GECOMPLICEERDE MANDIBULA FRACTUUR
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Onderbouwing:
1. Een gecompliceerde mandibulafractuur kan opgedeeld worden in een comminutieve fractuur,
een atrofische edentate mandibulafractuur, een geïnfecteerde fractuur of een pathologische
fractuur. Al deze fractuurtypes zijn gecompliceerd omdat ze relatief veel complicaties kunnen
geven bij suboptimale behandeling. Hierbij moet worden opgemerkt dat elke eenvoudige
mandibulafractuur gecompliceerd kan worden door een bijkomende infectie of
gecompromitteerde genezing bij co-morbiditeit en/of medicatie en/of geassocieerd letsel,
waardoor het ook een gecompliceerde fractuur kan worden.
2. Beeldvorming is naast klinisch onderzoek erg belangrijk. Indien er sprake is van een
gecompliceerde mandibulafractuur is maximale informatie gewenst. In veel gevallen zal
daardoor een (CB-)CT scan vervaardigd worden. De toegevoegde waarde van 3D
beeldvorming is dat de scan veel informatie bevat die zowel voor diagnostiek, maar ook in een
later stadium kan worden gebruikt voor de reconstructieplanning. Met de juiste software
kunnen de fractuurdelen eenvoudige worden gereponeerd. Vanuit deze situatie kan het stl
bestand worden geëxporteerd en geprint. Deze modellen kunnen vervolgens gebruikt worden
voor voorbuigen van osteosynthese platen of er kan direct een osteosynthese plaat worden
geprint.
3. Indien een infectie optreedt zijn 2 zaken van belang. Controleren van de infectie middels
antibiotische therapie (of incisie en drainage in geval van een abces) en immobilisatie middels
IMF of een fixateur externe. Na tot rust komen van de acute fase kan een reconstructie
worden overwogen. Beperkt interfragmentair botcontact maakt dat veelal een loadbearing
osteosynthese plaat gewenst is. Bonegrafts kunnen ook in geïnfecteerd gebied worden
aangebracht mits de stabiliteit van de plaat voldoende is.
4. Bij aanwezigheid van MRONJ/osteomyelitis is controle van de acute infectie van belang. Zie
punt 3. Voor de reconstructie planning kan de reconstructie gecombineerd worden met
decorticatie, maar ook kan gekozen worden voor tijdelijke stabilisatie middels IMF/fixateur
e
externe en in 2 tempo een reconstructie middels een loadbearing osteosynthese plaat.
Afhankelijk van defectgrootte kan worden gekozen voor een vrij bottransplantaat of een vrij
gevasculariseerd transplantaat waarbij wel rekening gehouden moet worden met een
verhoogd peri-operatief complicatierisico (27-46%) en een klein risico op recidief (6,5%)
5. Bij een fractuur bij een ruimte innemend proces is tijdelijke stabilisatie gewenst. Dit kan zowel
met IMF of fixateur externe gerealiseerd worden. Daarbij heeft het afnemen van weefsel voor
histopathologisch onderzoek de eerste prioriteit. Afhankelijk van de uitslag kan vervolgbeleid
worden ingezet.
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