	
  
	
  
	
  

LE FORT FRACTUUR
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Onderbouwing

1. Le Fort fracturen komen regelmatig voor icm andere letsels. Informatie over het

traumamechanisme is van belang, met name met oog op neurotrauma. Behandeling
zal moeten verlopen volgens de principes van de ATLS, waarbij primair de
ademhaling, luchtweg, circulerend bloedvolume en nekletsel moeten worden
beoordeeld. Nadat de patient gestabiliseerd is kan het overige letsel zoals
extremiteitenletsel, thorax/abdominal letsel of aangezichtsfracturen worden
beoordeeld. Specifiek moet gelet worden op het Battle sign, racoon eyes en
liquorrhoe. Acute bloedingen zullen gestelpt moeten worden. Uitzonderlijke gevallen
zal in dit stadium een Bellocq tampon ingebracht moeten worden. Door invloed van
de interventie radioloog in de trauma setting zal steeds vaker gekozen worden voor
coiling van traumatische bloedingen.

2. (CB) CT scan met coronale en sagittale reconstructie is de huidige standaard voor de
beeldvormende diagnostiek van middengezichtsfracturen. Dislocatie en, verbrijzeling
van bot alsmede herniatie van orbitale inhoud valt hieruit af te leiden (geldt beperkt
voor een CB-CT scan) en is relevant voor de chirurgische interventie. Bij
middengezichtsletsel dient een EMV score als handvat voor het opsporen van een
eventuele verslechterende neurologische toestand.

3. Een Le Fort I fractuur met een intacte mandibula kan goed behandeld worden met
expectief beleid of intermaxillaire fixatie afhankelijk van occlusie en alleen in die
situatie waarbij de vertikale dimensie behouden blijft binnen een marge van 1-2 mm.
Indien dit niet gewaarborgd kan worden of om een andere reden niet wenselijk is dan
zal voor ORIF gekozen moeten worden. Bij Le Fort II en Le Fort III fracturen kan
enkel bij een niet mobiele minimaal gedisloceerde fractuur gekozen worden voor een
gesloten behandeling met eventueel intermaxillaire fixatie.

4. Le Fort I, II, en III fracturen met uitgebreide verbrijzeling of dislocatie of panfaciale
fracturen kunnen niet behandeld worden door intermaxilaire fixatie maar hebben een
open benadering nodig. ORIF is de behandeling van keus in de meeste
omstandigheden. Bij voorkeur met mini en micro osteosynthese platen/ schroeven.
Bij zeer uitgebreide verbrijzeling kan er eventueel gekozen worden voor gesloten
behandeling mbv een fixateur externe. Le Fort I fracturen kunnen behandeld worden
via een vestibulaire incisie met fixatie tpv de vertikale butresses met micro
plaatosteosynthesen. IMF kan, indien geïndiceerd, gecontinueerd worden gedurende
2-4 weken op geleide van de stabiliteit van de fractuur. Le Fort II fracturen worden
behandeld met een combinatie van een vestibulaire incisie en een infra-orbitale
benadering links en rechts. Als gesloten behandeling van de neus niet mogelijke is
dient een open benadering en microplaatfixatie plaats te vinden , of direct dan wel via
een coronale incisie. Zonodig dient canthopexie te worden verricht met transnasale
fixatie om esthetisch ontsierende telecanthus te voorkomen. De vertikale dimensie
wordt gewaarborgd door fixatie tpv de margo infra-orbitale. Le Fort III fracturen en
panfaciale fracturen worden vaak behandeld op systematische wijze waarbij met
name betrouwbaar te reponeren fracturen het eerst worden gereponeerd en
gefixeerd.Meerdere kleine locale incisies kunnen worden gebruikt maar de coronale
benadering is de benadering van eerste keus gezien het ethetisch voordeel en het
ruime zicht wat de soms lastige fractuurbehandeling vergemakkelijkt (bv icm met
NOE fracturen, sinus frontalis fracturen, en arcus zygomaticus fracturen). Indien
wenselijk kan tevens een schedelbottransplantaat geoogst worden.
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