toetsen wij, om de 
kwaliteit in het Register te borgen, de 
kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten aan het 
Toetsingskader.  

Ter kennisgeving aangenomen. 
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Voor die kwaliteit is het belangrijk dat de 
ontwikkelde richtlijn voldoet aan het toetsingskader:  
* Wordt de richtlijn tripartiet ontwikkeld? Zijn ZN, de 
Patiëntenfederatie NL, de NFU en de NVZ 
betrokken?  
* Is er aandacht voor doelmatigheid, een scherpe 
indicatiestelling, informatie voor de patiënt, 
aandacht voor het proces samen beslissen, aandacht 
voor zelfmanagement, de koppeling aan 
meetinstrumenten, de koppeling aan een 
informatiestandaard, aandacht voor de organisatie 
van zorg? 
* Zijn er meetinstrumenten met betrekking tot dit 
onderwerp ontwikkeld en of worden deze aan de 
nieuwe richtlijn gekoppeld of worden er nieuwe 
meetinstrumenten ontwikkeld en oude 
meetinstrumenten verwijderd? 
  
Meer informatie over het Toetsingskader en het 
Register vindt u op www.zorginzicht.nl en op de 
website van Zorginstituut Nederland  
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-
ons/werkwijzen-en-procedures/bevorderen-
kwaliteit-en-inzichtelijkheid-van-de-
zorg/toetsingskader-voldoen-aan-voorwaarden-
toetsingskader-voor-plaatsing-
kwaliteitsinstrumenten-in-register 

NHG  Wij hebben uw verzoek intern besproken en helaas 
besloten om af te zien van deelname aan de 
commentaarronde voor deze richtlijn. Reden 
hiervoor is het tweedelijnskarakter van de richtlijn. 

Hartelijk dank voor jullie reactie. 

NVPC  Dit document is primair bedoeld voor distel radius Diagnostiek naar en behandeling van carpale 

http://www.zorginzicht/
https://www/
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fracturen. Echter is het niet handig om in dit 
document nog een kort commentaar te geven op de 
kans op voorkomen van SL letsels en wanneer dit 
verder te evalueren? Idem voor TFCC? 
Eventueel ook nog een opmerking bij aanhoudende 
pijnklachten na distale radius fracturen om het SL te 
evalueren? 
 

letsels (zowel ligamentair als ossaal) valt 
buiten bestek van deze richtlijn. Er is specifiek 
voor gekozen om dat niet onderdeel te laten 
zijn van deze richtlijn. 

NVPC  Genuanceerde richtlijn. Veel aandacht voor 
gezamenlijke besluitvorming wanneer dit relevant is. 
Goed om te spreken over operatief en niet-operatief 
in plaats van conservatief. 

Dank voor het commentaar. 

NVPC  Goede richtlijn! Fijn om een richtlijn te lezen waar 
genoeg wetenschappelijk literatuur over is om een 
gefundeerd advies te kunnen geven. En fijn dat 
zoveel van de wetenschappelijke literatuur uit 
Nederland afkomstig is! 
 

Dank voor het commentaar. 

NVPC  Ook de volgende studie ontbreekt in de richtlijn, 
begrijpelijkerwijs omdat deze zo recent is: 
Cast immobilization is non-inferior to volar locking 
plates in relation to QuickDASH after one year in 
patients aged 65 years and older: a randomized 
controlled trial of displaced distal radius fractures 
BJJ, 2021 https://online-boneandjoint-org-
uk.proxy.library.uu.nl/doi/epub/10.1302/0301-
620X.103B2.BJJ-2020-0192.R2 
 
Maar dat betekent dat er al 2 RCTs ontbreken over 
het punt wel of niet opereren. Daarnaast is nog een 
NL studie aanstaande. Ik denk dat dit meegenomen 
moet worden in de conclusies van de richtlijn over 

Er zijn strikte criteria opgesteld waar de 
literatuurselectie aan moet voldoen. Studies 
die niet voldoen aan de criteria zijn niet 
meegenomen in de analyse. Daarnaast 
worden studies die verschijnen nadat de 
literatuur analyse is afgerond helaas niet 
meegenomen. 

https://online-boneandjoint-org-uk.proxy.library.uu.nl/doi/epub/10.1302/0301-620X.103B2.BJJ-2020-0192.R2
https://online-boneandjoint-org-uk.proxy.library.uu.nl/doi/epub/10.1302/0301-620X.103B2.BJJ-2020-0192.R2
https://online-boneandjoint-org-uk.proxy.library.uu.nl/doi/epub/10.1302/0301-620X.103B2.BJJ-2020-0192.R2
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wel of niet opereren. Concreet: dat de conclusies 
mogelijk nog veranderen gezien de bulk recente en 
aanstaande RCTs. 

VGNED  Duidelijk, leesbare richtlijnen. Er zijn zeker kennis 
lacunes, in de toekomst moeten meer onderzoeken 
komen om antwoorden te kunnen geven op vagen 
uit de praktijk. Vooral over immobilisatie, minder 
rigide en aangepast aan de behoefte van de 
patiënten. 
Wanner is fysio/handtherapie nodig en hoelang 
immobilisatie nodig is. 

Hartelijk dank voor jullie reactie. 

NVHT  Erg goede conceptrichtlijn met een goede en kritische 
literatuuronderbouwing.  
De richtlijn is wel  door de uitgebreide literatuurstudie 
erg lang. Door de presentatie van tabellen met 
evidence is het niet altijd even overzichtelijk.  
De module-indeling is overzichtelijk.  
Door de hoeveelheid gepresenteerde tekst is het lastig 
om snel een overzicht te krijgen van de aanbevelingen 
en adviezen.  
Het zou overzichtelijker zijn om alle aanbevelingen (die 
wel duidelijk zichtbaar zijn door de grijze kaders) als 
kort document aan het begin van de richtlijn te zetten.  

De richtlijn zal worden aangeboden op de 
www.richtlijnendatabase.nl De indeling is dan 
veel overzichtelijker dan in het lange 
document.  

VRA  Een samenvatting van alle aanbevelingen zou fijn zijn, 
zodat er een overzicht is van alle modules en de 
aanbevelingen per module waarbij je dus snel 
informatie beschikbar hebt en niet de hele richtlijn 
hoeft door te spitten maar dit zo nodig wel kunt doen. 
Mogelijk is dit nog een onderdeel dat al wel zou 
volgen, dan kan dit commentaar uiteraard als niet 
verzonden beschouwd worden 

Hartelijk dank voor jullie reactie. De 
samenvatting volgt nog. 

VRA  In het algemeen :  alle patiënten oefeninstructies in 
het gips meegeven, bv. via een link naar een 

Dit valt buiten het bestek van deze richtlijn. 

http://www.richtlijnendatabase.nl/
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instructiefilmpje. 

NVvH  Er wordt niets gezegd over de classificatie en de matig 

tot slechte inter observer variaties die hiervoor zijn 

Deze richtlijn betreft een revisie van de 
eerdere richtlijn uit 2010. De werkgroep 
beoordeelde de aanbevelingen uit de eerdere 
richtlijn op noodzaak tot revisie en daarnaast 
zijn ook uitgangsvragen opgesteld aan de hand 
van een vooraf uitgevoerde knelpunt analyse. 
Daarbij is geen noodzaak gezien om een 
module te wijden aan classificatie, juist omdat 
al bekend was dat er sprake is van matige 
intra- en interobserver overeenstemming. 
 

NVvH  Geachte collegae, 

Gefeliciteerd met de prachtige update van de richtlijn 

distale radiusfracturen. Ik kan er geen grote 

tegenspraken in vinden en ben blij met de aangepaste 

regels. Ik hoop dat het licht invasieve karakter van 

zowel behandeling als beweging tot goede resultaten 

leidt. Helaas zijn er geen duidelijker richtlijnen te 

vormen aangaande postoperatieve nabehandeling met 

drukverband, brace of gips. Hier had ik toch graag iets 

van advies/richtlijn gehad. Ik heb enkel twee tekstuele 

opmerkingen. 

Met veel respect voor het werk aan de richtlijn 

bijgaand een commentaar op module 2. 

Hartelijk dank voor de complimenten. 

NOV  Er zijn vanuit de NOV geen commentaren ontvangen. 

We wensen de werkgroep veel succes met de 

afronding van de richtlijn. 

Hartelijk dank voor jullie reactie.  

KNGF  Modules missen referenties in de stukken 

overwegingen- van bewijs naar aanbevelingen en in 

het aanbevelings-stuk. 

Dit komt omdat overwegingen deels 
gebaseerd zijn op de (eerder) gevonden 
literatuur, maar deels ook op basis van expert 
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 opinion van de werkgroepleden. Daar waar 
onderbouwd is met literatuur zijn referenties 
toegevoegd. 

KNGF  Wissel Engels en NL leest onprettig De richtlijn zal uiteindelijk op de 
richtlijnendatabase gepubliceerd worden. De 
richtlijn is daar zo opgebouwd dat Engels en 
Nederlands niet meer door elkaar lopen (zie 
www.richtlijnendatabase.nl). 

KNGF  Therapeutisch stuk zeer kort en indicatiestelling 

wanneer een patient voor therapie verwezen moet 

worden onduidelijk, is hier niet volgens ICF een 

duidelijk beleid op te maken wanneer verwezen moet 

worden? 

We verwijzen graag naar module 9.  

KNGF  Geen wetenschappelijke artikelen ter onderbouwing 

gebruikt voor therapie stuk 

Module 9 is op basis van expert opinion 
samengesteld en niet volgens de methodiek 
die in module 1 t/m 8 is gebruikt. Derhalve 
ontbreekt hier het literatuuroverzicht. 

KNGF  Distale radius fracturen wordt soms geschreven als 

distale radiusfracturen (dus radius en fracturen aan 

elkaar) en soms los van elkaar, dus radius fracturen en 

soms dan weer als afkorting DRF. Dit in de hele richtlijn 

hetzelfde maken. 

 

Ditzelfde geldt voor plaat osteosynthese en 

plaatosteosynthese 

Dit is aangepast.  

KNGF  Voor en na een slash (/) hoort er geen spatie, bv. 

fysiotherapie/handtherapie is correct, fysiotherapie/ 

handtherapie niet.  

Dit is aangepast 

KNGF  Tabellen: P34-40 / 73-82 / 98-102 / 103-104 / 134-136 

/ 137-148 / 150-182 / 201-224 / 242-275 / 243-275 / 

291-302 / 322-335: tabellen erg lastig leesbaar omdat 

De richtlijn zal uiteindelijk op de 
richtlijnendatabase gepubliceerd worden. De 
tabellen zullen dat beter leesbaar zijn (zie 

http://www.richtlijnendatabase.nl/
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deze over meerdere pagina’s verdeeld zijn en de 

koptekst alleen op bovenste pagina staat. Evt. koptekst 

meenemen naar iedere pagina, of kleiner lettertype 

gebruiken om delen op 1 pagina te krijgen. Passen ook 

in de breedte niet altijd op de pagina. 

 

www.richtlijnendatabase.nl). 

NVvR  Vanuit de NVvR is er geen commentaar 

binnengekomen. 

Hartelijk dank voor jullie reactie. 

V&VN  Geen commentaar ontvangen. Hartelijk dank voor jullie reactie. 

VGNED  Een en ander een duidelijk geheel 
Waar gelukkig weinig anders aan toe te voegen valt als 
misschien wat meer de moderne onderzoeken 
uitdiepen, er zijn er veel op dit moment begrijp ik. 

Hartelijk dank voor jullie reactie. 

 

http://www.richtlijnendatabase.nl/

