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Overzicht

Behandeling van ribfracturen: literatuuranalyse

A.P.A. vAn PoPPel1, P.A.C. de Heer1, J.M.H. Hendriks1, 2, P.e.Y. vAn sCHil1

Samenvatting

Ribfracturen komen vaak voor bij traumapatiënten. Er zijn hiervoor verschillende behandelopties, 
zowel conservatief als chirurgisch. Het doel van deze literatuuranalyse is het evalueren van de richt-
lijnen voor de behandeling van ribfracturen. Verschillende factoren beïnvloeden de morbiditeit en 
mortaliteit bij patiënten met ribfracturen. Vaak gevonden voorspellende factoren voor een negatieve 
uitkomst, ongeacht de behandeling, zijn: geassocieerd letsel, leeftijd (vooral >  65 jaar en in mindere 
mate >  45 jaar) en het aantal gebroken ribben (>  5).

Een conservatieve behandeling bestaat voornamelijk uit een ondersteunende behandeling met 
pijnmedicatie. Er zijn drie gerandomiseerde studies en één meta-analyse welke fladderthorax als 
indicatie voor chirurgisch behandeling bevestigden. Er bestaat geen consensus over het optimale 
tijdstip en gebruikte methode voor chirurgische fixatie van ribfracturen.

Er is een classificatiesysteem voor ribfracturen gepubliceerd dat voorspellend was voor de mor-
taliteit, de opnameduur op intensieve zorgen en hospitalisatieduur wanneer deze retrospectief werd 
toegepast. Er zijn echter geen andere studies gevonden die deze classificatie gebruikten.

Er is weinig tot geen consensus over de indicaties voor chirurgische fixatie van ribfracturen. 
Gesuggereerde indicaties voor chirurgische behandeling zijn niet voldoende wetenschappelijk 
onderbouwd met uitzondering van de fladderthorax. Er bestaat geen universeel gebruikt systeem 
voor de classificatie van ribfracturen om te kunnen differentiëren tussen patiënten.

Inleiding

Zoals bleek uit een opiniepeiling van Mayberry et al. 
onder chirurgen in de Verenigde Staten is er weinig 
consensus over de behandeling van ribfracturen (1). 
De meerderheid van de chirurgen vond dat ribfixatie 
aangewezen was in geselecteerde patiënten. Echter, 
een veel kleiner deel van de chirurgen gaf aan ooit 
deel te nemen aan dergelijke operaties. Slechts 22% 
was bekend met gerandomiseerde studies over flad-
derthorax. Daarbij komt het feit dat ribfixatie binnen 
verschillende disciplines wordt uitgevoerd. Zo zal het 
in ziekenhuizen onderling verschillen of de ribfixatie 
door een thorax-, orthopedisch of een traumachirurg 

wordt uitgevoerd. Deze onderlinge verschillen kun-
nen een uniforme behandelmethode bemoeilijken. 
In deze literatuurstudie wordt de beschikbare litera-
tuur over behandeling en classificatie van ribfractu-
ren weergegeven. Er is getracht een beeld te geven 
van de morbiditeit en mortaliteit van ribfracturen, 
alsook van welke behandelingsmogelijkheden er zijn 
en vooral wat de wetenschappelijk onderbouwde 
indicaties voor de behandelingen zijn. Tevens werd 
onderzocht of er een classificatie voorhanden is.

Resultaten

Incidentie van ribfracturen

Er werd gerapporteerd dat ribfracturen voorkomen bij 
10% van de gehospitaliseerde traumapatiënten (2, 3). 
In  „The National Trauma Data Bank version 4.0” met 
1.126.238 traumapatiënten werd een  vergelijkbare inci-
dentie van 8,8% gevonden (4). De ware incidentie van 

1 Dienst thorax- en vaatheelkunde, Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen. 

2 Correspondentieadres: prof. dr. J.M.H. Hendriks,  
dienst thorax- en vaatheelkunde, Universitair  
Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem; 
e-mail: jeroen.hendriks@uza.be



1166  A.P.A. van Poppel, P.A.C. de Heer, J.M.H. Hendriks, P.E.Y. Van Schil

een gemiddelde „Injury Severity Score” (ISS) van 21 
(95%-betrouwbaarheidsinterval (BI): 20-22) een 
gemiddelde mortaliteit van 6% (8). De mortaliteit 
nam toe bij een hoger aantal ribfracturen; de morta-
liteit bedroeg 2% wanneer er minder dan vijf ribben 
gebroken waren, 9% bij vijf tot acht gebroken ribben 
en 27% vanaf negen gebroken ribben. Deze gegevens 
komen niet overeen met oudere studies waarin een 
hogere mortaliteit werd gevonden. Livingston et al. 
stelden dat de mortaliteit in oudere studies werd 
overschat door het gebruik van de minder sensitieve 
thoraxfoto in plaats van de CT-scan die zij gebruikten 
voor de diagnose. Het gemiddelde aantal ribfracturen 
dat werd gevonden door een röntgenfoto was 3,1 
(95%-BI: 2,8-3,4) tegenover een significant hoger 
gemiddelde van 5,5 (95%-BI: 5,0-6,0) als men gebruik 
maakte van een CT-scan voor de diagnose. Dat een 
CT-scan sensitiever is dan een röntgenfoto in het 
diagnosticeren van ribfracturen werd bevestigd in een 
prospectieve studie van Omert et al.: een CT-scan 
identificeerde in 66% van de gevallen een stomp tho-
raxtrauma dat niet werd geïdentificeerd door een tho-
raxfoto (9). De identificaties van deze letsels leidden 
in 20 procent van de gevallen tot een verandering in 
de behandeling (p <  0,001). De relatieve impact die 
ribben hebben op de mortaliteit is niet helemaal dui-
delijk. Livingston et al. hielden geen rekening met bij-
komend letsel dat de mortaliteit kan beïnvloeden. 
Ook werden patiënten gemist die niet naar een trau-
macentrum zijn verwezen, maar ambulant werden 
behandeld.

Ribfracturen komen vaak voor bij multitrauma-
patiënten in het kader van bijvoorbeeld beroeps- of 
verkeersongevallen. Doordat deze patiënten naast 
de ribfracturen nog een bijkomend letsel hebben, 
zijn er meerdere factoren die de mortaliteit en mor-
biditeit bepalen. Uit een retrospectieve studie van 
Jones et al. bleek dat de mortaliteit voor geïsoleerde 
ribfracturen 1,9% was voor vijf of minder ribfractu-
ren (4). De mortaliteit steeg naar 3% wanneer het 
zes of meer ribfracturen betrof. Deze lagere cijfers 
kunnen onder meer verklaard worden door het feit 
dat ook laagrisicoribfracturen, door bijvoorbeeld 
een val of een stomp, geïncludeerd werden. Wanneer 
er echter geassocieerde trauma’s aanwezig waren, 
steeg de mortaliteit significant. De factoren die de 
grootste invloed hadden op de mortaliteit waren: de 
ernst van intrathoracale trauma’s, gevolgd door de 
ernst van extrathoracale trauma’s, leeftijd hoger dan 
65 jaar, meer dan vijf ribfracturen en leeftijd tussen 
46 en 65 jaar (4).

ribfracturen wordt wellicht onderschat omdat de meeste 
patiënten met ribfracturen niet in een ziekenhuis wor-
den opgenomen, maar ambulant worden behandeld 
door de huisarts en/of de afdeling spoedgevallen (5).

Morbiditeit van ribfracturen

De impact van ribfracturen op het dagelijkse leven van 
de patiënten is vaak groot. In geval van geïsoleerde rib-
fracturen is de gemiddelde tijd tot hervatten van de 
dagelijkse activiteit 51 +/– 39 dagen vergeleken met 91 
+/– 33 dagen bij patiënten met een geassocieerd tho-
racaal letsel (p <  0,01). De gemiddelde pijn bij ribfrac-
turen was 3,5 +/–  2,1 na 30  dagen en 1 +/–  1,4 na 
120 dagen op een schaal van 0 tot 10. Het gemiddelde 
aantal dagen van werkonbekwaamheid of verlies van 
normale dagelijkse activiteit was 70 +/– 41 (5).

Het hebben van minstens één ribfractuur bleek al 
een impact te hebben op de kwaliteit van leven. Deze 
werd gemeten in een groep van 40 patiënten met rib-
fracturen door middel van de „Short Form-36 Health 
Survey” (SF-36). Deze patiënten hadden een lagere 
kwaliteit van leven na 30 dagen in vergelijking met de 
referentiegroep van chronisch zieken in de „RAND 
Medical Outcomes Study” voor alle categorieën behalve 
emotionele stabiliteit en perceptie van gezondheid (5).

Vanuit anatomisch opzicht kan verwacht worden 
dat de longen in geval van ribfracturen ook beschadigd 
kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 25 
en 35% van de patiënten met een ribfractuur een pneu-
mothorax of hemothorax ontwikkelen. Een longcontu-
sie kwam bij 17 tot 26% voor. Fladderthorax kwam voor 
bij 5,8% van de gevallen (6, 7). Pulmonale verwikkelin-
gen blijken ook in de niet-acute fase voor te komen. 
Door pijn bij het ademen ontwikkelt zich een secun-
daire pulmonale insufficiëntie met een verlengde peri-
ode van herstel. Het voorkomen van atelectase en 
pneumonie is gerelateerd aan het aantal ribfracturen 
(7). In deze studie moest 40,1% van de patiënten opge-
nomen worden op de intensieve zorgen waar de gemid-
delde verblijfsduur 11,8 +/– 6,2 dagen was. 42,8% van 
de patiënten werd op zaal behandeld en de gemiddelde 
hospitalisatieduur daar was 4,5 +/– 3,4 dagen (7).

Prognostische factoren voor morbiditeit en 
mortaliteit bij patiënten met ribfracturen

Livingston et al. vonden in een retrospectieve studie 
van 388 patiënten met één of meer ribfracturen met 
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Verschillende behandelingen voor ribfracturen

Niet-operatieve behandeling
1. Tapen
In de eerste helft van de twintigste eeuw was een veel 
gebruikte behandeling van ribfracturen het intapen 
van de thorax. Deze maatregel was vooral gericht op 
het stabiliseren van de ribben en het verlichten van 
de pijn. Tegenwoordig wordt deze methode zelden 
nog toegepast. Er is geen bewijs dat een patiënt met 
ribfracturen baat zal hebben bij het intapen en boven-
dien ontstaat er een beperking in de adembeweging 
(13). In de studie van Granetzny et al. werd deze 
behandeling gebruikt voor stabilisatie van het flad-
dersegment bij patiënten met fladderthorax in de 
conservatief behandelde groep (14).

2. Pijnmedicatie
Op dit moment is de standaardbehandeling van rib-
fracturen vooral ondersteunend en bestaat ze voorna-
melijk uit pijnbestrijding. In het ziekenhuis gebeurt dit 
door epidurale verdoving of een ribblok. Zowel de 
gehospitaliseerde als de ambulante patiënt kunnen 
orale analgetica nemen. Dit kan gaan van paracetamol 
en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen 
(NSAID’s) tot zwakke en sterke opiaten (5). In de lite-
ratuur is gesuggereerd dat epidurale analgetica de 
beste conservatieve behandeling vormen voor rib-
fracturen. Carrier et al. publiceerden een meta-analyse 
van acht gerandomiseerde studies met in totaal 
232 patiënten om te onderzoeken of epidurale analge-
tica superieur waren aan andere analgetica in volwas-
senen met ribfracturen (15). Zij stelden vast dat epi-
durale analgetica ten opzichte van andere analgetica 
geen significant effect hadden op de mortaliteit, de 
verblijfsduur op intensieve zorgen of in het ziekenhuis, 
de duur van mechanische ventilatie en pijn in rust. 
Wel was de pijn bij het hoesten significant lager met 
epidurale analgetica.

3. Ribbelt
Een commercieel verkrijgbare aanvullende behande-
ling is de zogenaamde ribbelt. Uit kleinschalig onder-
zoek van zowel Lazcano et al. als Quick bleek dat de 
ribbelt in combinatie met orale pijnbestrijding een 
verlichting van de pijn bood (16, 17). Een ribbelt is 
echter wel geassocieerd met een verhoogd risico op 
een hemothorax. In geval van onstabiele fracturen is 
het aannemelijk dat een ribbelt verdere schade kan 
aanbrengen aan zowel de ribben als de omliggende 
structuren (13).

Brasel et al. onderzochten 17.308 patiënten in een 
databank op factoren die de mortaliteit beïnvloedden 
(10). Er werd een gemiddelde mortaliteit van 4% 
gevonden in een patiëntengroep met gemiddeld twee 
ribfracturen en een ISS van 13,1. Leeftijd en de ISS 
waren de enige belangrijke voorspellers van mortali-
teit. Ten opzichte van 5-44-jarigen was de odds ratio 
(OR) voor het optreden van mortaliteit 9,0 (1,3-61,6) 
voor 0-4-jarigen en 7,0 (2,8-17,3) voor 85+. De OR voor 
het optreden van mortaliteit bij een ISS van >  25 was 
18,0 (2,0-162,2) ten opzichte van een ISS van <  9. Bij 
een thoraxtrauma was de OR 1,8 (1,1-3,0) voor het 
optreden van mortaliteit voor meerdere ribfracturen 
ten opzichte van een enkele ribfractuur. Het aantal 
gebroken ribben was niet geassocieerd met pneumo-
nie. Comorbiditeiten hadden een beperkte invloed op 
de mortaliteit.

Ook Bulger et al. vonden dat leeftijd een belang-
rijke invloed had op de mortaliteit en morbiditeit 
(11). In een retrospectieve cohortstudie van 277 pati-
enten ouder dan 65  jaar vonden ze een mortaliteit 
van 22% tegenover een mortaliteit van 10% voor een 
controlecohort van 18 tot 64 jaar met een gelijkaardig 
gemiddeld aantal ribfracturen en ISS (p <  0,01). Ook 
hadden de ouderen een significant langer verblijf op 
intensieve zorgen, een langere hospitalisatieduur 
(15,4 tegenover 10,7 dagen) en ontwikkelden ze vaker 
een pneumonie (31% tegenover 17%) (p <  0,01).

Fabricant et al. publiceerden een prospectieve 
observationele studie waarin 187 patiënten met een 
gemiddelde ISS van 20 werden opgevolgd voor een 
periode van twee maanden (12). Uit deze studie bleek 
dat thoraxpijn en handicap twee maanden na het 
trauma vaak aanwezig waren. Thoraxpijn was aanwe-
zig bij 59% en handicap bij 76% van de patiënten. 
111 patiënten hadden één of meer geïsoleerde ribfrac-
turen (ribfracturen zonder geassocieerd letsel). Tho-
raxpijn was aanwezig bij 64% en handicap bij 66% van 
deze groep patiënten. Dat geïsoleerde ribfracturen 
significante pijn kunnen geven blijkt ook uit het 
medicatiegebruik. Bij de groep patiënten met geïso-
leerde ribfracturen gebruikte 68% opiaten bij inclusie. 
Na 60 dagen gebruikte nog 31% opiaten. De pijnscore 
bij inclusie in de studie, gemeten door de „McGill Pain 
Questionnaire” bleek een onafhankelijke voorspeller 
te zijn voor verlengde thoraxpijn (OR 1,8 met 95%-BI: 
1,4-2,5) en verlengde handicap (OR 2,2 met 95%-BI: 
1,5-3,4). De belangrijkste voorspeller voor verlengde 
handicap was geassocieerd letsel (OR 5,9 met 95%-BI: 
1,4-29). Ook bleek dat bilaterale ribfracturen een 
slechtere prognose hebben wat betreft handicap.
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(14). Kirschner wires worden nu bijna niet meer 
gebruikt voor de interne fixatie van ribfracturen. 
Intramedullaire „rib splints” bleken biomechanisch 
superieur aan Kirschner wires (22, 23).

4. Moderne plaatfixatie
Anatomisch voorgevormde platen en intramedullaire 
splints zijn met succes gebruikt in een prospectieve 
studie van Bottlang et al. bij patiënten met een fladder-
thorax (24). De anatomische platen zijn zo ontworpen 
dat ze in een kromming lopen waardoor ze niet meer 
bijgebogen hoeven te worden door de chirurg. Ze 
worden vastgezet met bicorticale schroeven. De intra-
medullaire splints zijn meer geschikt voor plaatsen 
waar het lastig is om gaten voor schroeven te boren 
zoals onder de scapula. De splints worden in de rib 
ingebracht door een unicorticale toegangspoort en 
worden vervolgens door het intramedullaire kanaal 
geschoven. In de studie van Bottlang werden in totaal 
15 splints gebruikt in combinatie met 91 platen in 
20 patiënten met fladderthorax. Na zes maanden was 
er geen falen van het materiaal opgetreden en alle 
fladdersegmenten waren geheeld in een stabiele posi-
tie (24). Hierbij dient wel vermeld te worden dat de 
auteurs van deze studie financiële steun ontvingen 
van de fabrikant.

Absorbeerbare platen, zoals de „Inion resorbable 
6- or 8-hole plates” resorberen in een periode van 18 
tot 24  maanden (25). De trage resorptie van deze 
platen draagt langzaam mechanische kracht over 
naar de ribben en geeft een snellere heling van het 
bot dan bij het gebruik van metalen platen voor fixa-
tie waarbij er geen geleidelijke overdracht van 
mechanische krachten is op de ribben. Dit effect is 
beschreven in dierproeven (26). Ook elimineert het 
gebruik van absorberende platen de nood tot her-
operatie grotendeels (3, 19). Het gebruik ervan is 
met succes beschreven in de behandeling van fladder-
thorax (25).

5. Verwikkelingen van operatieve fixatie
Verwikkelingen van operatieve stabilisatie van rib-
fracturen werden besproken in een review van Nirula 
en Mayberry. Deze verwikkelingen betroffen wond-
infectie, wonddrainage zonder infectie, empyeem, 
wondhematoom en persistente effusie. Fixatiefalen 
bestaat onder de vorm van loslating van de osteosyn-
theseplaat, draadverschuiving en het niet helen van 
de fractuur („non-union”). Ook waren er op lange ter-
mijn subjectieve bezwaren als thoraxstijfheid, rigidi-
teit en pijn (13).

4. Mechanische ventilatie
Gehospitaliseerde patiënten met een fladderthorax, 
bijkomend trauma of multipele ribfracturen worden 
naast pijnmedicatie ook ondersteund met mechani-
sche ventilatie. Uit onderzoek van Flagel et al. blijkt 
een verband te bestaan tussen het aantal gebroken 
ribben en de nood aan mechanische ventilatie (18).

Operatieve behandeling
1. „Wire(draad) cerclage”
Een techniek die vroeger gebruikt werd is het vast-
maken van een plaat op de gebroken rib door middel 
van het omwinden van de rib en de plaat met een 
staaldraad. „Wire cerclage” wordt echter beschouwd 
als niet optimaal voor het stabiliseren van ribfractu-
ren vanwege het risico op breken van het materi-
aal en risico op inklemmen van de intercostale ner-
vus (3).

2. Plaatfixatie
Het gebruik van metalen platen wordt beschouwd als 
de standaardkeuze voor operatieve fixatie van rib-
fracturen (3, 19, 20). Er is op het gebied van beschik-
baarheid van materiaal veel verbeterd. De eerste pla-
ten, gebruikt sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, 
waren zeer stijf en moesten tijdens de operatie bij-
gebogen worden om de natuurlijke kromming van de 
ribben te kunnen volgen. Ze werden bevestigd op de 
rib met schroeven. Na herstel van de fractuur dienden 
deze platen weer verwijderd te worden.

„Judet struts”, gebruikt sinds begin jaren 70, zijn 
platen die geen schroeven nodig hebben voor fixatie, 
maar om de rib heen geklemd worden door middel 
van een drievingerig klauwsysteem. Deze zijn met 
succes gebruikt in de fixatie van fladderthorax, maar 
hebben de potentie om de intercostale nervus te 
beschadigen (3, 19, 21).

3. Intramedullaire fixatie
Een intramedullaire fixatie heeft het voordeel ten 
opzichte van plaatfixatie dat er minder dissectie 
nodig is voor het aanbrengen van het materiaal, ook 
moet het materiaal minder vaak verwijderd worden 
(20). Loskomen en migratie van het materiaal zijn 
beschreven risico’s van intramedullaire fixatie. Deze 
risico’s zijn onder andere beschreven bij de „Kirschner 
wires”. Verder is de procedure technisch veeleisend 
(3, 19, 20).

Het gebruik van Kirschner wires voor intramedul-
laire fixatie wordt al meer dan 50 jaar toegepast en is 
met succes beschreven in de fixatie van fladderthorax 
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periode van mechanische ventilatie (10,8 ± 3,4 dagen) 
in vergelijking met de controlegroep (18,3 ± 7,4 dagen). 
Ook de incidentie van pneumonie was in de chirur-
gisch behandelde groep na 21 dagen significant lager 
dan in de controlegroep (22% vs. 90%) (p <  0,05). 
Er werd hier evenwel geen vermelding gemaakt of dit 
al dan niet in verband stond met de periode van 
mechanische ventilatie. Het verblijf op intensieve zor-
gen was significant korter in de chirurgisch behan-
delde groep (16,5 ± 7,4 dagen) dan in de controlegroep 
(26,8  ±  13,2  dagen) (p <  0,05). De chirurgisch behan-
delde groep had een significant hoger percentage (11 
van de 18) van werkhervatting op zes maanden tijd dan 
de controlegroep (1 van de 19). Commentaar op deze 
studie was dat het een kleine onderzoeksgroep betrof 
en dat de inclusiecriteria voor patiënten zeer streng 
waren (21). Granetzny et al. publiceerden een tweede 
gerandomiseerde studie met 40 patiënten met fladder-
thorax (14). De conservatieve groep werd behandeld 
met stabilisatie van het fladdersegment door middel 
van pleisters. De chirurgische groep onderging binnen 
24 tot 36 uur na binnenkomst op de dienst intensieve 
zorgen interne fixatie van de ribben met Kirschnerr 
wires en „stainless steel”. De patiënten in beide groe-
pen werden twee maanden opgevolgd. Stabiliteit van 
de thorax werd gevonden bij 50% van de patiënten die 
conservatief behandeld werden tegenover 85% van de 
patiënten die chirurgisch behandeld werden. De chi-
rurgische groep had een significant kortere gemid-
delde duur van mechanische ventilatie, dagen op de 
intensieve zorgen en hospitalisatiedagen (p <  0,001). 
Thoraxinfecties, thoraxdeformaties en scoliose traden 
significant vaker op in de conservatieve groep ten 
opzichte van de chirurgische groep (p <  0,05). Ook het 
totale longvolume (TLC) en de FVC waren significant 
hoger in de chirurgische groep (p <  0,01). De bloedgas-
waarden verbeterden significant door zowel de chirur-
gische als de conservatieve behandeling (p <  0,001). 
Echter, de conservatieve groep had een significant 
hogere ISS bij opname ten opzichte van de chirurgi-
sche groep. Verder waren er in deze studie strikte 
exclusiecriteria: patiënten met een ernstig trauma bui-
ten de fladderthorax werden uitgesloten.

Meer recent publiceerden Marasco et al. een derde 
prospectieve gerandomiseerde studie met 46 patiën-
ten (25). Operatieve fixatie van de ribfracturen in het 
fladdersegment werd vergeleken met mechanische 
ventilatie als behandeling. De diagnose van fladder-
thorax was op basis van een 3D-CT-scan. De operatie 
werd uitgevoerd binnen 48 uur na binnenkomst. Inion 
resorbable 6- or 8-hole plates en bicorticale  schroeven 

Richtlijnen voor een chirurgische behandeling

Op dit moment zijn er geen duidelijke richtlijnen met 
voldoende wetenschappelijke onderbouwing die 
beschrijven wanneer de patiënt een conservatieve 
dan wel een operatieve behandeling moet ondergaan. 
Het besluit om iemand te opereren is vaak afhankelijk 
van de toestand van de patiënt en de beoordeling van 
de chirurg. Het ontbreekt echter aan duidelijke indi-
caties en contra-indicaties om iemand wel of niet te 
opereren. Nirula et al. hebben een lijst met mogelijke 
indicaties voor operatieve fixatie bij ribfracturen 
opgesteld (3). De indicaties waren: fladderthorax, ver-
mindering van pijn en van de handicap, thoraxdefor-
miteit/defect, een niet-genezende breuk en thoraco-
tomie voor andere indicaties. De wetenschappelijke 
onderbouwing voor de meeste indicaties is echter 
zeer gering. Voor fladderthorax als indicatie voor ope-
ratieve fixatie is de beste wetenschappelijke onder-
bouwing te vinden in de literatuur (14, 21, 25, 27).

In een studie van Kerr-Valentic et al. waren tho-
raxwanddefecten, fladderthorax, aanhoudende nood 
aan mechanische ventilatie en meer zeldzaam acute 
of chronische pijn, indicaties om patiënten operatief 
te behandelen (5). Met uitzondering van de fladder-
thorax is er voor deze indicaties geen wetenschappe-
lijke onderbouwing te vinden. De indicaties zoals 
voorgesteld door Nirula et al. worden achtereenvol-
gens besproken (3).

Fladderthorax als indicatie voor interne fixatie
Uit een gerandomiseerde studie van Tanaka et al. 
blijkt dat patiënten met een fladderthorax, gedefini-
eerd als minstens drie of meer achtereenvolgende 
ribben die op minstens twee plaatsen gebroken zijn, 
baat zullen hebben bij een operatieve fixatie van de 
ribben (21). Patiënten in deze studie (n = 18) werden 
geopereerd met Judet struts op dag 8,2 ± 4,1 en verge-
leken met een controlegroep (n = 19) die ventilatoire 
ondersteuning kreeg.

De respiratoire functie van patiënten met fladder-
thorax, uitgedrukt in de geforceerde vitale capaciteit 
(FVC), was gedaald met 40% tot 50% na twee weken in 
zowel de controlegroep als in de chirurgisch behan-
delde groep. Hoewel beide groepen een herstel ver-
toonden van de FVC, vertoonde de chirurgisch behan-
delde groep na drie weken en later een significant 
beter herstel van de FVC dan de controlegroep 
(p <  0,05). De recuperatie van de FVC werd niet weer-
gegeven in een percentage (21). De chirurgisch behan-
delde groep vertoonde tevens een significant kortere 
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geanalyseerde studies waren twee eerder beschreven 
gerandomiseerde studies (Granetzny en Tanaka) en 
negen retrospectieve studies. In de geanalyseerde stu-
dies werd de controlegroep behandeld met ventila-
toire ondersteuning en werd de operatieve groep 
behandeld met een vorm van interne fixatie. Er was 
een minimale heterogeniteit tussen de verschillende 
studies. De volgende uitgangswaarden werden samen-
genomen: aantal ventilatoir ondersteunde dagen, 
dagen op intensieve zorgen, gehospitaliseerde dagen, 
mortaliteit, pneumonie, septicemie, tracheostomie, 
dyspneu, thoraxpijn en thoraxdeformiteit. Deze uit-
gangswaarden werden allemaal positief beïnvloed 
door operatieve interne fixatie. Enkel thoraxpijn en 
dyspneu vertoonden geen significante waarden. Dit 
kan verklaard worden door een kleiner aantal patiën-
ten voor deze uitgangswaarden. De uitgangswaarden 
„aantal ventilatoir ondersteunde dagen” en „inciden-
tie van pneumonie” hadden het grootste aantal cases 
(n >  500). Het aantal ventilatoir ondersteunde dagen 
was in alle studies significant lager in de operatieve 
groep ten opzichte van de conservatieve groep met 
een gemiddeld verschil van -7,5 (95%-BI: 9,9 tot -5,0). 
De OR voor het ontwikkelen van een pneumonie was 
gemiddeld 0,184 (95%-BI: 0,105-0,324) voor de opera-
tieve groep (27). De resultaten zijn suggestief voor een 
gunstige uitkomst bij het uitvoeren van interne fixatie 
bij een fladderthorax vergeleken met ventilatoire 
ondersteuning. Anderzijds zijn de waarden gebaseerd 
op studies met een kleine patiëntengroep.

Doben et al. voerden interne fixatie uit bij tien 
patiënten met fladderthorax bij wie een conserva-
tieve behandeling had gefaald (28). Het falen van con-
servatieve therapie werd gedefinieerd als afhankelijk 
blijven van mechanische ventilatie of nood aan 
niet-invasieve ventilatie voor patiënten die voorheen 
zelfstandig ademden. De patiënten werden vergele-
ken met een conservatief behandelde groep op o.a. 
leeftijd, ISS en aantal ribfracturen. Het gemiddelde 
aantal dagen mechanische ventilatie was 4,5 voor de 
chirurgische groep tegenover 16,0 voor de conserva-
tief behandelde groep (p = 0,040).

Pijn als indicatie voor interne fixatie
Geïsoleerde ribfracturen geven een significante pijn op 
korte en lange termijn, wat behandelen met opioïde 
analgetica dikwijls noodzakelijk maakt (12). Er zijn 
echter geen gerandomiseerde studies gepubliceerd die 
onderzoeken of interne fixatie een significante pijnver-
mindering geeft. Khandelwal et al. publiceerden een 
prospectieve niet-gerandomiseerde studie om de pijn 

werden gebruikt voor de fixatie. Drie maanden na 
ontslag werd opnieuw een 3D-CT-scan verricht alsook 
een spirometrie. Vervolgens werd zes maanden na 
ontslag de SF-36-vragenlijst afgenomen.

De operatieve groep had een significant hoger 
aantal niet-rokers. De ISS, het aantal gebroken rib-
ben, de leeftijd en de comorbiditeiten waren niet sig-
nificant verschillend in beide groepen. Het totale ver-
blijf op intensieve zorgen was significant lager in de 
operatieve groep ten opzichte van de conservatieve 
groep (p = 0,03). Het gemiddelde aantal uren op de 
dienst intensieve zorgen postrandomisatie was 285 
voor de operatieve groep tegenover 359 voor de con-
servatieve groep. De duur van niet-invasieve ventila-
tie postextubatie was ook significant lager in de ope-
ratieve groep (gemiddeld 3 uur) ten opzichte van de 
conservatieve groep (gemiddeld 50 uur). Er werd ook 
een significant verschil gevonden in de nood voor tra-
cheotomie; 39% van de patiënten in de operatieve 
groep moest een tracheotomie ondergaan tegenover 
70% in de niet-operatieve groep (p = 0,04). Het uitvoe-
ren van chirurgische fixatie leidde bovendien tot een 
kostenbesparing van gemiddeld 14.443 dollar per 
patiënt. Opvolging na drie maanden liet geen signifi-
cante verschillen zien in spirometrieresultaten en in 
de mate van heling na analyse van de 3D-CT-scan. 
Ook de SF-36, afgenomen na zes maanden, vertoonde 
geen significante verschillen in beide groepen. In de 
twee andere gerandomiseerde studies werd wel een 
significant verschil voor de longfunctie en tijd tot 
terugkeer naar werk gevonden. De auteurs zochten 
hiervoor een verklaring in het feit dat in hun studie 
de patiëntenpopulatie een hogere gemiddelde leeftijd 
had (58  jaar) ten opzichte van de twee andere 
gerandomiseerde studies (45 jaar en 38 jaar), wat een 
trager herstel kan geven (14, 21). Ook had de studie 
van Granetzny et al. een cohort met een lagere ISS 
(gemiddeld 17) vergeleken met Marasco et al. (gemid-
deld 33,3) (14). De studie van Tanaka had wel een 
gelijkaardige ISS (gemiddeld 30). Marasco et al. maak-
ten gebruik van een 3D-CT-scan voor de diagnose van 
fladderthorax. Dit in tegenstelling tot Tanak et al. en 
Granetzny et al. die voor de diagnose van fladdertho-
rax een conventionele radiografie, de thoraxfoto, 
gebruikten. Zoals eerder besproken bleek een CT-scan 
meer sensitief voor het diagnosticeren van ribfractu-
ren. Wellicht kan het verschil in uitkomsten tussen de 
studies verklaard worden door het correcter diagnos-
ticeren van fladderthorax door Marasco et al.

Slobogean et al. publiceerden een meta-analyse 
van 753 patiënten met fladderthorax (27). Onder de 
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de mate van activiteit waren zes maanden postopera-
tief significant (p <  0,05) verbeterd ten opzichte van 
preoperatief. Er werd een daling van het analgeticage-
bruik vastgesteld, maar deze was niet significant. 
De  chirurgische interventie had geen invloed op de 
werkstatus van de patiënten (32).

Overige indicaties voor interne fixatie
Een thoraxdeformatie, gedefinieerd als een visuele 
vervorming van de thorax ten gevolge van ernstig ver-
plaatste ribfracturen, is mogelijk een indicatie voor 
interne ribfixatie (3). Thoraxdeformatie komt meer 
voor bij patiënten met fladderthorax die conservatief 
behandeld zijn dan bij patiënten die chirurgisch 
behandeld zijn (14). Ribfixatie bij patiënten met tho-
raxdeformatie is met succes beschreven in case-re-
ports (33). Grotere onderzoeken naar thoraxdeforma-
tie als indicatie ontbreken.

Een patiënt die thoracotomie voor een andere 
indicatie ondergaat zoals pneumothorax, pulmonale 
laceratie en hemothorax kan een kandidaat zijn voor 
interne fixatie (3, 19). Er werd echter geen studie 
gevonden die deze indicatie heeft onderzocht.

Classificatie

Een belangrijk probleem in de besproken studies is dat 
er geen uniform gebruikte classificatie voorhanden is 
om patiënten met ribfracturen te classificeren. Dit 
maakt vergelijking met patiënten onderling moeilijk. 
Tot op heden werd er gebruikgemaakt van de ISS, de 
„Abbreviated Injury Score” voor de thorax of de „Inter-
national Classification of Diseases-9”-score om een 
idee te krijgen over de ernst van de ribfracturen (18). 
Geen van deze scores is echter alleen gericht op de rib-
ben, waardoor in deze retrospectieve studies niet altijd 
duidelijk is wat de exacte ernst is van de trauma’s.

De prospectieve studies maken veelal gebruik van 
een zelf opgesteld scoringssysteem waarin voorname-
lijk gekeken wordt naar het aantal fracturen. Deze 
scoringssystemen zijn verschillend per studie en zijn 
alleen bedoeld voor de desbetreffende studie.

In 2012 hebben Pressley et al. een classificatiesys-
teem opgesteld waarin niet enkel gekeken wordt naar 
het aantal fracturen, maar ook naar andere invloeden 
zoals leeftijd, longcontusie en het al dan niet bila-
teraal voorkomen van de ribfracturen (2). Het sco-
ringssysteem is overzichtelijk weergegeven in tabel 1.

Zoals eerder vermeld is er in de literatuur gevon-
den dat de leeftijd en het aantal gebroken ribben een 

en de duur tot een terugkeer naar het werk te vergelij-
ken in patiënten met ribfracturen die conventioneel 
behandeld werden ofwel behandeld werden door mid-
del van chirurgische stabilisatie met platen (29). Gedu-
rende twaalf maanden werden er 118 patiënten geïn-
cludeerd. Zij werden ingedeeld op een numerieke 
pijnschaal van 0 tot 10. Patiënten met een pijnscore 
onder de 5 werden uitgesloten. De overige patiënten 
werden op de elfde dag na opname opnieuw geëvalu-
eerd; patiënten met pijnscores 8, 9 en 10 werden chi-
rurgisch behandeld op de twaalfde dag na opname en 
patiënten met pijnscores 5, 6 en 7 conventioneel. De 
overige patiënten werden uitgesloten van deelname 
aan de studie. De chirurgische groep had vijf dagen 
postoperatief een significant hogere gemiddelde 
pijnscore dan de conservatieve groep. Echter 15 en 
30 dagen postoperatief had de chirurgische groep een 
significant lagere pijnscore dan de conservatieve groep 
(p = 0,0001). De conservatieve groep ging terug aan het 
werk na een gemiddelde van 54,21  dagen tegenover 
26,62  dagen van de chirurgische groep (p = 0,0001). 
Pijnmedicatie werd niet gepubliceerd in de studie wat 
interpretatie van de pijnscores bemoeilijkt. Verder zijn 
de numerieke pijnschaal en het terugkeren naar werk 
subjectieve maten die de waarde van de studie vermin-
deren. Echter, deze studie geeft aan dat chirurgische 
behandeling mogelijk beter is dan conservatieve thera-
pie in zowel pijnvermindering op langere termijn als 
het verminderen van handicap.

De Moya et al. publiceerden een retrospectieve stu-
die waarin ze 16 patiënten die ribfixatie ondergingen, 
vergeleken op o.a. leeftijd, ISS en aantal gebroken rib-
ben met 32 patiënten die conventioneel werden behan-
deld (30). In de chirurgische groep nam het morfine-
gebruik postoperatief significant af. Als men echter 
deze afname vergeleek met conventioneel behandelde 
patiënten werd er geen significant verschil gevonden. 
Er zijn meer studies gepubliceerd die de pijn en de 
kwaliteit van leven onderzochten in patiënten die rib-
fixatie ondergingen. Echter, in deze studies is de studie-
groep klein of is er geen controlegroep (31).

Niet-genezende fractuur als indicatie voor interne 
fixatie
In een klein maar onbekend aantal van de gevallen zal 
een ribfractuur niet helen en zich presenteren als een 
„non-union”. Recent werd er een prospectieve niet- 
gerandomiseerde studie gepubliceerd die deze  indicatie 
onderzocht. 24 patiënten ondergingen chirurgische 
interventie 4 tot 197 maanden (gemiddeld 16) na het 
trauma. Zowel pijn, sociaal en fysiek functioneren, als 
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Eén van de problemen is het ontbreken van een goede 
classificatie waarmee het aantal, de locatie en het type 
fractuur wordt gedefinieerd. De classificatie van 
Pressley et al. bevat geen informatie over de lokalisatie 
van de ribben en is alleen retrospectief getest. Boven-
dien wordt deze classificatie niet algemeen gebruikt.

Over risicofactoren die de mortaliteit en morbidi-
teit beïnvloeden, lijkt binnen verschillende studies een 
consensus te bestaan. Uit het merendeel van de studies 
blijkt dat hogere leeftijd (>  65 jaar en in mindere mate 
>  45 jaar), aantal ribfracturen (>  5) en bijkomende trau-
ma’s, al dan niet weergegeven in de ISS, vooral van 
belang zijn voor de morbiditeit en mortaliteit.

Over de optimale behandeling van ribfracturen 
wordt in de literatuur door verschillende auteurs veel 
gesuggereerd, maar weinig wetenschappelijk bewezen. 
Op dit moment is de standaardtherapie voor onverwik-
kelde ribfracturen vooral gebaseerd op pijnbestrijding. 
Wanneer er zich verwikkelingen voordoen, wanneer er 
andere trauma’s zijn of wanneer de letsels zeer ernstig 
zijn, kan er besloten worden tot chirurgische fixatie 
van de ribben. De indicaties voor het wel of niet opere-
ren zijn weinig wetenschappelijk onderbouwd. Een 
uitzondering hierop is de zogenaamde fladderthorax. 
Uit drie onafhankelijke gerandomiseerde studies en 
één meta-analyse is gebleken dat chirurgische fixatie 
van de ribben hier wel aangewezen is. Patiënten die 
chirurgie ondergingen vertoonden significante verbe-
teringen zoals: verkorte hospitalisatieduur, kortere 
duur van de mechanische ventilatie, minder restrictief 
longlijden (met uitzondering van de studie van 
Marasco et al.) en minder thoraxinfecties en -deforma-
ties in vergelijking met patiënten die conservatieve 
therapie ondergingen (25). Een kortere verblijfsduur op 
intensieve zorgen bij chirurgische fixatie van fladder-
thorax werd ook aangetoond. Er dient wel vermeld te 
worden dat deze gerandomiseerde studies kleinschalig 
uitgevoerd zijn. Om te bepalen of pijn en het niet helen 
van de fractuur behoren tot indicaties voor chirurgi-
sche fixatie zijn er gerandomiseerde onderzoeken 
nodig.

rol spelen in de uitkomst van ribfracturen. Uit één 
studie bleek dat bilaterale ribfracturen ook invloed 
hebben op de uitkomst (12). Pulmonale contusie werd 
opgenomen in de classificatie vanwege de rol in het 
ontstaan van hypoxie en de hierdoor ontstaande 
nood aan mechanische ventilatie. De toegekende 
punten werden bij elkaar opgeteld om tot een totaal-
score te komen. Het scoringssysteem werd retrospec-
tief toegepast op een databank van 649 patiënten die 
zich met één of meerdere ribfracturen aanmeldden 
op de spoedeisende hulp. Hieruit bleek dat de groep 
patiënten met een totaalscore van >  7 een hogere 
mortaliteit had dan de groep met een totaalscore ≤  7 
(14,2% tegenover 4,2%). Patiënten met een totaalscore 
≥  7 hadden meer kans om op intensieve zorgen opge-
nomen te worden (56,7% tegenover 29,7%) en geïntu-
beerd te worden (40,0% tegenover 20,6%) dan patiën-
ten met een totaalscore <  7. Tot slot hadden patiënten 
met een totaalscore >  4 een langer verblijf op de 
intensieve zorgen dan patiënten met een totaalscore 
<  4. De genoemde waarden waren allemaal significant 
(p <  0,001) (2). Hoewel het scoringssysteem in de 
retrospectieve studie nuttig leek, is er geen bewijs dat 
dit systeem in de praktijk van waarde kan zijn bij het 
opstellen van een behandelplan voor de individuele 
patiënt. Er is niet onderzocht welke patiënten er baat 
zouden hebben bij een behandeling, conservatief of 
chirurgisch. Dit zal moeten blijken uit een prospec-
tieve studie die het scoresysteem in de praktijk test. 
Als bijkomend letsel is enkel de longcontusie in de 
classificatie opgenomen terwijl het vaak multitrau-
mapatiënten betreft. Dit kan interpretatie van de 
score bemoeilijken. Er werden geen andere studies 
gevonden waarin de door Pressley et al. ontwikkelde 
classificatie werd gebruikt.

Besluit

In deze literatuuranalyse is gepoogd meer duidelijk-
heid te scheppen over de behandeling van  ribfracturen. 

TABEL 1
Classificatie van ribfracturen volgens Pressley et al. (2).

Leeftijd Longcontusie Aantal ribfracturen Bilaterale ribfracturen 

<  45 = 1 punt
45-65 = 2 punten
>  65 = 3 punten

Geen = 0 punten 
Mild = 1 punt 
Ernstig = 2 punten  
Bilateraal = 3 punten

<  3 = 1 punt
3-5 = 2 punten
>  5 = 3 punten

Nee = 0 punten
Ja = 2 punten
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Verschillende technieken voor chirurgische fixatie 
van ribfracturen zijn beschreven. De standaardtech-
niek op dit moment is fixatie door middel van een ana-
tomisch voorgevormde plaat met bicorticale schroe-
ven. Gerandomiseerde studies die verschillende 
chirurgische technieken voor interne fixatie van rib-
fracturen onderling vergelijken, ontbreken vooralsnog.
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Abstract
Treatment of rib fractures: literature 
analysis 

Rib fractures are frequently encountered inju-
ries in trauma patients. There are different 
treatments for these injuries, conventional as 
well as surgical. The aim of this literature study 
is to review guidelines for their treatment. 
A systematic review of the literature published 
between 1990 and October 2014 regarding 
the morbidity, mortality, classification and treat-
ment of rib fractures, was conducted.

Several factors determine morbidity and 
mortality in patients with rib fractures. Frequently 
found predictors for negative outcome, regard-
less of treatment, are associated injuries, age 
(>  65 years and to a lesser extent >  45 years) 
and number of rib fractures (>  5). Conventional 
treatment mainly consists of supporting therapy 
with pain medication. In addition, three ran-
domised controlled trials and 1 meta-analysis 
regarding rib fractures were found that con-
firmed flail chest as a true indication for surgical 
treatment. However, there is no consensus 
about the optimal moment and method for sur-
gical fixation of rib fractures. Suggested indica-
tions for surgical treatment are not evidence-
based except for flail chest. There is no 
universally used system to classify rib fractures 
in order to differentiate between patients.

Literatuur

 1. Mayberry JC, Ham LB, Schipper PH, Ellis TJ, Mullins RJ. 
Surveyed opinion of American trauma, orthopedic, and tho-
racic surgeons on rib and sternal fracture repair. J Trauma 
2009; 66: 875-879.



1174  A.P.A. van Poppel, P.A.C. de Heer, J.M.H. Hendriks, P.E.Y. Van Schil

29. Khandelwal  G, Mathur  RK, Shukla  S, Maheshwari  A. 
A prospective single center study to assess the impact of sur-
gical stabilization in patients with rib fracture. Int  J Surg 
2011: 9: 478-481.

30. de Moya M, Bramos T, Agarwal S, et al. Pain as an indica-
tion for rib fixation: a bi-institutional pilot study. J Trauma 
2011; 71: 1750-1754.

31. Girsowicz  E, Falcoz  PE, Santelmo  N, Massard  G. Does 
surgical stabilization improve outcomes in patients with iso-
lated multiple distracted and painful non-flail rib fractures? 
Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012; 14: 312-315.

32. Fabricant L, Ham B, Mullins R, Mayberry  J. Prospective 
clinical trial of surgical intervention for painful rib fracture 
nonunion. Am Surg 2014; 80: 580-586.

33. Igai  H, Kamiyoshihara  M, Nagashima  T, Ohtaki  Y. Rib 
fixation for severe chest deformity due to multiple rib frac-
tures. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2012; 18: 458-461.

24. Bottlang M, Long WB, Phelan D, Fielder D, Madey SM. Sur-
gical stabilization of flail chest injuries with MatrixRIB implants: 
a prospective observational study. Injury 2013; 44: 232-238.

25. Marasco  SF, Davies  AR, Cooper  J, et al. Prospective ran-
domized controlled trial of operative rib fixation in traumatic 
flail chest. J Am Coll Surg 2013; 216: 924-932.

26. Viljanen  J, Pihlajamäki  H, Kinnunen  J, Bondestam  S, 
Rokkanen  P. Comparison of absorbable poly-L-lactide and 
metallic intramedullary rods in the fixation of femoral shaft 
osteotomies: an experimental study in rabbits. J Orthop Sci 
2001; 6: 160-166.

27. Slobogean  GP, MacPherson CA, Sun  T, Pelletier  ME, 
Hameed SM. Surgical fixation vs nonoperative management of 
flail chest: a meta-analysis. J Am Coll Surg 2013; 216: 302-311.e1.

28. Doben AR, Eriksson EA, Denlinger CE, et al. Surgical rib 
fixation for flail chest deformity improves liberation from 
mechanical ventilation. J Crit Care 2014; 29: 139-143.


