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Handboek Kindertraumachirurgie
De kinder intensive care belt; wil je meedenken over het revalidatieproces voor een  

jong meisje? En kun je beenspalken regelen in verband met haar dreigende spitsvoeten?  
Het blijkt om een jongedame te gaan, 16 jaar en net eindexamen gedaan. Ze is sportief en  
had vele vakantieplannen voor deze zomer. Nu is ze opgenomen met een compartiment  

syndroom aan haar vier extremiteiten op basis van vasculitis bij antifosfolipiden syndroom,  
vermoedelijk bij SLE. Ze is inmiddels 17 fasciotomieincisies verder, wordt beademd en  
gesedeerd. Bij het MDO spreekt de kinderchirurg onder andere over compartimenten,  

reigsystemen, secundaire wondsluiting en wondbeleid. 

Kindertraumachirurgie

Het hoort bij de ontwikkeling van kinderen van 
iedere leeftijd. In hun spel en dynamiek proberen 
ze altijd hun grenzen uit. Een ongeluk zit dan in 
een klein hoekje. Kleine of juist zeer ernstige letsels 
kunnen op ieder moment optreden, op elke leef-
tijd, van klein tot groot. Juist dat maakt kinderen 
uniek: zó zijn ze doodziek en zó zijn ze weer spring-
levend. Zó huilen ze en zó lachen ze.

Deze kenmerken bepalen bij kinderen sterk de 
presentatie van de klachten en de verschijnselen 
na letsel. Daarom vergt het behandelen van kin-
deren specifieke kennis en ervaring. Het is voor de 
behandelaar essentieel deze dynamiek te onder-
kennen en het kind weer vrolijk en speels aan het 
lachen te krijgen. 

Kinderen zijn fantastisch, ze verdienen optimale 
traumazorg en preventie. 

In het boek Kindertraumachirurgie vindt de behan-
delaar specifiek de noodzakelijke kennis. Onze 
missie is: ‘Laat kinderen met letsels zo optimaal 
mogelijk behandeld worden, door kennis en kun-
nen over de kindertraumatologie door Neder-
landse specialisten naar internationale maatstaven 
weer te geven’.

In zestig hoofdstukken wordt door meer dan hon-
derd specialisten een gedetailleerd en actueel 
overzicht gegeven over de preventie, diagnostiek 
en behandeling van ongevalsletsels bij kinderen.

Dit boek is bestemd voor iedereen die met kinder-
ongevallen te maken heeft: chirurgen, orthope-
disch chirurgen, traumachirurgen, kinderartsen, 
kinderchirurgen, intensivisten, (kinder)neurologen, 
revalidatieartsen, (kinder)fysiotherapeuten, 
SEH-artsen, huisartsen, verpleegkundigen en 
andere (kinder)specialisten.
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Inmiddels ben ik bezig met mijn laatste jaar als aios revalidatie

geneeskunde en vraag me af of ik na al die jaren niet veel meer 

af zou moeten weten van de mogelijkheden van specifieke 

chirurgische principes? Hoe werkt een reigsysteem? En welke 

compartimenten moet je openen en waar? En wat betekent 

dit voor mijn functionele prognose, een eventuele orthese, prothese, 

en andere behandelopties? 

Gelukkig ligt de tweede druk van het recent gereviseerde Handboek 

Kindertraumachirurgie op mijn bureau! Dit is in maart 2019 opnieuw 

uitgegeven onder redactie van dr. W.L.M. Kramer, kinderchirurg 

traumachirurg in het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis 

(WKZ). In mijn enthousiasme heb ik mijn supervisor beloofd hier 

‘even’ een boekrecencie over te schrijven. Het boek telt maar liefst 

815 pagina’s. In zestig hoofdstukken wordt door meer dan honderd 

specialisten een gedetailleerd en actueel overzicht gegeven over 

de preventie, diagnostiek en behandeling van ongevalsletsels bij 

kinderen. De verschillende hoofdstukken laten zich als naslagwerk 
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makkelijk lezen. De tekst is helder en aangevuld met ruim 1.000 

(schematische) afbeeldingen die de tekst onderbouwen. Een breed 

scala aan onderwerpen komt dan ook aan bod zoals Advanced 

Pediatric Trauma Life Support, anesthesie, kindermishandeling, 

gipsbehandeling, radiologie, intensive care en farmacotherapie 

bij kinderen. Naast de meer algemene onderwerpen is er ook ruime 

aandacht voor specifieke onderwerpen, zoals veelvoorkomende 

fracturen op de kinderleeftijd, brandwonden, sportletsel en 

zenuwletsel. 

Ook de peroperatieve foto’s ontbreken niet; voor ons meer 

beschouwende dokters ook goed om letterlijk eens mee te kijken 

met het werk van onze chirurgische collega’s. Vooral hoofdstuk 20 

laat middels vele foto’s de chirurgische technieken zien van de 

abdominale orgaandonatieprocedure bij kinderen; anatomische 

structuren komen in vivo voorbij die ik sinds mijn coschappen 

niet meer zo expliciet ben tegen gekomen. Ook de foto’s van een 

neonaat met arterieel vaatletsel van de a. poplitea rechts waarvoor 

amputatie nodig was (p. 750), staan nog lang op mijn netvlies. 

Het boek benadrukt het belang van interdisciplinaire samen

werking en bundeling van expertise bij de complexe en toch vaak 

zeldzame aandoeningen die binnen de kindertraumachirurgie 

voorkomen. De bijdragen van verschillende disciplines aan veel 

van de hoofdstukken zijn hierin erg waardevol en geven dit belang 

goed weer. Ook de kinderrevalidatie heeft (opnieuw) een eigen 

hoofdstuk (hoofdstuk 23), geschreven door onze collegakinder

revalidatieartsen. Hierin komen het ICFCYmodel aan bod, worden 

de mogelijkheden van revalidatiegeneeskunde belicht en is speci

fieke aandacht voor traumatisch hersenletsel en verworven 

amputaties van de onderste extremiteit. Een hele mooie en  

waardevolle aanvulling op dit verder echt chirurgische boek. 

Al met al een zeer handig naslagwerk voor zowel artsassistenten 

(kinder)chirurgie als voor de aanpalende specialismen, waaronder 

de kindergeneeskunde, neurologie, revalidatie, SEHartsen en 

intensivisten. Ook voor therapeuten die de langetermijngevolgen 

behandelen is het Handboek Kindertraumachirurgie een compleet, 

goed leesbaar en zeer nuttig naslagwerk. 

En dat reigsysteem bij onze 16 jarige patiënte? Dit blijkt officieel 

een dermatotractiesysteem te heten. Een korte opfrissing laat 

zien dat de klinische kenmerken van het compartiment syndroom 

(pain, paraesthesia, pallor, pulselessness and paresis) lang niet altijd 

samen voorkomen. En met een laterale vierloge fasciotomie kun 

je in één keer de vier compartimenten van het onderbeen bloot 

leggen. Toch handig dat we dit boek hier hebben liggen! 


