
2. BORDEAUX
Patiënt: Instabiele fractuur proximale phalanx

≥18 jaar, operatieve behandeling
Interventie: K-draad fixatie met functionele

nabehandeling
Controle: ORIF met functionele nabehandeling
Uitkomst: Michigan Hand Questionnaire op 3 maanden
Hypothese: K-draad fixatie met functionele

nabehandeling geeft betere functionele
uitkomsten dan ORIF met functionele
nabehandeling. 
Verwachte kostenbesparing: € 3 miljoen/jaar

Planning: Start: Jan/Feb 2020. Duur ± 1,5 jaar
Subsidie: Niet aangevraagd

Introductie
Negentien procent van alle fracturen betreft handfracturen. Dit zijn 43.000 nieuwe gevallen per jaar in Nederland.
Inadequate behandeling leidt tot een lange revalidatieperiode, blijvende functionele beperking en hoge kosten.
De economische impact voor handletsel is € 548 miljoen per jaar in Nederland. Echter, de richtlijncommissie handfracturen
ondervond recentelijk dat er geen studies van adequate kwaliteit zijn, waarop behandeling van deze letsels kan worden
gebaseerd. Het doel van dit project is komen tot een evidence-based richtlijn van de meest voorkomende handfracturen.

1. PINOT
Patiënt: Hyperextensie PIP met avulsie (<40%), 

óf volledige dorsale dislocatie PIP gewricht
≥18 jaar

Interventie: Zelf oefenen met instructies
Controle : Gesuperviseerde handtherapie
Uitkomst: Michigan Hand Questionnaire op 3 maanden
Hypothese: Zelf oefenen heeft gelijke functionele

uitkomsten als gesuperviseerde handtherapie. 
Verwachte kostenbesparing: €15 miljoen/jaar

Planning: Start: november 2019. Duur ± 1,5 jaar
Subsidie: Leading the Change beurs: 80-85009-98-2011 

Nederlandse Richtlijn Handfracturen: drie hiaten in de literatuur met 
een jaarlijkse economische impact van € 35 miljoen
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CONCLUSIE
• Wij onderzoeken drie grote hiaten in de richtlijn

handfracturen (2018) met een geschatte economische
impact van € 35 miljoen per jaar in Nederland

• Ons doel is high-grade evidence leveren die de huidige 
Nederlandse richtlijn handfracturen kan ondersteunen 

• Wij streven naar (inter)nationale implementatie

KLINISCHE RELEVANTIE
• Deze studies zullen leiden tot eenduidige evidence-based 

richtlijnen om de beste zorg aan patiënten met handletsel
te kunnen bieden

• Wij hebben multipele ankervragen in onze RCT’s verwerkt
om een ruimere basis te leggen voor toekomstig
onderzoek naar handletsel

Doel
1. High-grade evidence leveren die de huidige Nederlandse 

richtlijn handfracturen kan ondersteunen
2. (inter)nationaal implementeren van een nieuwe richtlijn

voor een optimale behandeling voor de patiënt, 
economie en maatschappij

Methode
Middels een literatuur search, uitgevoerd in samenwerking
met het kennisinstituut van de Federatie Medisch
Specialisten, zijn de drie grootste hiaten in de nieuwe
Nederlandse richtlijn handfracturen 2018 bepaald. Deze
hebben geleid tot de opzet van drie multicenter RCT’s.

3. CHAMPAGNE
Patiënt: Metacarpale fractuur

(sub-capitaal, schacht, intra-articulair)
≥18 jaar, conservatieve behandeling

Interventie: Functioneel met bewegingsbrace (Lucerne cast) 
Controle: Gipsimmobilisatie
Uitkomst: Michigan Hand Questionnaire op 3 maanden
Hypothese: Functionele behandeling geeft betere

functionele uitkomsten dan gips. . 
Verwachte kostenbesparing: €17 miljoen/jaar

Planning: Start: Jan/Feb 2020. Duur ± 1,5 jaar
Subsidie: ZonMw doelmatigheid beurs: nr. 85-20020-24 

Salentijnd@maasstadziekenhuis.nl


