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VOORWOORD

Bij het tot stand komen van dit proefschrift heb ik van velen steun 
en advies ontvangen. Het is mij een genoegen hun nu op deze plaats 
mijn hartelijke dank te kunnen betuigen.

Hooggeleerde Nuboer, leermeester en promotor, de grote vlucht 
van de plastische chirurgie in uw kliniek is mogelijk geworden door
dat u vroegtijdig het belang van dit specialisme hebt ingezien. Ik 
beschouw het als een eer met dit proefschrift iets hiervan naar buiten 
te mogen uitdragen. Voor de gelegenheid, die u mij geboden hebt, 
mijn opleiding tot chirurg in uw kliniek te ontvangen, ben ik u zeer 
dankbaar.

Geleerde Spijkman, dat u mij met uw veelzijdige kennis en met uw 
kritische instelling te allen tijde en op enthousiaste wijze terzijde 
gestaan hebt vervult mij met grote dankbaarheid. Met bijzonder veel 
genoegen denk ik terug aan de talloze avonden die wij samen hebben 
doorgebracht.

Geleerde Honig, veel heb ik van u tijdens mijn opleiding geleerd. 
Ik dank u zeer dat u mij toegestaan hebt uw patientenmateriaal te 
bewerken.

Hooggeleerde ten Doesschate, Hooggeleerde Gerlings en Hoog
geleerde van Deth, voor uw kritiek en advies ben ik u zeer erken
telijk.

Zeergeleerde la Chapelle en Zeergeleerde Molenaar, uw uitgebrei
de kennis van de histologie, physiologic en pathologie van het been- 
weefsel is voor mij van veel betekenis geweest. Ik dank u zeer voor 
uw hulp.

Geleerde Pennink, voor uw hulp bij het samenstellen van het 
röntgenologische gedeelte ben ik u zeer erkentelijk.

Zeergeleerde Pikaar, uw adviezen over mathematiek en statistiek 
heb ik bijzonder gewaardeerd.



Mevrouw Sickenga-Nysingh, geliefde tante, uw literaire kritiek 
heeft mij vele genoegelijke en leerzame uren bezorgd.

Geleerde Pearce, ik ben u zeer dankbaar voor het opstellen van 
de samenvatting in de engelse taal.

Geachte Heer Danner, voor uw hulp en initiatief bij het literatuur
onderzoek ben ik u veel dank verschuldigd.

Gaarne dank ik de Heer van der Veer voor het vervaardigen van 
de talloze fotografieën, Mejuffrouw van der Sluys voor het opzoeken 
van de vele röntgenfoto’s en Mejuffrouw Linschoten voor het snelle 
en accurate typewerk.
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HOOFDSTUK I

„ When a surgeon is satisfied with his methods 
I know he is finished”.

Sir Arbuthnot Lane tot Sir Harold Gillies.

INLEIDING

De fracturen van de aangezichtsschedel nemen evenredig met het 
steeds groeiende aantal verkeersongevallen toe. Niet alleen speelt de 
grotere snelheid der vervoersmiddelen hierbij een belangrijke rol, 
maar ook het stijgende aantal, waarbij in Nederland vooral de brom
fietsen een belangrijke klasse zijn gaan vormen.

Bij de fracturen van het middelste derde deel van het gelaat komen 
in frequentie de zygomatico-maxillaire fracturen, na de neusfractu- 
ren, op de tweede plaats.

De belangstelling voor de zygomatico-maxillaire fracturen is na 
de tweede Wereldoorlog sterk toegenomen, getuige de veelvuldige 
en dikwijls voortreffelijke artikelen in de buitenlandse literatuur. In 
ons land evenwel is sinds 1900 (Schutte 1900) slechts één artikel 
over zygomatico-maxillaire fracturen gepubliceerd (Ten Kate en 
Groenendijk 1952). In 1949 beschreef Van Ommen een verouderde 
zygomatico-maxillaire fractuur, waarbij de oogafwijkingen door mid
del van een osteotomie volgens Wassmund gecorrigeerd werden. 
Ook uit andere gegevens krijgt men de indruk dat hier te lande deze 
fracturen nog weinig bekend zijn en derhalve veelvuldig miskend 
en/of onvoldoende behandeld worden. Onbekendheid met de frac
tuur en haar symptomatologie, de techniek van het onderzoek met 
röntgenstralen, de juiste behandelingswijze en de ernst van de moge
lijke resttoestanden bij de onbehandelde fracturen zijn hier van even- 
grote betekenis.

1
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In het buitenland hielden aanvankelijk vele specialisten zich met de 
behandeling van aangezichtsfracturen bezig. Algemeen chirurg, 
oor-, neus- en keelarts, oogarts, mondarts, en tandarts eisten allen 
dit gebied voor zich op. Zeer geleidelijk nam deze onenigheid af 
maar in ieder land ontwikkelde zich een andere situatie. In Engeland 
werden „Units for plastic and jaw surgery” opgericht waar een spe
cialist in plastische chirurgie in samenwerking met een „dental 
surgeon” (chirurgisch geschoolde tandarts) de dento-maxillo-faciale 
chirurgie in haar volledige omvang beoefent. In deze Units bestaat 
een goed „teamwork” van specialist in plastische chirurgie, tandarts, 
algemeen chirurg, oogarts, oor-, neus- en keelarts, neurochirurg en 
logopedist. In Amerika behandelen zowel de specialist in plastische 
chirurgie als de „oral surgeon” dit gebied. Deze laatste chirurg is 
„een ieder die door zijn capaciteiten in staat geacht moet worden 
mond- en kaakchirurgie op adequate wijze uit te oefenen”. In de 
duits sprekende landen bestaan van oudsher de „Kieferstationen”, 
waar onder anderen chirurgisch geschoolde tandartsen werken. In 
Frankrijk zijn het de stomatologen (gespecialiseerde chirurgen) die 
dit gebied behandelen. In Nederland heerst een betreurenswaardige 
toestand: enige evolutie heeft hier niet plaats gevonden en nog steeds 
bestaat er geen eenheid in de beoefening van de dento-maxillo- 
faciale chirurgie. Hier moge nog gesteld worden dat de nederlandse 
tandarts, al dan niet gespecialiseerd in tandheelkundige chirurgie, 
niet alleen de grondslagen mist, die hem in staat zouden stellen op 
eigen gelegenheid de dento-maxillo-faciale chirurgie te beoefenen, 
doch daartoe bovendien onder de vigerende wetgeving onbevoegd is. 
Het laat zich echter aanzien dat ook in ons land de toestand zich 
naar engels voorbeeld zal ontwikkelen.

De meeste schrijvers menen dat er over ons onderwerp slechts 
weinig gepubliceerd is. Dit is echter onjuist. Wel is het een feit dat 
de publicaties verspreid zijn over de vaktijdschriften van de ver
schillende bovengenoemde specialisten. Een goede bibliografie zoekt 
men dan ook tevergeefs. Door schrijver dezes werd een uitgebreid 
literatuuronderzoek verricht, waarbij de publicaties in deze verschil
lende gebieden samengevoegd werden. Zonder aanspraak te maken 
op volledigheid — er bestaan nogal wat publicaties in weinig be
kende en niet verkrijgbare tijdschriften — meen ik toch deze te 
benaderen. Opvallend is de belangstelling voor dit onderwerp in
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Frankrijk. Vóór 1900 is de literatuur voornamelijk frans, van 1900 
tot 1940 zowel frans als amerikaans. Na 1940 komen de belang
rijkste artikelen (voornamelijk betreffende de moderne behandeling) 
uit Engeland en Amerika.

In de afdeling voor Plastische Chirurgie van de Heelkundige 
Universiteitskliniek te Utrecht is na de tweede Wereldoorlog een 
groot aantal zygomatico-maxillaire fracturen behandeld. Hiervan 
worden tweehonderd achtereenvolgende gevallen die gedurende 
acht jaren behandeld werden (1950—1958) in dit proefschrift be
werkt. Een dergelijke grote reeks is nog niet gepubliceerd. Wel delen 
Coakley en White (1943), Mansfield (1948), Paoli (1952) en 
Martin, Trabue en Leech (1956) hun ervaringen en resultaten mede 
over resp. 72, 153, 107 en 94 gevallen, maar een nauwgezet onder
zoek vele jaren na de behandeling werd nimmer verricht.

Teneinde meer bekendheid te geven aan deze fractuur worden in 
dit proefschrift de pathogenese, diagnose en therapie uitvoerig be
sproken. Tevens wordt speciale aandacht besteed aan het rönt
genologisch onderzoek en aan de orbitale complicaties. Aan de hand 
van een naonderzoek van tweehonderd patiënten worden de resul
taten van de gevolgde behandelingswijze nagegaan. Tenslotte volgt 
een kritische beschouwing van deze resultaten en wordt een methode 
aanbevolen waarmede het wellicht mogelijk zal zijn deze resultaten 
te verbeteren.
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HOOFDSTUK II

HISTORISCH OVERZICHT

1. De fractuur
2. Repositiemethoden
3. Fixatiemethoden
4. Orbitale complicaties

1. De fractuur

Algemeen wordt aangenomen dat Duverney (1751) de eerste 
schrijver is die een fractuur van de arcus zygomaticus heeft beschre
ven. Hij vermeldde de beperkte en pijnlijke beweging van de kaak 
als typisch verschijnsel, en beschreef twee gevallen. Het eerste geval 
betrof een impressiefractuur, bij het tweede was evenwel een frag
ment buitenwaarts gedisloceerd. Packard (1810) beschreef even
eens een geval met buitenwaartse dislocatie. Sindsdien is nimmer 
van een dergelijke dislocatie melding gemaakt. Heister (1776) be
sprak in zijn destijds zo beroemde leerboek slechts de neus- en 
onderkaakfracturen. Hager (1836) schreef wel over fracturen van 
de arcus zygomaticus, maar deelde mede deze zelf nooit gezien te 
hebben. Stromeyer (1844) is de eerste schrijver die een onderscheid 
maakt tussen arcusfracturen en zogenaamde luxaties van het os 
zygomaticum, waarbij het laatste in toto ,,aus seinen Nähten weicht” 
en naar de orbita disloceert.

Hierna worden de publicaties veelvuldiger. Aangezien men veelal 
geen onderscheid maakt tussen de arcusfracturen enerzijds en de 
meer uitgebreide zygomatico-maxillaire fracturen anderzijds bestaat 
er veel begripsverwarring. Het staat niet vast wie als eerste de
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zygomatico-maxillaire fracturen beschreven heeft. Waarschijnlijk is 
dit Benjamin Bell geweest (1796, geciteerd door Romieux). Dupuy
tren (1839) ontdekte tijdens een sectie een miskende fractuur van het 
os zygomaticum met impressie in de sinus maxillaris. Malgaigne 
(1847) beschreef zowel de arcusfractuur als de „luxatiefractuur” van 
het gehele os zygomaticum.

Hamilton (1859) bracht als eerste enige klaarheid in deze materie. 
Hij verrichtte verschillende experimenten door een schedel met een 
hamer te bewerken en beschreef nauwkeurig de fractuurlijnen die 
aldus ontstaan. Bij een zijdelingse slag op het os zygomaticum plant 
het geweld zich in de maxilla voort, zodat behalve het os zygoma
ticum ook de maxilla breekt, en wel voornamelijk in de processus 
zygomaticus maar eventueel zelfs in de intermaxillaire sutuur. Te
vens was hij de eerste schrijver die een uitvoerige verhandeling gaf 
over repositiemethoden.

Nu volgt een reeks publicaties, voor namelijk van franse zijde, 
over de aard van de fractuur en haar complicaties (Hiffelsheim 1853, 
Morel-Lavallée 1854, Dubreuil 1870, Lehéribel 1874, Pillion 1883 
en vele anderen).

In 1901 publiceerde Le Fort zijn thans klassieke studie over expe
rimentele fracturen van de bovenkaak. Op grond van ruim 40 expe
rimenten op intacte en verse cadavers kwam hij tot de conclusie dat 
de fractuurlijnen steeds eenzelfde patroon vormen en dat men hierin 
drie types kan onderscheiden. Deze types corresponderen met de 
structurele zwakke plaatsen van het aangezichtsskelet. Nog heden 
ten dage wordt zijn indeling als een der meest bruikbare erkend. 
Deze experimenten werden later door anderen herhaald (Romieux 
1908, Naftzger 1928). Zij bevestigden in grote trekken Le Fort’s 
waarnemingen. Ook Wassmund (1927) kwam op klinische gronden 
tot dezelfde overtuiging. Mclndoe (1941) wijzigde Le Fort’s indeling 
en klassificeerde naar gelang van de richting van het geweld in drie 
graden van ernst. Deze indeling is echter te ingewikkeld om van 
praktisch belang te zijn. Zij heeft dan ook weinig ingang gevonden.

Grellet (1955) gaf, steunende op de experimenten van Le Fort en 
Romieux en op zijn eigen klinische ervaringen, een zeer goede Mas
sificatie van de fracturen die door lateraal geweld ontstaan. Deze 
indeling is voor een goed begrip van de zygomatico-maxillaire frac
turen van zeer veel belang.
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2. Repositiemethoden

In het begin waren de meeste schrijvers van mening dat repositie 
niet nodig is aangezien de fractuur spontaan en zonder restverschijn- 
selen pleegt te genezen. Sommigen achtten zelfs iedere repositie- 
poging gevaarlijk wegens de kans op toenemende bloeding en 
emphysema (Okinczyc en Küss 1907, Rinieri 1922).

Men kan de repositiemethoden in twee groepen verdelen:
a. uitwendige methoden, waarbij het os zygomaticum op de een of 

andere manier van buiten af benaderd wordt, hetzij direct, hetzij 
indirect, en

b. inwendige methoden, waarbij door de mondholte ingegaan wordt, 
hetzij via het vestibulum oris superius, hetzij via de sinus maxil- 
laris.

Uitwendige methoden

Duverney (1751) hoopte door middel van spierwerking het ge- 
imprimeerde arcusfragment te reponeren. Hij liet de patient daartoe 
op een houtje kauwen.

Slechts de eenvoudigste methode, namelijk manuele repositie, werd 
door Romieux (1908) toelaatbaar geacht. Hamilton (1859) vond 
deze methode zeer weinig doeltreffend, aangezien er te weinig kracht 
mee uitgeoefend kan worden. Stromeyer (1844) meende dat repo
sitie zelden nodig zou zijn. Slechts bij blijvende beperking van de 
beweging van de kaak zou men kunnen trachten met een ééntandse 
scherpe haak percutaan het fragment te reponeren. Deze methode 
is steeds in zwang gebleven, zowel voor reposities van arcusfracturen 
als van zygomatico-maxillaire fracturen. Vooral in Duitsland wordt 
zij veelvuldig gebruikt (Elschnig 1910, Wassmund 1927 en 1939, 
Schmuziger 1935, Gerke 1936, Hammel 1936, Hofrath 1948, Heisz 
1952, Struppler 1953, Schönbauer 1954 en vele anderen). In Frank
rijk gebruikte Ginestet deze methode. In Amerika vond Suraci 
(1954) haar opnieuw uit. Law (1941) plaatste de haak door de 
orbitabodem in het antrum, via een kleine infraorbitale incisie. Een 
nadeel van de repositiemethode met een scherpe haak is dat zij, indien 
er na de repositie geen stabiliteit van de fragmenten blijkt te bestaan, 
geen mogelijkheden tot fixatie biedt. Om dit te bereiken werd door
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enige schrijvers de haak gewijzigd, opdat hij bij redislocatie aan een 
hoofdkap verbonden kon worden (New 1935, Lintilhac 1951).

Bloedige repositie werd slechts door enkelen aanbevolen (Leser 
1906, Gibson 1912, Matti 1922). Wel achtte Hager (1836) het ver
antwoord via een bestaande wond met een sonde te manipuleren. 
Dit laatste paste ook Dupuytren toe: er ontstond heftige infectie 
die pas na zes weken genas.

Ferrier (geciteerd door Malgaigne) merkte bij een bloedige repo
sitie op dat men eerst de fascia temporalis moet incideren alvorens 
men onder het geïmprimeerde arcusfragment kan geraken. Schmu- 
ziger (1935) ondervond bij twee gevallen dat het losse fragment uit 
de wond schoot; hij adviseerde daarom een scherpe haak steeds 
zonder voorafgaande incisie te gebruiken.

Hamilton (1859) sprak zijn voorkeur uit voor een stevig elevato- 
rium dat aan het uiteinde van een schroefdraad is voorzien. Via een 
kleine incisie boorde hij deze in het os zygomaticum. McCurdy 
(1902) gebruikte hiervoor een kleerhaak (,,a screw was asked for, 
but this was not at hand; the hospital orderly said that he could get 
a coat hook from his wardrobe”).

Roberts (1928) nam een stevige stalen kurketrekker, Levittoux 
(1935) een of meer kleine boortjes, Äkerman (1938) een oogschroef.

Matas (1896) adviseerde een zilverdraad met een grote kromme 
naald om het geïmprimeerde arcusfragment te voeren. Door tractie 
aan de draad zou men dan de impressie kunnen opheffen.

Anderen pakten het fragment percutaan met een tang beet. De 
ene bek plaatste men op de infraorbitale rand, de andere op de 
onderrand van het os zygomaticum. Godman (1910) gebruikte hier
voor een kogelextractietang, Manwaring (1913) een molarentang, 
Duchange (1923) een speciaal geconstrueerde tang met op iedere 
bek twee scherpe puntjes, Kazanjian (1927) een doekklem, Gill 
(1928), evenals Patterson (1935) een speciaal geconstrueerde zware 
doekklem (aangezien een gewone uitboog en hierdoor lelijke won
den ontstonden).

Gillies, Kilner en Stone (1927) beschreven een geheel nieuwe 
methode. Via een temporale incisie schoven zij een lang elevatorium 
onder de arcus. Met de schedel als steunpunt kon met het elevato
rium een krachtige hefboomwerking uitgeoefend worden. Geleidelijk 
heeft deze methode overal ingang gevonden. Bronner (1930) propa
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geerde haar in Duitsland. Stacy (1931) maakte ook gebruik van deze 
hefboomwerking. Hij bracht het elevatorium echter via een infra- 
orbitale incisie in de fractuurspleet en gebruikte het voorhoofd als 
steunpunt.

Inwendige methoden

De eenvoudigste methode bestaat uit vingerdruk via de mond 
(Hager 1836, Bardeleben 1874). Stromeyer (1844) achtte deze 
methode ondeugdelijk. Malgaigne (1847) schreef dat men slechts 
een blik op een schedel behoefde te werpen of de vinger in eigen 
mond te steken om te ervaren dat repositie van een naar binnen 
gedrukt arcusfragment met vingerdruk via de mond onmogelijk is.

Hamilton (1859) gaf als eerste verschillende methoden aan voor 
de repositie van zygomatico-maxillaire fracturen via de mondholte. 
Als ten gevolge van het ongeval ook een kies volledig geluxeerd is 
zou men een dunne sonde door de tandkas in de sinus maxillaris 
kunnen voeren, om van hieruit het os zygomaticum te reponeren. 
Als de tandenrij evenwel intact gebleven is zal men om het antrum 
te bereiken óf een kies moeten extraheren, óf de sinus aan de voor
zijde in de fossa canina moeten trepaneren. De extractie van een kies 
brengt echter gevaar mee, aangezien men de kans loopt mèt de kies 
een groot botfragment te extraheren. Bovendien bestaat de mogelijk
heid dat men met de dunne sonde de orbitabodem perforeert. Zijn 
voorkeur ging daarom uit naar manuele repositie met de wijsvinger 
in de mond en de duim op de wang, of, indien dit geen succes had, 
naar de schroef in het os zygomaticum. Bijzonder interessant is het 
zijn moeilijkheden bij een dergelijke operatie te vernemen:

„M.P., of Colesville, aged about 34 years, was thrown from a height, striking 
upon his face, forcing the right malar bone down upon the antrum of the superior 
maxilla. The deformity produced by the sinking of the malar bone was very 
striking, and both the patient and myself were very anxious to have it remedied, 
if possible. We found some of the teeth upon the site of the fracture loose, and 
we determined to extract them, and press up the bone with an instrument 
introduced through the empty sockets. The first attempt to extract a molar tooth, 
however, brought down several teeth, and the whole floor of the antrum. The 
detachment of this fragment was also now so complete that we believed it 
necessary to remove it entirely, a labor which was accomplished with infinite 
difficulty, and with no little hazard to the patient, as dissection had to be extended 
very far back into the throat, and in the end it was not effected without bringing
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out, attached to the fragment of maxillary bone, a considerable portion of the 
pyramidal process of the os palati. The time occupied in this operation was 
at least one hour, during which we were every moment in the most painful 
apprehensions lest we should reach and wound the internal carotid, which lay 
in such close juxtaposition to the knife that we could distinctly feel its pulsa
tion. After its removal, the haemorrhage was for an hour or more quite profuse, 
and could only be restrained by sponge compresses pressed firmly back into 
the mouth and antrum. When the haemorrhage was sufficiently controlled, we 
proceeded to examine the antrum, the floor of which being removed entire, per
mitted the finger to enter freely. The restoration of the malar bone was now 
accomplished without much difficulty, and with only moderate force. Two years 
after the accident the face presented, externally, no traces of the original injury. 
The malar bone seemed to be as prominent as upon the opposite side, and there 
was no perceptible falling in where the teeth and alveoli were removed. During 
several months after the removal of the bone, the antrum continued to discharge 
pus, but at length a semi-cartilaginous structure closed in the cavity below, 
entirely reconstructing its floor, and the discharge ceased. Since then he has 
experienced no further inconvenience.”

Weir (1897) koos ook de toegangsweg door het antrum. Met een 
beitel werd een kleine opening in de voorste wand van het antrum 
gemaakt, waarna repositie volgde door middel van een stalen ure- 
thrasonde. Hierna tamponneerde hij het antrum met jodoformgaas. 
Deze methode heeft reeds vroeg algemeen ingang gevonden (Blair 
1917). Ten onrechte wordt zij aan Lothrop (1906) toegeschreven. 
Zij wordt nog heden in allerlei modificaties bij voorkeur gebruikt 
(Naftzger 1928, Suraci 1954, Rowe en Killey 1955), aangezien zij 
de gemakkelijkste toegangsweg biedt tot de bodem der orbita. Hof- 
rath (1947) is een der weinige schrijvers die deze methode afkeurde 
op grond van beschadigingen aan de innervatie der tanden. Hij advi
seerde de sinus maxillaris via het palatum te bereiken. Anthony en 
Fisher (1950) construeerden een stalen crick, die zij in het antrum 
plaatsten voor de repositie van de bodem der orbita. Theissing 
(1950) en Becker (1952) gebruikten hiervoor een plastic veer.

Enige otologen adviseerden het antrum te bereiken via een neus- 
venster in de meatus nasi inferior. Van hieruit wordt dan de stalen 
urethrasonde ingebracht voor de repositie (Shea 1931, Watkins 
1937, Cardwell 1949).

Hoople (1946), schrijvende over de ervaringen in de tweede 
Wereldoorlog, deelde mede dat repositie via de neus beter gelukt 
dan met een scherpe haak.
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Johnson (1946) bracht via een neusvenster een balloncatheter in 
het antrum en reponeerde door deze, onder röntgencontrole, met 
water te vullen. Later beval ook Anthony (1952) deze methode aan.

Anderen trachtten het botfragment via een incisie in het vesti- 
bulum oris superius te bereiken, en reponeerden met een scherpe 
haak of elevatorium. Keen (1907) was een der eerste voorstanders 
van deze methode. Later volgden vele anderen: Goldthwaite (1924) 
met een elevatorium en de maxilla als steunpunt, Garner (1925) met 
een kromme arterieklem, Wielage (1928) met een elevatorium, 
Stoyanoff (1936) met een haak volgens Freidel, Straith (1937) met 
een gebogen troicart, Duclos (1947) met een gewijzigde haak vol
gens Freidel, en zo voort.

3. Fixatiemethoden

Aanvankelijk meende men dat redislocatie na repositie zelden of 
nooit voorkomt. Steeds zouden de fragmenten goed in elkaar ver
haken. Deze mening bleef lang bestaan, en ook tegenwoordig achten 
vele schrijvers iedere vorm van fixatie overbodig. Dingman (1953) 
daarentegen wenste de fragmenten met staaldraad te fixeren, aan
gezien redislocatie zijns inziens veelvuldig voorkomt.

In tegenstelling tot de gangbare mening achtte Maurel (1945) 
redislocatie door spierwerking zeer goed mogelijk. Na repositie paste 
hij daarom de „bouche bloquée ’ toe door middel van immobilisatie 
van de onderkaak.

Landais en Delaire (1956) daarentegen immobiliseerden in een 
„functionele positie”, en hoopten zodoende een beperking van de 
beweging van de kaak te voorkomen: „bouche ouverte” (door mid
del van een grote kurk in de molaarstreek).

De fixatiemethoden kan men verdelen in uitwendige en inwendige 
methoden. Beide kennen felle voor- en tegenstanders.

Uitwendige methoden

Matas (1896) adviseerde de zilverdraad, die door hem voor de 
repositie om het naar binnen gedrukte arcusfragment gevoerd werd, 
over een objectglaasje van een microscoop te knopen.

Kazanjian (1927) boorde een gaatje in de infraorbitale rand en
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voerde hierdoor een staaldraad]'e dat hij onder elastische tractie met 
een hoofdkap verbond.

Andere schrijvers brachten de verbinding met de hoofdkap op 
andere wijzen tot stand: door middel van schroeven in het os zygo- 
maticum (Levittoux 1935, Äkerman 1938), een om het fragment 
geslingerde staaldraad (Menke 1956), pennen (Matthews 1950, 
Hipskind 1950, Rowe en Killey 1955, Rob 1958), haken (New 1935, 
Gerke 1936, Lintilhac 1951, Bollobas 1954) en dergelijke.

Guilbert (1948) beschreef een uitwendige pelotte, die hij verstel
baar aan een gegoten kap op de tandenrij bevestigde.

Inwendige methoden

Weir (1897) tamponneerde na repositie het antrum met jodo- 
formgaas. Deze methode werd later algemeen gebruikt. Behalve 
jodoformgaas werden nog vele andere materialen aanbevolen. Mc- 
Indoe (1937) tamponneerde het antrum met Stent’s afdrukmate- 
riaal, dat later weer verwijderd moest worden. Piek (1944) gebruikte 
daarom liever gelfoam, zodat een secundaire operatie niet meer nodig 
was. Borovansky (geciteerd door Duke-Elder) heeft laminaria- 
stiften gebruikt voor repositie en fixatie. Johnson (1944) nam een 
balloncatheter, evenals Anthony (1952). Scharfe (1944) plaatste 
twee in elkaar gedraaide staaldraden in het antrum. Anthony en 
Fisher (1950), Theissing (1950) en Becker (1952) lieten hun reeds 
eerder beschreven instrumenten als fixatie in de sinus achter. Hen- 
nion en Grignon (1955) gebruikten een U-vormig gebogen rubber 
drain, zoals Barsky beschreven heeft.

Romieux adviseerde reeds in 1908 in bijzondere gevallen Osteo
synthese met staaldraad te verrichten, maar deze methode heeft 
weinig ingang gevonden. Pas Adams (1942) beschreef een met 
Osteosynthese behandelde serie patiënten, en wees op de eenvoud 
en veiligheid van deze methode. Door de staaldraadfixatie van de 
beennaad bij de sutura frontozygomatica haalde hij bovendien een 
staaldraadlus, die achter het os zygomaticum om door de fossa tem
poralis naar de voorste tandenrij gebracht werd en aldaar bevestigd. 
Deze draad fixeert het fragment fraai naar boven en naar buiten. 
Deze methode werd later door Campbell (1946) gevolgd. Hierna 
kwam osteosynthese met staaldraad steeds meer in zwang ( Gordon
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1943, Schjelderup 1950, Rowe en Killey 1955), vooral voor het 
herstel van de anatomie der orbita.

Baxter (1941) plaatste submuceus een stang tussen de onderrand 
van het os zygomaticum en een gegoten kap op de tandenrij. Rubin 
(1955) verbond de onderrand met een staaldraad aan de bovenste 
incisivi.

Brown, Fryer en McDowell (1942) boorden na repositie een 
Kirschnerdraad door het os zygomaticum in een nog intact gebleven 
deel van de aangezichtsschedel (maxilla of contralaterale os zygo
maticum).

4. Orbitale complicaties

De zygomatico-maxillaire fractuur met de daarbij gepaard gaande 
orbitafractuur heeft in de oogheelkunde een zeer merkwaardige his
torie. Thans weten wij dat deze orbitafractuur, gelocaliseerd voor
namelijk in de laterale wand en bodem der orbita, in onbehandelde 
toestand veelvuldig aanleiding geeft tot het volgende syndroom: 
diplopie, benedenwaartse verplaatsing van de bulbus, ptosis en een 
supratarsale groeve in het bovenooglid. Het heeft zeer lang geduurd 
voordat men tot de overtuiging kwam dat in het merendeel der ge
vallen dit syndroom door een orbitafractuur veroorzaakt werd 
(Pfeiffer 1941). Het is vooral de traumatische enophthalmus die de 
aandacht der oogheelkundigen trok en waarover het meeste geschre
ven en gespeculeerd werd.

Lang (1889) beschreef een geval van traumatische enophthalmus 
bij een 13-jarige jongen, ontstaan na een slag van een paal op de 
wang. In de literatuur vond hij nog vier dergelijke gevallen beschre
ven. Hij is de eerste schrijver die een fractuur van de orbita voor de 
enophthalmus verantwoordelijk stelde. De fractuur zou aanleiding 
geven tot vergroting van de inhoud der orbita, en het oog zou „door 
de atmosferische druk naar binnen verplaatst worden”.

Poisonnier (1905) gaf als eerste een overzicht van de orbitafrac- 
turen („les fractures de 1’orbite n’ont pas d’histoire”). Hij wees op 
de enophthalmus en de paresen der oogspieren. Deze paresen, voor
namelijk van de mm. rectus inferior en obliquus inferior, plegen meest
al spontaan te genezen (Terson 1901). Zij zouden veroorzaakt wor
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den door een bloeduitstorting in de spierschede (Beaugrand 1899). 
Over repositie van de fractuur werd door hem niet gerept.

Lukens (1906) gaf een volledig literatuuroverzicht van de trauma
tische enophthalmus, en vermeldde 78 gevallen. Hij besprak de vele 
hypothesen over de pathogenese van de enophthalmus, en achtte de 
volgende oorzaken de belangrijkste: a. depressiefracturen van de 
bodem der orbita, b. zenuwlaesies, voornamelijk van de sympatische 
zenuwen (paralyse van de spier van Müller, atrofie van het orbitale 
vet) en c. ontsteking, welke later tot littekenretractie aanleiding zou 
geven. „Treatment is usually futile”.

Birch-Hirschfeld (1907, 1930) en Wagenmann (1907) gaven in 
het handboek van Graefe und Saemisch ook een volledig overzicht 
over de gangbare menigen. Wat betreft de therapie stond men vol
gens hen „ziemlich machtlos”.

Elschnig (1910) was de eerste ophthalmoloog die een verhande
ling schreef over de therapie van zygomatico-maxillaire fracturen. 
Hij achtte dislocatio bulbi en bewegingsbeperking van het oog de 
dringendste indicatie tot operatie en veel belangrijker dan de cos
metische. Aan de parese van de m. obliquus inferior werd door hem 
veel waarde gehecht. Repositie trachtte hij te bewerkstelligen door 
tractie met een ééntandse haak via de onderste conjunctivaalzak. Zo 
nodig zou men een Osteosynthese met zilverdraad moeten verrichten. 
Twee gevallen werden beschreven waarbij de diplopie na de behan
deling verdween.

Gill (1928) wees op het belang van repositie van orbitafracturen. 
De repositie van zygomatico-maxillaire fracturen voerde hij uit met 
een stevige doekklem, terwijl zo nodig de bodem der orbita gesteund 
werd met een tampon in het antrum. Onder de 47 door hem behan
delde orbitafracturen kwamen 33 zygomatico-maxillaire fracturen 
voor. Bij acht patiënten bestond een verstoring van het evenwicht 
der uitwendige oogspieren van meer dan 2°, terwijl vijf patiënten 
een manifeste diplopie hadden.

Meer en meer begon men het verband te zien tussen de fractuur, 
enophthalmus, en diplopie ten gevolge van een relatieve oogspier- 
paralyse.

Pfeiffer (1943) vond op 120 orbitafracturen in 53 gevallen enoph
thalmus en in 22 gevallen diplopie.
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Balkin (1942) gebruikte het diplopieonderzoek ter beoordeling van 
de mate van verticale dislocatie van de fractuur (overigens op on
juiste gronden, zie later). Bij meer dan 2^—^3° hyperforie achtte hij 
repositie geïndiceerd. Ook postoperatief beoordeelde hij op dezelfde 
wijze of de repositie voldoende was geweest.

Pelzer en Garvin (1958) reponeerden onder locale anaesthesie 
om durante operatione de correctie der diplopie te kunnen beoor
delen. Deze methode werd oorspronkelijk door Gillies (1941) aan
gegeven bij de secundaire behandeling met een transplantaat van 
beenweefsel.

Over de primaire behandeling van fracturen werden vervolgens 
zeer goede artikelen geschreven door de Voe (1948), Schjelderup 
(1950), Anthony (1952), Converse en Smith (1957) en McCoy 
(1957). Duke-Elder (1954) gaf in zijn handboek een goed overzicht 
van deze materie.

Perthes (1911) was de eerste chirurg die verouderde gevallen van 
dislocatio bulbi operatief behandelde. De fractuur is hierbij dus in 
een slechte stand geconsolideerd. Hij reponeerde de bulbus via een 
infraorbitale incisie en reconstrueerde de bodem der orbita met een 
transplantaat van beenweefsel, een toentertijd wel zeer revolutio
naire methode. Hij beschreef vijf gevallen, waarvan er vier met suc
ces behandeld werden. De diplopie verdween in enkele gevallen 
volledig. De vijfde patient weigerde operatie aangezien hij een uit
kering genoot wegens diplopie!

Het duurde lang eer Perthes’ methode ingang vond. Murphy 
(1915) reconstrueerde de laterale wand der orbita met een transplan
taat van beenweefsel, maar uit cosmetische overwegingen. Pas in 
1932 beschreef Figi een goed resultaat na transplantatie van kraak
been, zowel in functioneel als in cosmetisch opzicht. Later volgden 
Mclndoe (1937), Gillies (1941), Sherman (1947), de Voe (1948), 
Converse en Smith (1950), Callahan (1953) en Barclay (1958). 
Behalve bot heeft men ook vele andere materialen gebruikt, zoals 
kraakbeen, fascia lata, acryl, glaswol, etc..

Andere schrijvers meenden dat repositie van de bodem der orbita 
en de inhoud der orbita te verkiezen is boven het inbrengen van een 
transplantaat (Wassmund 1939, Gillies 1941, Anthony 1952).

Tegenwoordig is men van mening dat benedenwaartse verplaat-
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sing van de bulbus en enophthalmus op zichzelf geen oorzaak zijn 
voor traumatische diplopie; steeds is hiervoor een verstoring van 
het evenwicht der uitwendige oogspieren noodzakelijk. De tijdelijke 
en spontaan verdwijnende vorm van traumatische diplopie wordt 
meestal veroorzaakt door een parese van de m. obliquus inferior, 
terwijl de blijvende vorm veroorzaakt wordt door infraorbitale ver
groeiingen met belemmering van de functie van de mm. rectus inferior 
en obliquus inferior (Barclay 1958, Dechaume, Grellet en Claudin 
1959).

Toch heeft de infraorbitale transplantatie van beenweefsel zich 
gehandhaafd: de verbetering c.q. genezing der diplopie moet niet 
zozeer geweten worden aan de repositie van de bulbus dan wel aan 
het losmaken van de vergroeiingen en het voorkomen van nieuwe.

Ter bestrijding van de persisterende traumatische diplopie be
richtte Lyle (1941, 1951) over zeer fraaie successen met operaties 
aan de uitwendige oogspieren. Anderen zagen meer heil in orthop- 
tische oefeningen (King 1944).
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HOOFDSTUK III

ANATOMIE EN PATHOLOGISCHE ANATOMIE

1. Anatomie
2. Pathologie

a. Aard van het trauma
b. Frequentie van de fractuur
c. Aard van de fractuur
d. Gevolgen van de fractuur
e. Bijkomstige verwondingen

3. Fractuurgenezing

1. Anatomie
a. Oppervlakkige lagen
b. Os zygomaticum
c. Maxilla
d. Orbita

Een goed begrip van de anatomische verhoudingen is voor de 
behandeling van zygomatico-maxillaire fracturen onontbeerlijk. Een 
beknopt overzicht van deze anatomie, tezamen met enkele chirur
gische consequenties, moge hiertoe dienen.

a. Oppervlakkige lagen

Het verloop van de splijtlijnen en plooien in het gelaat is van 
belang voor de te leggen incisies bij bloedige repositie. Ook dient 
men hierbij rekening te houden met de oppervlakkige zenuwen.

Uit cosmetisch oogpunt krijgt men de fraaiste genezing bij de 
volgende incisies: a. een boogvormige incisie op de overgang van 
het onderste ooglid en de wang, b. een incisie in het verloop van 
het laterale deel van de wenkbrauw en c. een incisie naast de
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laterale ooghoek in het verloop van de zogenaamde kraaiepootjes 
(Crépy 1955).

Van de vertakkingen van de nervus facialis in dit gebied zijn de 
volgende van belang: a. rami temporales en b. rami zygomatici. De 
rami temporales kruisen de arcus zygomaticus en stralen naar boven 
en naar voren uit. Een tak hiervan treedt boven de laterale ooghoek 
in de m. orbicularis oculi. De rami zygomatici lopen onder en even
wijdig aan de arcus zygomaticus naar voren. Hiervan treedt een tak 
onder de laterale ooghoek in de m. orbicularis oculi.

Een incisie over de arcus zygomaticus moet steeds vermeden wor
den, aangezien hierbij de rami temporales grote kans lopen bescha
digd te worden. Een korte incisie naast de laterale ooghoek loopt 
juist tussen de beide takken van de m. orbicularis oculi in.

De sensibele eindtakken van de nervus maxillaris worden veel
vuldig beschadigd, hetzij door de fractuur, dan wel door verkeerd 
geplaatste incisies. De nervus zygomaticus loopt langs de laterale 
wand der orbita en splitst zich in het os zygomaticum in een ramus 
zygomaticotemporalis en een ramus zygomaticofacialis, die door ge
lijknamige foramina in het os zygomaticum naar de fossa temporalis 
en de wang verlopen. De nervus infraorbitalis loopt in de orbita- 
bodem door de canalis infraorbitalis en verlaat deze door het foramen 
infraorbitale voor de sensibele verzorging van onderste ooglid, late
rale zijde van de neus en bovenlip. Nog juist in de canalis infra
orbitalis ontspringen uit de nervus infraorbitalis de rami alveolares 
superiores anteriores, die in de voorwand van de sinus maxillaris 
verlopen. De eindvertakkingen vormen, tezamen met de eindvertak- 
kingen van de rami alveolares superiores posteriores et medius, boven 
de wortelpunten van de elementen van de bovenkaak een plexus 
dentalis superior, die de pulpa, het periodontium en de gingiva inner- 
veert.

Van het os zygomaticum ontspringen de volgende spieren:
1. de m. zygomaticus major van de facies malaris
2. de m. masseter van het middelste en voorste deel van de onderste 

rand van de arcus zygomaticus
3. enkele vezels van de m. temporalis van de binnenzijde van de 

arcus zygomaticus.
De fascia temporalis, een zeer stevige bindweefsellaag, bedekt de 

fossa temporalis aan de buitenzijde. Boven de arcus zygomaticus

2
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splitst zij zich in twee lagen, die aan de binnen- en buitenzijde van 
de arcus insereren. Tussen de arcus zygomaticus en de processus 
coronoideus mandibulae, waaraan de m, temporalis insereert, bevindt 
zich vetweefsel. Dit vetweefsel is de achterste uitloper van het 
corpus adiposum buccae (Bichat).

b. Os zygomaticum (fig. 1)

Het os zygomaticum, een stevig botstuk, vormt de prominentie 
van de wang. Anterolateraal bevindt zich de facies malaris met 
het foramen zygomaticofaciale. De facies orbitalis, concaaf naar 
binnen, vormt een deel van de laterale en onderste wand der orbita, 
en ontmoet de facies malaris bij de infraorbitale rand in een slanke 
uitloper, die ik de processus infraorbitalis zal noemen. De mediale 
rand van de facies orbitalis is aan de voorzijde via de sutura zygo- 
maticomaxillaris met de facies orbitalis maxillae verbonden, aan de 
achterzijde via de sutura sphenozygomatica met de ala major ossis 
sphenoidalis. In de facies orbitalis bevindt zich een enkel of dubbel 
foramen zygomaticoorbitale waar de gelijknamige nervus doorheen 
loopt. De facies temporalis, sterk concaaf naar achteren, vormt de 
voorste wand van de fossa temporalis. Hierin bevindt zich het fora
men zygomaticotemporale. Van het os zygomaticum ontspringen drie 
processus. Aan de bovenzijde bevindt zich de processus frontalis, die 
door de sutura frontozygomatica verbonden is met het os frontale en 
aan de achterzijde door de sutura sphenozygomatica met de ala 
major ossis sphenoidalis. Naar lateraal achter verloopt de processus 
temporalis, die samen met de processus zygomaticus ossis temporalis 
de arcus zygomaticus vormt. Deze beide laatste processus zijn door 
een schuin lopende sutura temporozygomatica verbonden. Naar ante- 
romediaal verloopt de slanke processus infraorbitalis.

Naar mediaal onder rust het os zygomaticum op de processus 
zygomaticus maxillae, waar het met een grote driehoekige opper
vlakte mee verbonden is (sutura zygomaticomaxillaris). Deze grote 
processus zygomaticus maxillae wordt wel de driepoot genoemd. 
Soms breidt de sinus maxillaris zich nog een eindweegs in het os 
zygomaticum uit; dan ontbreekt natuurlijk de ruime benige verbin
ding tussen os zygomaticum en maxilla.

Evenals de meeste andere beenderen van het aangezicht is het
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Fig. 2
De voorste wand van de sinus maxillaris is geheel weggenomen. Het licht valt door de 
bodem der orbita. De verdichting van het bot om de canalis infraorbitalis is duidelijk.
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os zygomaticum een endesmaal been. In de achtste foetale week 
verschijnt de beenkern. Niet zelden zouden aanvankelijk twee of drie 
beenkernen ontstaan die later versmelten. Soms blijft deze versmel
ting evenwel uit, waardoor het os zygomaticum later door trans
versaal of verticaal lopende suturen in twee of drie fragmenten 
gedeeld kan zijn: het os zygomaticum bi- en tripartitum. De vroeger 
voor het dwars gedeelde os zygomaticum gebruikte term os japoni- 
cum of os ainonicum is te verwerpen, aangezien de naadvariatie bij 
deze rassen te weinig voorkomt om een specifiek kenmerk te vormen 
(Martin 1928).

c. Maxilla

Aan de maxilla onderscheidt men een corpus en vier processus. 
Het corpus heeft ongeveer de vorm van een kubus en bezit een grote 
centrale holte, de sinus maxillaris. Via de hiatus maxillaris staat de 
sinus in verbinding met de meatus nasi medius. Aan de bovenzijde 
vormt het corpus de bodem der orbita, waarin de canalis infra- 
orbitalis loopt.

De processus frontalis is aan de bovenzijde verbonden met de 
ossa nasale et frontale. De processus palatinus vormt het voorste 
deel van het palatum durum. Naar onderen breidt zich de boog
vormige processus alveolaris uit, met acht alveoli dentales. Antero- 
lateraal bevindt zich de korte en stevige processus zygomaticus. Aan 
de onderzijde van de processus zygomaticus bevindt zich een scherpe, 
naar onder concave rand, de crista infrazygomatica (Rauber-Kopsch 
1955). De sinus maxillaris ontstaat in de vierde foetale maand. Bij 
de geboorte is zij nog zeer klein, en komt pas tegen de puberteit tot 
volledige ontwikkeling. Ook dan is de grootte van de sinus nog zeer 
variabel.

d. Orbita

De benige orbita heeft de vorm van een vierzijdige pyramide met 
de basis naar voren. Hoewel de zijden vloeiend in elkaar overgaan 
is het toch van practisch belang vier wanden te onderscheiden. Deze 
wanden zijn bekleed met een dunne maar stevige laag periost, de 
periorbita. Bij de orbitale randen gaat het periost over in een bind-
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weefselschot, het septum orbitale, dat in de oogleden aan de tarsus 
insereert. Aan weerszijden van de lidspleet loopt een stevig ligament, 
het ligamentum palpebrale mediale et laterale, dat insereert aan de 
orbitale rand. Vóór het septum orbitale ligt de m. orbicularis oculi.

De bovenste wand van de orbita wordt gevormd door het os fron
tale. De bodem der orbita wordt voornamelijk door de maxilla ge
vormd. Deze bodem is dun, maar krijgt in het midden enige stevig
heid door verdichting van het bot om de canalis infraorbitalis (fig. 2). 
De laterale en stevigste wand wordt door het os zygomaticum en de 
ala major ossis sphenoidalis ingenomen; de mediale wand, papier
dun, door de lamina orbitalis ossis ethmoidalis en het os lacrimale.

Door de canalis opticus, aan de top van de pyramide, treden de 
nervus opticus en de arteria ophthalmica de orbita binnen. Lateraal 
hiervan bevindt zich de fissura orbitalis superior, waardoor de nn. 
oculomotorius, abducens et nasociliaris in de oogspierkegel treden, 
en de nn. frontalis, lacrimalis et trochlearis met de vena ophthalmica 
superior buiten de oogspierkegel in het retrobulbaire vet. Door de 
fissura orbitalis inferior, die naar lateraal in verbinding staat met de 
fossa temporalis, lopen de arteria infraorbitalis, de vena ophthalmica 
inferior en de nn. zygomaticus et infraorbitalis. Rondom de canalis 
opticus ontspringen aan een periostverdikking (anulus tendineus 
communis) de vier mm. recti, de m. obliquus superior en de m. levator 
palpebrae superioris. De m. obliquus inferior ontspringt aan de voor
zijde van de bodem der orbita, lateraal van de canalis nasolacrimalis. 
Alle oogspieren zijn omgeven door spierscheden die overgaan in de 
kapsel van Tenon.

De vagina bulbi (kapsel van Tenon) is een membraan van wis
selende dikte die het achterste deel van de bulbus geheel omgeeft. 
Aan de voorzijde gaat zij over in de sclera. De oogspieren en de 
nervus opticus doorboren deze kapsel en worden in hun verloop 
naar achteren door een voortzetting van de kapsel omgeven. Op de 
plaats waar de mm, rectus medialis et lateralis de kapsel doorboren 
bestaan stevige uitstralingen (retinacula) van de kapsel naar de 
benige wand der orbita, mediaal naar het os lacrimale en lateraal 
naar het os zygomaticum.

Het deel van de kapsel van Tenon dat onder de bulbus oculi door
loopt wordt wel het ligamentum Suspensorium bulbi (Lockwood 
1886) genoemd. De positie van de bulbus is meer van dit ligament
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afhankelijk dan van de benige bodem der orbita. De ruimte tussen 
bulbus, oogspieren en periorbita wordt opgevuld door het corpus 
adiposum orbitae.

2. Pathologie
a. Aard van het trauma
b. Frequentie van de fractuur
c. Aard van de fractuur
d. Gevolgen van de fractuur
e. Bijkomstige verwondingen

a. Aard van het trauma

De zygomatico-maxillaire fractuur wordt altijd door direct geweld 
veroorzaakt. In de tijd vóór het snelverkeer waren de meest voor
komende oorzaken: val van een hoogte, slag met een stomp voorwerp 
of de vuist, hoefslag en dergelijke. Roberts (1928) meende dat ten 
gevolge van auto- en vliegtuigongevallen de zygomatico-maxillaire 
fractuur meer voorkomt dan vroeger. Naftzger (1928) zag in het 
grote aantal auto’s en vooral in de toenemende snelheid van deze 
voertuigen een belangrijke factor voor de toename. Gill (1928) 
vond bij 47 orbitafracturen (waarvan 33 zygomatico-maxillaire frac
turen) de volgende oorzaken:

verkeersongevallen ..................................................... 9
vliegtuigongevallen ..................................................... 4
schotverwondingen ..................................................... 8
vuistslagen ....................................................................... 15
slag of stoot ................................................................... 11

Stacy (1931), in Australië, vermeldde een toenemende frequentie 
door vliegtuigongevallen. Hodgson (1936) meende dat een verdere 
toename veroorzaakt wordt door de uitvinding van het veiligheids
glas. Waar vroeger meestal glasverwondingen op de voorgrond 
stonden overwegen thans de fracturen van het aangezicht.

Meer en meer gaan verkeersongevallen de belangrijkste oorzaak 
van de fractuur vormen. Straith (1937) wees op twee belangrijke 
mechanismen die regelmatig fracturen van het aangezicht veroor-
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zaken: „steering-post injuries" en „guest-passenger injuries". Hij 
drong er op aan bij de fabricage van auto’s meer aandacht aan de 
veiligheid te besteden en beval een „crash-padding” aan.

Na deze tijd werd voor verkeersongevallen door de meeste schrij
vers een percentage van 40 tot 60 opgegeven (Kanthak 1940, Coak- 
ley en White 1943, Mansfield 1948, Martin, Trabue en Leech 
1956). Dawson en Fordyce (1953) gaven de volgende cijfers: op 
190 fracturen van het middelste derde deel van het gelaat 78 % 
verkeersongevallen en 22 °/o bedrijfs- en vliegtuigongevallen. De 
verdeling van de verkeersongevallen was:

motorfiets ................................................................... 32 %
auto ............................................................................ 23 %
fiets ............................................................................ 16 %
voetganger .............................................................. 7 %

Rowe en Killey (1955) vonden op 500 fracturen van het aan
gezicht 47 % verkeersongevallen, aldus verdeeld:

motorfiets ................................................................... 16 %
fiets ............................................................................ 15 %
auto ............................................................................ 12 %
voetganger .................................................................. 4 %

Tevens wezen zij er op dat in oorlogstijd deze verdeling nauwelijks 
anders was: op 764 fracturen van het aangezicht tussen 1939 en 
1945 waren er 200 door verkeersongevallen, 227 door een slag of 
val en slechts 263 door schotverwondingen veroorzaakt. Wegens het 
grote aantal verkeersongevallen in het leger en de daardoor ontstane 
beperking van de gevechtswaarde heeft men de auto wel de vijfde 
colonne van het leger genoemd (King en Samuel 1944).

Suraci (1954) vond op 156 zygomatico-maxillaire fracturen in 
negen jaren:

verkeersongevallen ................................................. 47 %
vuistslagen .............................................................. 20 %
val of slag ................................................................... 16 %
sport .........   7 %
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In onze eigen serie van 200 zygomatico-maxillaire fracturen in 
acht jaren bestaat de volgende verdeling:

verkeersongevallen
bromfiets ................................... 23£ %
motorfiets ................................... 16 %
fiets ............................................ 12 %
auto ............................................ 8-2 %
voetganger .............................. 5 %

65 %

bedrijfsongevallen ................................................... IS-J- %
sport ........................................................................... 3 %
slag, val, stoot ........................................................ 16£ %

Zoals men ziet heeft de bromfiets bij de verkeersongevallen verre
weg het grootste aandeel. De reden is begrijpelijk: de berijder be
vindt zich in een uiterst kwetsbare positie en mist in het merendeel 
der gevallen iedere ervaring met snelverkeer.

b. Frequentie van de fractuur

Aanvankelijk meenden alle schrijvers dat de zygomatico-maxillaire 
fractuur zelden voorkwam en beschreven zij haar als curiosum. 
Todd (1918) verbaasde zich over deze vermeende zeldzaamheid en 
was van oordeel dat de fractuur door de zwelling gemaskeerd en 
derhalve miskend werd. Teneinde aan te tonen dat de geïsoleerde 
zygomatico-maxillaire fractuur minder zeldzaam is dan men wel zou 
denken onderzocht hij een verzameling van 467 schedels. Hierbij 
vond hij 8.1 % oude, benig genezen fracturen, en wel drie maal 
meer fracturen van de arcus dan zygomatico-maxillaire fracturen. 
Hij achtte het waarschijnlijk dat vele patiënten zich nimmer onder 
behandeling stellen daar zij meestal weinig klachten hebben en rest- 
toestanden zeldzaam zijn. Het hoge percentage vond zijn verklaring 
in het feit dat de schedels afkomstig waren van mensen uit de laagste 
sociale klasse en van veroordeelden (dronkenschap, gevechten). 
Toch bleef de zygomatico-maxillaire fractuur nog lang onbekend. 
Gillies, Kilner en Stone (1928) konden er in de overigens welvoor
ziene musea geen enkel voorbeeld van vinden.
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Schmuziger (1935) vond in de archieven van de Schweizerische 
Unfallversicherungsanstalt te Luzern tussen 1923 en 1926 87 zygo- 
matico-maxillaire fracturen. Schmid (1931) op dezelfde plaats in 
1927 en 1928 63 zygomatico-maxillaire fracturen, waarvan 28 frac
turen van de arcus. Deze 63 fracturen maakten 29.3 % uit van het 
totale aantal fracturen van de aangezichtsschedel.

Matas (1896) behandelde tussen 1879 en 1896 vijf zygomatico- 
maxillaire fracturen. In hetzelfde ziekenhuis zag Speed er tussen 
1908 en 1916 17 en Kanthak (1940) in 1939 23.

Hierna werden steeds grotere reeksen gepubliceerd: Coakly en 
White (1943) 72 gevallen in drie jaren, Mansfield (1948) 153 in 
acht jaren. Martin, Trabue en Leech (1956) 94 in zes jaren, Barc
lay (1958) 383 in tien jaren.

Welk deel de zygomatico-maxillaire fractuur van het totale 
aantal fracturen van het aangezicht uitmaakt wordt zeer wisselend 
opgegeven. Linsenmann (1934) vond in de archieven van de Univer
siteitskliniek te Freiburg 9160 fracturen tussen 1927 en 1933. Hier
van waren 212 fracturen van de aangezichtsschedel, in de volgende 
verdeling: neus 40 °/o, jukbeen en bovenkaak 13.3 % en onderkaak 
46.7 %. Schmid (1931) zag 215 fracturen van de aangezichtsschedel, 
waarvan onderkaak 41.4 % en bovenkaak en jukbeen beide 29.3 %. 
Giese (1953) zag in afnemende frequentie neus-, onderkaak-, juk
been- en bovenkaakfracturen. Rowe en Killey (1955) vonden op 
500 fracturen van de aangezichtsschedel 336 fracturen van de onder
kaak en 164 fracturen van het middelste derde deel van het gelaat. 
Walden, Wohlgemuth en Fitz-Gibbon (1956) zagen op 615 frac
turen van de aangezichtsschedel 76 % onderkaak- en 24 % jukbeen- 
en bovenkaakfracturen. Mallett (1950) vond op 2124 kaakfracturen 
twintig maal meer onderkaak- dan bovenkaakfracturen.

Over de frequentie van de zygomatico-maxillaire fracturen in 
Nederland zijn slechts de volgende gegevens bekend. Ten Kate en 
Groenendijk (1952) vonden in de archieven van de Sociale Ver
zekeringsbank 39 gevallen tussen 1942 en 1952. Zelf behandelden 
zij 13 fracturen in vijf jaren. De medisch adviseur van de Sociale 
Verzekeringsbank was zo vriendelijk mij nog de volgende gegevens 
te verstrekken: in 1954 en 1955 werden resp. 43 en 57 zygomatico- 
maxillaire fracturen geboekt. Deze gevallen zijn als volgt over de 
Nederlandse klinieken verdeeld:
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Academisch Ziekenhuis Utrecht ......................... 13
Academisch Ziekenhuis Amsterdam .................... 9
Academisch Ziekenhuis Groningen ..................... 4
Academisch Ziekenhuis Nijmegen .................... 3

De overige 71 gevallen werden in 53 andere ziekenhuizen behan
deld; niet meer dan 1 of 2 gevallen per afdeling. Slechts in enkele 
centra bestaat dus een grotere ervaring betreffende de herkenning 
en behandeling van de zygomatico-maxillaire fracturen.

In de Heelkundige Universiteitskliniek te Utrecht liggen de 
verhoudingen ongeveer als volgt: als geïsoleerde fractuur van de 
aangezichtsschedel komt de neusfractuur verreweg het meeste voor. 
Dan volgen de geïsoleerde zygomatico-maxillaire fracturen. Frac
turen van de onderkaak en complexe fracturen van het middelste 
derde deel van het gelaat vormen de minderheid. Het totale aantal 
fracturen van de aangezichtsschedel neemt ieder jaar toe. Voor de 
zygomatico-maxillaire fracturen zijn de cijfers als volgt:

mannen vrouwen

1950 ..................................................... 13 3
1951 ..................................................... 13 2
1952 ..................................................... 13 6
1953 ..................................................... 23 6
1954 ..................................................... 17 5
1955 ..................................................... 22 6
1956 ..................................................... 29 3
1957 ..................................................... 29 6
1958 ..................................................... 45 4

De zygomatico-maxillaire fractuur wordt hoofdzakelijk bij mannen 
waargenomen; in onze reeks komen slechts 19 % vrouwen voor. 
Suraci (1954) is de enige schrijver die een opmerkelijk hoog per
centage vrouwen vermeldt (45).

c. Aard van dc fractuur

De zygomatico-maxillaire fractuur wordt in de regel door direct
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en zeer krachtig geweld veroorzaakt. Hamilton (1859), die de eerste 
experimenten op cadavers verrichtte, vermeldde al dat hij zijn volle 
kracht moest gebruiken om een fractuur van enige betekenis te ver
krijgen.

Uit de experimenten van Hamilton (1859), Le Fort (1901), Ro- 
mieux (1908) en Naftzger (1928) is gebleken dat de fractuurlijn 
varieert met de richting van het geweld. Maar bij geweld op een
zelfde plaats is de aard van de fractuur van de volgende factoren 
afhankelijk:

1. de grootte van het getroffen oppervlak
2. de snelheid en massa van het geweld
3. de richting van het geweld
4. de stevigheid van de getroffen schedel
5. de fixatie van het hoofd.

Bij geweld dat met grote snelheid op een kleine oppervlakte aan
grijpt ontstaan comminutieffracturen. „Moins la violence sera rapide 
ou plus l’étendue de la surface sur laquelle eile agit sera grande, 
plus la fracture répondra ä un type définissable, sera typique en 
un mot, alors que les violences trop brusques en des points limités 
entraineront localement des fractures trés comminutives, échappant 
réellement a toute description” (Le Fort 1901).

Als het geweld, na een zygomatico-maxillaire fractuur veroor
zaakt te hebben, nog niet is uitgewerkt, ontstaan nieuwe fractuur- 
lijnen op afstand. Ook deze fractuurlijnen hebben, zoals later zal 
blijken, meestal een typisch verloop. Naar gelang van de richting 
van het geweld kunnen enige typische vormen van de zygomatico- 
maxillaire fractuur onderscheiden worden.

Het is zonder toelichting duidelijk dat de individuele schedel- 
weerstand sterk kan variëren. Mogelijk is de grootte van de sinus 
maxillaris hierbij ook van belang (Dechaume 1948).

Als het geweld aangrijpt op een gefixeerd hoofd ontstaat een uit- 
gebreidere fractuur dan bij een niet gefixeerd hoofd. In de meeste 
gevallen is het hoofd niet gefixeerd, maar geeft de reflectoire spier
contractie een fixatie die niet nader te meten of te omschrijven valt.

Afgezien van deze theoretische overwegingen kunnen wij vast
stellen dat bij de genese van zygomatico-maxillaire fracturen ge
woonlijk de volgende factoren in het spel zijn:
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1. een groot oppervlak wordt getroffen
2. er werkt een snel en massaal geweld in
3. het geweld grijpt loodrecht op het antero-laterale deel van het 

gelaat aan
4. het hoofd wordt slechts door spiercontractie gefixeerd.

De richting van het geweld is de meest variabele factor. Door de 
experimenten zijn de typische fracturen die ontstaan door inwerking 
van geweld uit een bepaalde richting vastgesteld. In de kliniek heeft 
men door onderzoek met röntgenstralen en door de operatieve be
vindingen bij bloedige repositie de experimentele gegevens kunnen 
bevestigen (Mclndoe 1941, Grellet 1955, McCoy 1957).

Bij inwerken van geweld uit laterale en antero-laterale richting 
blijken nu zeer verschillende fracturen te kunnen ontstaan. Het is 
echter niet gemakkelijk de verschillende vormen op praktische wijze 
in te delen. Le Fort (1901) heeft drie lijnen in de aangezichtsschedel 
beschreven, die de meeste fracturen zouden volgen, omdat in die 
lijnen de schedel het dunste is en het minste weerstand kan bieden 
aan inwerkend geweld. De grote complexe aangezichtsfracturen 
lopen inderdaad langs deze lijnen (deze fracturen werden later 
Le Fort I, II en III genoemd). De geïsoleerde zygomatico-maxillaire 
fracturen en haar variaties vormen een tussenklasse.

Mclndoe (1941) deelde de door lateraal geweld ontstane frac
turen in volgens drie graden van ernst. Zijn indeling is niet practisch 
ten gevolge van de vloeiende overgangen tussen de drie groepen; 
bovendien is zij nog betrekkelijk onvolledig. Grellet (1955) beschreef 
alle mogelijke fracturen. Hoewel deze ,.indeling” uiteraard geen 
praktisch belang beoogde is zij toch van veel waarde om ons een 
juist inzicht in de verschijningsvormen van de zygomatico-maxillaire 
fracturen te geven. In de praktijk blijkt dat slechts enkele vormen 
van betekenis zijn. Volgen wij dus de beschrijving van Grellet.

L Fractuur van de arcus zygomaticus
II. Fractuur van het os zygomaticum

III. „Luxatie” van het os zygomaticum
IV. Fractuur van de maxilla
V. Complexe fracturen
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I. Fractuur van de arcus zygomaticus

Deze fractuur ontstaat bij zuiver lateraal geweld dat min of meer 
loodrecht op de arcus zygomaticus aangrijpt. De arcus zygomaticus 
of liever een fragment hiervan wordt in de fossa temporalis gedrukt. 
Dislocatie in cranio-caudale richting komt niet voor aangezien de 
arcus zygomaticus aan de bovenzijde door de fascia temporalis en 
aan de onderzijde door de m. masseter gefixeerd is.

Naast de geïsoleerde fractuur van de arcus zygomaticus komen 
veelvuldig fracturen in dit gebied voor als onderdeel van de zygo- 
matico-maxillaire fractuur.

a. Er zijn drie fractuurlijnen. Dit is de meest typische vorm van 
de geïsoleerde arcusfractuur. Het meest convexe deel van de 
arcus zygomaticus breekt eerst en tenslotte ontstaan aan 
weerszijden fracturen op de overgang van de arcus zygomati
cus in het os temporale en het os zygomaticum, zodat er een 
V-vormige impressie in de fossa temporalis ontstaat. De frac
tuurlijnen lopen verticaal.

b. Er zijn twee fractuurlijnen. Deze komen veel minder voor. 
Meestal maken zij deel uit van fracturen of luxaties van het 
os zygomaticum. Het voorste deel van het fragment wordt in 
de fossa temporalis gedrukt, het achterste deel springt naar 
buiten.

c. Er is één fractuurlijn. Deze breuk is als geïsoleerde fractuur 
een zeldzaamheid; als onderdeel van een zygomatico-maxillaire 
fractuur komt zij zeer veel voor. Meestal ontstaat zij door een 
naar binnen drukken van de welving van de arcus zygomaticus, 
minder vaak door uitbuiging. Aangezien de arcus zygomaticus 
dikwijls een aanzienlijke mate van veerkracht bezit komen 
subperiostale fracturen ook herhaaldelijk voor. Bij hoge uit
zondering ontstaat een fractuur in het achterste gedeelte van 
de arcus zygomaticus, de processus zygomaticus ossis tempo
ralis. Grellet (1955) en Delaire (1955) hebben dergelijke frac
turen beschreven; dikwijls belemmeren deze de bewegingen in 
het kaakgewricht. Meestal werd de fractuur door een technisch 
onjuist genomen röntgenfoto van de kaakkopjes toevallig ont
dekt. In één geval bestond tevens een fractuur van de proces
sus condyloideus mandibulae.
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II. Fractuur van het os zygomaticum

a. Geïsoleerde fracturen komen uiterst zelden voor: hiervoor is 
een heftig geweld op een zeer klein gebied nodig. Dechaume 
(1940) beschreef een geïsoleerde horizontale fractuur aan de 
basis van de processus frontalis. Anderen deden mededeling 
van verticale fracturen dwars door het corpus.

b. Samen met andere fracturen komt zij veel voor. De fractuur- 
lijnen lopen meestal in de processus, minder dikwijls in het 
corpus dat door zijn stevigheid grote weerstand biedt.

III. „Luxatie” van het os zygomaticum

Deze onjuiste term werd vooral door vroegere schrijvers gebruikt 
(Stromeyer 1844, Malgaigne 1847, Okinczyc en Küss 1907). Het 
behoeft geen betoog dat het os zygomaticum niet uit zijn hechte 
suturae kan losschieten: het zijn echte fracturen waarvan de breuk
vlakken in of vlak bij de suturae gelegen zijn. Wegens het bijzon
dere karakter van de fractuur wordt de klassieke term echter nog 
gehandhaafd.

Dit fractuurtype werd op voortreffelijke wijze door Okinczyc en 
Küss (1907) geanalyseerd (fig. 3). Het geweld treft de processus 
temporalis ossis zygomatici of het achterste derde gedeelte van het 
os zygomaticum, en is loodrecht op dit gebied gericht. De fractuur- 
lijnen lopen in of juist naast de suturae. De dislocatie is steeds ge
ring; er ontstaat een rotatie om twee assen. De hoofdas ligt in het 
os zygomaticum en maakt een hoek van 40° met de arcus zygomati- 
cus. Om deze as ontstaat een rotatie: de processus temporalis ossis 
zygomatici draait in de fossa temporalis en de processus infraorbitalis 
ossis zygomatici komt naar voren. Als het geweld niet precies lood
recht aangrijpt ontstaat tevens een balansbeweging om een fronto- 
sagittale as, verlopende ongeveer door de canalis zygomaticofrontalis 
met de achterzijde van de processus zygomaticus maxillae als steun
punt. De facies malaris ossis zygomatici komt dan naar beneden of 
boven naar gelang het geweld bovenwaarts of benedenwaarts ge
richt was. Deze „mouvement de bascule” is ook door Le Fort bij zijn 
experiment no. XXX waargenomen.
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IV. Fractuur van de maxilla

De maxillaire component van de fractuur die door antero-lateraal 
geweld ontstaat heeft weer verschillende verschijningsvormen. Grel- 
let (1955) beschreef een typische grondvorm die alle fracturen eigen 
is. Deze opvatting werkt zeer verhelderend voor het begrip van de 
maxillaire fracturen.

a. De grondvorm van de fractuur zonder dislocatie (fig. 4). De 
fractuurlijn loopt alleen in de maxilla, en wel aan de voor- en 
achterzijde van de processus zygomaticus maxillae. De fractuur 
begint in de infraorbitale rand ter hoogte van het foramen 
infraorbitale en loopt dan over de voorwand van het antrum 
naar beneden. Vervolgens buigt zij om de crista infrazygo- 
matica naar achteren om en verloopt in de laterale wand van 
het antrum tot de fissura orbitalis inferior. De bodem van de 
orbita blijft intact evenals de processus temporalis et frontalis 
ossis zygomatici. Soms is er een dubbele fractuurlijn, soms 
zelfs verbrijzeling. Le Fort (1901) beschreef deze frac
tuur in zijn experiment no. XX. In enkele gevallen kan een 
kleine arcusfractuur ontstaan, maar deze moet als secundair 
beschouwd worden. Lehéribel (1874) was evenwel van mening 
dat de arcusfractuur primair is en dat hierna het os zygo- 
maticum, zijn steun missende, tegen de maxilla geslagen wordt, 
waardoor deze breekt. Aangezien de arcusfractuur niet con
stant is moet Lehéribel’s opvatting onwaarschijnlijk geacht 
worden.

b. De fracturen met dislocatie van het zygomatico-maxillaire blok. 
Het zygomatico-maxillaire blok is een klinische eenheid. Het 
wordt gevormd door het os zygomaticum met de gehele pro
cessus zygomaticus maxillae. Het is nu de dislocatie van dit 
blok dat kenmerkend is voor de typische fractuur die door 
lateraal geweld ontstaat. Hierin vindt ook de zygomatico- 
maxillaire fractuur rechtvaardiging voor haar naam. Bij de 
boven beschreven grondvorm voegen zich nu andere fractuur- 
lijnen:
1. een fractuur van de arcus zygomaticus met geringe dis

locatie.



Fig. 3
„Luxatie” van het os zygomaticum. 

A as van de rotatie
B as van de secundaire dislocatie (balans) 
Y richting van de rotatie 
X aangrijpingspunt van het geweld

Grondvorm van de maxillafractuur zonder 
dislocatie

Grondvorm + fractuur van de arcus + Volledige zygomatico-maxillaire fractuur
fractuur in de sutura sphenozygomatica De bodem van de orbita is nu ook gebroken

X: aangrijpingspunt van het geweld



Fig. 6a
Zygomatico-maxillaire fractuur van 

lateraal bezien

Fig. 7
As van dislocatie van een zygomatico- 

maxillaire fractuur

Fig. 9
Zygomatico-maxillaire fractuur met 

uitbreiding naar boven

Fig. 8a
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2. een fractuur van de arcus zygomaticus èn een fractuur in 
de sutura frontosphenoidalis (of wel een fractuur in de 
facies orbitalis ossis zygomatici tot de fissura orbitalis infe
rior). De orbitabodem blijft nog intact (fig. 5). Het zygo- 
matico-maxillaire blok wordt in de sinus maxillaris gedrukt 
en de processus frontalis treedt naar buiten. Le Fort heeft 
de pathogenese van deze fractuur aldus beschreven: na 
de maxillafractuur veroorzaakt te hebben werkt de kracht 
nog door en disloceert het zygomatico-maxillaire blok om 
een horizontale as. Deze as ligt in het os zygomaticum in 
de richting van de arcus zygomaticus. De laterale wand 
der orbita breekt terwijl de enigszins elastische bodem nog 
intact blijft.

3. een fractuur van de arcus zygomaticus, een fractuur van de 
laterale wand der orbita èn een fractuur van de bodem der 
orbita (fig. 6, 6a). Deze laatste fractuur is meestal sterk 
comminutief, het breukvlak loopt door de canalis infra- 
orbitalis en verenigt de fractuurlijnen van de grondvorm in 
de voorste en laterale wand van het antrum. De processus 
zygomaticus maxillae breekt aan zijn basis als een eier
schaal en wordt in de sinus maxillaris gedrukt, terwijl de 
processus temporalis naar buiten draait volgens een verti
cale as die in het os zygomaticum gelegen is. De processus 
frontalis disloceert naar buiten, naar beneden en naar 
voren en de processus infraorbitalis naar buiten en naar 
voren, volgens een horizontale as als bij 2 (fig. 7). Het 
geweld dat op het onderste deel van de facies malaris aan
grijpt doet de maxilla breken en neemt hierdoor de onderste 
steunpijler van het zygomatico-maxillaire blok weg. De 
doorwerkende kracht vergroot de dislocatie en doet de 
laterale en onderste wand van de orbita breken. Als het 
geweld de facies malaris niet zuiver loodrecht treft, wat 
veelvuldig voorkomt, ontstaat tevens de „mouvement de 
bascule” om een as door de canalis zygomaticofacialis 
(Okinczyc en Küss 1907). De aldus ontstane fractuur is 
klinisch het belangrijkste type der zygomatico-maxillaire 
fracturen. Zij komt veel voor en is experimenteel door Le 
Fort en Romieux gereproduceerd.

3
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V. Complexe fracturen

Bij zeer krachtig geweld kunnen bij de zygomatico-maxillaire frac
tuur ook nog fractuurlijnen in de centrale aangezichtsschedel ont
staan.

a. Fractuurlijnen die naar onderen uitstralen (fig. 8, 8a). De 
fractuurlijn loopt van de voorste lijn der maxillaire grondvorm 
schuin naar voren en naar beneden, tussen sup. en C sup. 
(óf tussen P] sup. en P2 sup.) door de processus alveolaris 
maxillae, vervolgens sagittaal door het palatum en om de 
tuberositas maxillae naar achteren, om zich weer met de ach
terste lijn van de maxillaire grondvorm te verenigen.

b. Fractuurlijnen die naar boven uitstralen (fig. 9). Nu ontstaat 
tevens een fractuur van de mediale wand van de orbita. De 
fractuur loopt door de ossa nasalia en de processus frontalis 
maxillae door de mediale wand van de orbita, vervolgens door 
de bodem van de orbita naar de infraorbitale rand, daar waar 
de fractuur van het zygomatico-maxillaire blok en de voorste 
lijn van de maxillaire grondvorm samen komen. Le Fort heeft 
deze fractuur bij ,,chocs sur la partie antéro-externe de 1’os 
malaire, la tête reposant sur l’occiput’ beschreven. Behalve 
het zygomatico-maxillaire blok is nu ook een deel van het 
centrale massief losgeslagen. Het zygomatico-maxillaire blok 
is volgens de boven beschreven regels gedisloceerd, het cen
trale stuk is meestal geïmprimeerd. De impressie in dit gebied 
kan een obliterate van de canalis nasolacrimalis ten gevolge 
hebben. Het behoeft geen betoog dat slechts zeer krachtig ge
weld in staat is een dergelijke fractuur te veroorzaken.

Bezien wij thans het verband tussen de klassieke lijnen van Le 
Fort en de boven beschreven uitstralingen. Volgens Le Fort zouden 
de meeste fracturen de volgende lijnen volgen:

I. ,,la separation de la face et du crane.” Onafhankelijk van de 
richting van het geweld (voor-achterwaarts of meer zijdelings) 
ontstaat eenzelfde fractuurlijn. Deze lijn loopt door de ossa 
nasalia, de processus frontalis maxillae en de mediale wand der
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orbita naar het bovenste deel van de fissura orbitalis inferior, 
alwaar een splitsing begint. De achterste lijn loopt door de 
processus pterygoideus ossis sphenoidalis en de voorste lijn door 
de laterale wand der orbita en de processus frontalis ossis zygo- 
matici. De aangezichtsschedel zit nu nog aan de arcus zygo- 
maticus en het septum nasi vast. Deze breken tenslotte ook.

II. „la séparation de la partie moyenne de la face.’ De lijn loopt 
weer door de ossa nasalia en de processus frontalis maxillae, 
maar dan door de mediale wand en de bodem der orbita direct 
naar voren, door de infraorbitale rand ter hoogte van het fora
men infraorbitale en vervolgens door de gehele processus zygo- 
maticus maxillae. Aan de achterkant komt de lijn in de fossa 
pterygopalatina bij de processus pterygoideus ossis sphenoidalis 
uit. Als de processus pterygoideus en het septum nasi tenslotte 
breken is een pyramidevormig stuk uit het centrale massief los
geslagen. De ossa zygomatica blijven intact.

III. De derde lijn volgt de fractuur van Guérin, d.w.z. een grote 
horizontale maxillafractuur juist onder de apertura piriformis. 
De processus pterygoideus ossis sphenoidalis breekt in het 
merendeel der gevallen ook.

Bij een losgeslagen zygomatico-maxillair blok komt de mediale 
fractuurlijn door de bodem der orbita en de maxilla overeen met de 
tweede lijn van Le Fort, en de laterale met de eerste lijn. Bij een zeer 
heftig trauma breidt de zygomatico-maxillaire fractuur zich meestal 
uit volgens Le Fort’s tweede lijn, al dan niet volledig. In zeldzame 
gevallen kan evenwel een volledige cranio-faciale scheiding ont
staan.

Wat betreft de nummering van deze lijnen zij er op gewezen 
dat men later, vermoedelijk uit onbekendheid met de oorspronkelijke 
publicatie, de eerste en laatste lijn van Le Fort verwisseld heeft.

d. Gevolgen van de fractuur

Beperking van de beweging van de kaak 
Verwonding van de sinus maxillaris 
Verwonding van de orbita en haar inhoud 
Verwonding van de nervus maxillaris
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Beperking van de beweging van de kaak

Wanneer bij een fractuur van de arcus zygomaticus een botfrag- 
ment of een botpunt in de fossa temporalis gedrukt wordt ontstaat 
remming van de beweging van de kaak. Dit verschijnsel was reeds 
vroeg bekend (Duverney 1751). Uit de periode van het therapeutisch 
nihilisme weten wij reeds dat deze beperking in het merendeel der 
gevallen spontaan verdwijnt (Stromeyer 1844, Hamilton 1859).

De oorzaak van de beperking is niet altijd dezelfde. Zij kan zuiver 
mechanisch zijn ten gevolge van verminderde bewegingsmogelijk
heid van de processus coronoideus mandibulae, maar ook reflectoir 
ten gevolge van een contractuur van de mm. masseter et temporalis. 
Uit het feit dat de beperking meestal spontaan verdwijnt kunnen wij 
concluderen dat de reflectoire contractuur wel de belangrijkste oor
zaak moet zijn.

Bij het openen van de mond beschrijft de processus coronoideus 
mandibulae o.a. een boogvormige beweging naar voren. Ten gevolge 
van de afnemende convexiteit van de arcus zygomaticus naar voren 
is bij volledige opening van de mond de processus coronoideus slechts 
vier è vijf mm van de arcus zygomaticus verwijderd. Is nu bij een 
fractuur van de arcus zygomaticus een botfragment binnenwaarts 
gedisloceerd, dan laat het zich gemakkelijk begrijpen dat de processus 
coronoideus bij het openen van de mond tegen dit fragment stoot.

Ten gevolge van de fractuur ontstaan haematoma en oedema in 
de omgevende weefsels. Deze geven aanleiding tot infiltratie die een 
contractuur van de mm. masseter et temporalis teweeg brengt. Dik
wijls bestaat er ook een directe contusie van deze spieren. De abnor
male beweeglijkheid in de fractuur bij het openen en sluiten van de 
mond geeft aanleiding tot pijn welke de contractuur der spieren nog 
doet toenemen. Het openen van de mond levert meestal meer moei
lijkheden op dan het sluiten, een verschijnsel waar ook Heisz (1952) 
op gewezen heeft.

De graad van de bewegingsbeperking is afhankelijk van de ernst 
van de fractuur. Bij de geïsoleerde impressiefractuur van de arcus 
zygomaticus is deze beperking dus meer uitgesproken dan bij de 
arcusfractuur van een zygomatico-maxillaire fractuur met weinig 
dislocatie. Bij een fractuur van de arcus zygomaticus is de beper
king van de kaakbeweging dan ook een vroeg verschijnsel dat zeer
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geleidelijk verdwijnt, bij een zygomatico-maxillaire fractuur een later 
verschijnsel dat spoedig verdwijnt (Duchange 1923).

De onderkaak wordt door de eenzijdige contractuur dikwijls in een 
abnormale positie gehouden. Hierdoor ontstaan afwijkingen in de 
occlusie die de indruk kunnen wekken dat er een dislocatie van de 
maxilla bestaat. Men late zich hierdoor niet misleiden.

Verwonding van de sinus maxillaris

Bij een zygomatico-maxillaire fractuur breken de voorste wand, 
de laterale wand en het dak van de sinus maxillaris. De dislocatie 
van de fractuur doet het slijmvlies in de sinus scheuren en er ontstaat 
een haemoantrum. Het bloed vloeit door de hiatus maxillaris naar de 
neus af. Deze unilaterale epistaxis is een belangrijk verschijnsel van 
een fractuur door de sinus maxillaris. Door stolling van het bloed 
neemt de epistaxis na enkele uren af. Na enige dagen vervloeit het 
gestolde bloed weer en wordt gedeeltelijk geresorbeerd, gedeeltelijk 
naar de neus afgevoerd. Ook kan de hiatus maxillaris door een stol
sel verstopt worden terwijl de bloeding nog niet tot staan gekomen 
is. Dit geeft aanleiding tot submuceuze bloedingen in de fossa canina 
en haematomen in het corpus adiposum orbitae.

Door het openen van de sinus maxillaris kan ook een chirurgisch 
emphysema ontstaan. Morel-Lavallée (1855) heeft hier reeds op ge
wezen. Latere schrijvers vermeldden het verschijnsel terloops en 
besteedden er weinig aandacht aan. Heslop (1956) meende dat voor 
het ontstaan van emphysema een krachtig snuiten van de neus obli
gaat is. De lucht in de sinus maxillaris verspreidt zich pas bij ver
hoging van de druk in de omgevende weefsels. Okinczyc en Küss 
(1907) beschreven een patient bij wie door krachtig snuiten een uit
gebreid emphysema van het gelaat ontstond. Na twaalf dagen was 
het emphysema verdwenen maar verscheen onmiddellijk opnieuw 
toen de patient zijn neus weer ging snuiten. Daar de meeste patiënten 
er door de pijnlijkheid van weerhouden worden hun neus te snuiten 
treft men dit verschijnsel slechts zelden aan. Een geringe mate van 
emphysema wordt bij oppervlakkig onderzoek bovendien gemakkelijk 
miskend.

Sommige schrijvers meenden dat het haemoantrum spoedig en 
dikwijls geïnfecteerd wordt (Kazanjian 1922, Naftzger 1928, Wass- 
mund 1939). Anderen daarentegen hielden dit voor een zeldzame
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complicatie (Schutte 1900, Lothrop 1906, Kilner 1942, Schmier 1945, 
Collins en Middleton 1952). Bij de behandeling van grote reeksen 
patiënten is evenwel duidelijk gebleken dat een onbehandeld hae- 
moantrum uiterst zelden geïnfecteerd wordt (Coakley en White 
1943, Mansfield 1948, Rowe en Killey 1955, Martin, Trabue en 
Leech 1956). Slechts bij een reeds aanwezige latente sinusitis zou 
het haemoantrum geïnfecteerd worden (Rowe en Killey 1955, Hoge- 
man 1956).

Verwonding van de orbita en haar inhoud

Door de dislocatie van de fractuur in de laterale wand en bodem 
van de orbita ontstaat een verscheuring van de periorbita. Verscheu
ring van het antrum slijmvlies en van periorbita heeft tot gevolg dat 
een directe communicatie tussen antrum en orbita ontstaat. Het frac- 
tuurhaematoma breidt zich nu in het orbitale vetlichaam uit. Deze 
bloeding kan in sommige gevallen tot een traumatische exophthalmus 
aanleiding geven. Wanneer het septum orbitale intact gebleven is 
breidt het haematoma zich niet in de oogleden uit; maar in het onder
ste ooglid ontbreekt een haematoma zelden. Steeds ontstaat een uit
gebreid subconjunctivaal haematoma. Van het antrum uit kan zowel 
bloed als lucht naar de orbita ontsnappen. Emphysema komt even
wel zelden voor.

De dislocatie van de fractuur veroorzaakt vergroting van de inhoud 
der orbita. De laterale wand van de orbita wijkt naar buiten en 
beneden en de bodem naar beneden. Het orbitale vet kan door de 
fractuurspleet naar het antrum uitwijken, maar ook naar de fossa 
temporalis (Schjelderup 1950). Bij repositie van de fractuur door 
het antrum ziet men dikwijls het vet in het antrum uitpuilen.

Het verdwijnen van een deel van het orbitale vetlichaam doet de 
voor de bulbus beschikbare ruimte nog toenemen. De bulbus wordt 
nu door de tonus van de uitwendige oogspieren binnenwaarts ver
plaatst (Lang 1889, Pfeiffer 1943, Converse en Smith 1957). Dit 
verschijnsel, dat in het merendeel der gevallen pas na het verdwijnen 
van het haematoma duidelijk wordt, noemt men traumatische enoph- 
thalmus. De eenvoudige mechanische ontstaanswijze van trauma
tische enophthalmus wordt niet algemeen aanvaard, voornamelijk 
omdat het dikwijls late ontstaan hierdoor moeilijk verklaard wordt. 
Het valt niet te ontkennen dat littekenretractie ook een belangrijke
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factor kan zijn. Dechaume, Greifet en Claudin (1959) menen dat 
de genese van neurologische aard is, en wel een dystrophic van 
sympathische origine. Tengevolge van de enophthalmus ontstaat in 
het bovenste ooglid boven de tarsus een diepe groeve. Bovendien 
zakt het bovenste ooglid, dat nu zijn normale positie ten opzichte 
van de bulbus verloren heeft, naar beneden: er ontstaat ptosis.

In extreme gevallen kan de bulbus door de bodem van de orbita 
in het antrum zakken. Dit verschijnsel is reeds lang bekend en 
menige schrijver heeft zeer merkwaardige gevallen vermeld (Smetia 
a Leda 1575, geciteerd door Graefe en Saemisch, Kalt 1905, Perthes 
1911).
„Ein Bauernbursche, der sein r. Auge in frühester Kindheit verloren hatte, fiel beim 
Kirschenpflücken vom Baum, sodasz er mit der 1. Gesichtshälfte auf einen spitzen 
Zaunpfahl schlug. Es entstand eine tiefe Riszwunde der Lider, Wange und 
1. Nasenhälfte und Zersplitterung der Knöchernen Nasenhöhlenwand. Die 1. Augen
höhle war leer und der zugezogene Arzt behauptete, der Bulbus müsse am Zaun
pfahle hängen geblieben sein. Nach Jahresfrist bemerkte der Patient, als er sich 
einmal auf dem Felde sonnte, dasz er wieder hell und dunkel unterscheiden, ja 
sogar die Blumen im Grase zu erkennen vermochte. Später konnte er sogar ver
schiedene Münzsorten unterscheiden. Er sah die Gegenstände, wenn er seine Nase 
auf sie richtete. Der verloren geglaubte Augapfel war in die verbreiterte 1. Nasen
höhle disloziert und dort mit erhaltener Sehkraft und gegen das Nasenloch gestell
ter Pupille eingeheilt.”
Da der Patient eine Schadenersatzklage gegen den Arzt angestrengt hatte, war 
von dem damaligen Pfalzgrafen am Rhein eine ärztliche Kommission, der Smetius 
angehörte, zur Prüfung eingesetzt. (Professor Henricus Smetius a Leda, Heidel
berg, 1575.)

Het verschijnsel Staat als dislocatio bulbi in de literatuur bekend. 
Het is begrijpelijk dat bij een zygomatico-maxillaire fractuur enoph
thalmus en dislocatio bulbi meestal samen gaan.

Door de dislocatie van de fractuur kunnen ook nog andere ver
schijnselen ontstaan. Aan de laterale wand van de orbita insereren 
het ligamentum palpebrale laterale, het ligamentum Suspensorium 
van Lockwood en de retinacula van de spierschede van de m. rectus 
lateralis. Aangezien de fractuurlijn in de laterale wand van de orbita 
boven de insertie van deze ligamenten loopt worden zij, mèt deze 
laterale wand, naar beneden verplaatst. De positie van de bulbus in 
de orbita is niet zozeer afhankelijk van de steun der benige wanden 
van de orbita als wel van de ophangbanden van de bulbus. Wanneer 
men bij een resectie van de bovenkaak deze banden niet beschadigt
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ontstaat ook geen verandering in de stand van het oog (Hoffmann 
en Loepp 1935, Warwick James en Fickling 1940, Schjelderup 1950). 
De benedenwaartse verplaatsing van de laterale ligamenten geeft 
dus aanleiding tot dislocatie van de bulbus. Tevens wordt de m. 
rectus lateralis in zijn bewegingen gestoord. Door de verplaatsing 
van het ligamentum palpebrale laterale wordt de lidspleet vertrokken.

De benedenwaartse dislocatie van de bodem der orbita veroor
zaakt stoornis van de beweging van de mm. rectus inferior et obli- 
quus inferior, aangezien de retinacula van hun spierschede aan de 
bodem insereren. De m. rectus inferior wordt soms door fragmen
ten van de bodem der orbita beschadigd of ingeklemd. Bij uitgebreide 
verbrijzelingsfracturen van de bodem der orbita wordt het infra- 
orbitale vet ernstig beschadigd; bovendien wijkt het gedeeltelijk 
naar het antrum uit. Als gevolg hiervan ontstaat veel littekenweefsel 
dat vergroeiingen teweegbrengt tussen de bodem der orbita en het 
onderste deel van de kapsel van Tenon. Deze vergroeiingen belem
meren de functie van de mm. rectus inferior en obliquus inferior. Bij 
fracturen die in het centrale massief uitstralen kan bovendien de 
oorsprong van de m. obliquus inferior verplaatst worden. Het sep
tum orbitale, dat met de infraorbitale wand naar beneden verplaatst 
wordt, trekt het onderste ooglid met zich mede. De vervorming 
van de lidspleet wordt hierdoor nog versterkt (Converse en Smith 
1950).

Fracturen van de orbita geven herhaaldelijk aanleiding tot diplopie. 
Bij normale visus en normaal cerebraal fusiemechanisme wordt men 
zich van dubbelbeelden bewust als de oogassen niet meer binnen 
de fusiemogelijkheid liggen. In het verticale vlak is de fusiemoge- 
lijkheid kleiner dan in het horizontale. Verplaatsing van de oogas 
en verstoring van het evenwicht der uitwendige oogspieren wordt 
in het verticale vlak dan ook slechter verdragen (Smith 1957). De 
graad van evenwichtsstoring die nog centraal opgevangen kan wor
den is individueel sterk variabel (Neely 1947).

De diplopie, zoals deze bij een zygomatico-maxillaire fractuur 
voorkomt, kan verschillende oorzaken hebben. Zij wordt meestal 
door plaatselijke mechanische factoren bepaald en is zelden van cen
trale of perifere nerveuze oorsprong. Door dislocatie van de bulbus 
vallen de oogassen niet meer samen en wordt het evenwicht der uit
wendige oogspieren verstoord. Tevens kunnen een of meer oogspie-
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ren hetzij direct beschadigd, dan wel in hun functie belemmerd 
worden, waardoor de verstoring van het evenwicht der spieren nog 
vergroot wordt.

Meestal ligt de diplopie in het verticale vlak. De benedenwaartse 
dislocatie van de bulbus zou hierbij van veel belang zijn (King en 
Samuel 1944, Schjelderup 1953, Spaeth 1953, Rowe en Killey 1955). 
Het is evenwel bekend dat bij intacte oogspieren zelfs extreme 
graden van dislocatio bulbi getolereerd kunnen worden zonder 
diplopie (De Voe 1948). Pelzer en Garvin (1958) hechten dan ook 
minder belang aan de dislocatie van de bulbus door laesie van de 
laterale ligamenten voor de pathogenese van de verticale diplopie, 
maar meer aan de gestoorde functie van de m. rectus inferior. Ook 
Barclay (1958) en Dechaume, Grellet en Claudin (1959) wijzen 
er op dat verplaatsing van de bulbus op zichzelf nooit diplopie ver
oorzaakt; steeds is tevens verstoring van het evenwicht der uit
wendige oogspieren noodzakelijk voor het ontstaan van trauma
tische diplopie. De benedenwaartse verplaatsing van de laterale 
insertie van het ligament van Lockwood veroorzaakt dus wel een 
lagere stand van het oog, maar geen diplopie.

De verstoring van het evenwicht der uitwendige oogspieren kan 
velerlei oorzaken hebben: direct trauma, bloeding, oedema, inklem
ming in de fractuurspleet, littekenretractie en verlies van vet kun
nen alle van belang zijn. De afwijkingen blijven meestal tot de 
mm. rectus lateralis, rectus inferior et obliquus inferior beperkt.

De geïsoleerde parese van de m. obliquus inferior is een veel
vuldig voorkomend verschijnsel. Aanvankelijk was men van mening 
dat dit zeer zelden voorkwam. Mauthner (1889) schreef: „Heil dem 
Ophthalmologen, dem es auf seiner Laufbahn beschieden war, auch 
nur 1 Mahl eine isolirte Lähmung des genannten Muskels zu be
obachten.” Terson (1901) beschreef een geval waarbij deze parese 
spontaan verdween. Een bloeding in de spierschede is gewoonlijk 
de oorzaak (Beaugrand 1899). Later ervoer men dat deze geïso
leerde passagère parese veel voorkomt (Pfeiffer 1941, Lyle 1941, 
de Voe 1948, Rowe en Killey 1955, Barclay 1958).

Door direct trauma kan de m. rectus lateralis in de fractuurspleet 
van de laterale wand der orbita ernstig beschadigd worden (Spaeth 
1953). Bij een fractuur van de bodem der orbita is de beperking 
der functie van de m. rectus inferior een frequent verschijnsel. Be-
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perking der elevatie van het oog in het gebied van de m. rectus 
superior wordt dan veroorzaakt door inklemming van de m. rectus 
inferior in de fractuurspleet. Bij fracturen die in het centrale massief 
uitstralen kan bovendien de oorsprong van de m. obliquus inferior 
verplaatst worden.

Niet altijd wordt het haematoma volledig geresorbeerd. Dikwijls 
kan min of meer ernstige fibrose ontstaan waardoor de diplopie 
nog verergert of pas later manifest wordt (Converse en Smith 1957, 
McCoy 1957). In zeldzame gevallen kan de bulbus door adhaesies 
met de omgeving geheel geïmmobiliseerd worden.

Huffman en Lierle (1952) meenden dat bij zygomatico-maxillaire 
fracturen in 10 % der gevallen diplopie ontstaat. Rasmussen en 
Schlegel (1958) vonden echter bij 39 fracturen in 61 % diplopie. 
Barclay (1958) vond bij 383 fracturen in 4.9 % tijdelijke diplopie 
(binnen twee weken verdwenen), en in 3.4 % blijvende diplopie. 
Dechaume e.a. (1959) zagen bij 128 fracturen in 7 gevallen tijde
lijke en in 2 gevallen blijvende diplopie.

Bij onbehandelde fracturen kan men in minstens 10 % der ge
vallen blijvende diplopie verwachten: enkele gevallen zullen spon
taan genezen, maar door de boven besproken mechanismen zal bij 
een niet gering aantal late en hardnekkige diplopie ontstaan.

Naar aanleiding van een onderzoek van de orbitale complicaties 
bij 383 zygomatico-maxillaire fracturen komt Barclay (1958) tot de 
volgende overtuiging:

1. tijdelijke diplopie wordt veroorzaakt door reflectoire remming 
of directe beschadiging van de m. obliquus inferior. Dit is in over
eenstemming met de klinische ervaring dat tijdelijke diplopie altijd 
in het bovenste of onderste quadrant van het blikveld naar de zieke 
zijde voorkomt. Spoedig volgt spontane genezing (gemiddeld 4.9 
dagen), ook zonder repositie van de fractuur; ernstige bescha
diging van de spier is dus onwaarschijnlijk. Het is dus van belang 
te beseffen dat deze tijdelijke diplopie niet direct na repositie van 
de fractuur behoeft te verdwijnen.

2. blijvende diplopie wordt in het merendeel der gevallen ver
oorzaakt door fibrosis en vorming van vergroeiingen in het gebied 
van de mm. rectus inferior en obliquus inferior. Deze vergroeiingen 
beletten het naar boven draaien van de bulbus, en geven aanleiding 
tot diplopie in de beide bovenste quadranten. De bewegingsbeper-
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king is niet alleen gevolg van een spieraandoening, zij wordt ook 
veroorzaakt door vergroeiingen tussen het onderste deel van de 
kapsel van Tenon en de bodem der orbita. Dit mechanisme ontstaat 
waarschijnlijk alleen bij ernstige verbrijzelingsfracturen van het 
laterale deel van de bodem der orbita, waarbij een deel van het 
infraorbitale vet verloren gaat. Verbetering cq. genezing der diplo- 
pie door het inbrengen van een transplantaat op de bodem der 
orbita moet voor een belangrijk deel geweten worden aan het los
maken van deze vergroeiingen, terwijl de gladde bovenzijde van 
het transplantaat tevens nieuwe adhaesies voorkomt. Het is daarom 
volgens hem verstandig bij ernstige verbrijzelingsfracturen de 
patient te waarschuwen dat later nog een operatie wegens diplopie 
nodig kan blijken.

De bulbus zelf blijft meestal intact. Aangezien de bulbus door 
de benige randen van de orbita goed beschermd is wordt hij zelden 
door direct geweld getroffen. Soms ontstaan door indirect geweld 
perforaties van de bulbus, bloedingen in de media, ablatio retinae 
en luxaties van de lens. Dergelijke verwondingen komen bij onze 
patiënten slechts sporadisch voor. Eenmaal moest enucleatie ver
richt worden wegens perforatie van de bulbus.

Gerrie en Lindsay (1953) beschreven een atypische zygomatico- 
maxillaire fractuur, waarbij de fractuurlijn door de fissura orbitalis 
superior en de canalis opticus liep. Er ontstond uitval van de zenu
wen die hier door lopen. De bewegingen der ogen herstelden maar 
de visus verbeterde niet.

Verwonding van de nervus maxillaris

Als klinisch beeld is de uitval van de nervus infraorbitalis bij 
zygomatico-maxillaire fracturen reeds lang bekend (Hiffelsheim 
1854). Dubreuil (1870) toonde aan dat dit veroorzaakt wordt door 
verscheuring van de nervus infraorbitalis in de fractuurlijn.

De nervus infraorbitalis wordt meestal juist achter het foramen 
infraorbitale beschadigd. Ook ontstaat dan uitval van de nn. alveo
lares superiores anteriores, met als gevolg anaesthesie van de snij
tanden en de hoektand. Uitval van de nervus infraorbitalis ver
oorzaakt anaesthesie van de laterale neuswand, het voorste deel 
van de wang, de bovenlip en de gingiva. Dikwijls is de uitval niet
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volledig: dan ontstaan hypaesthesieën en paraesthesieën. De con
tinuïteit van de zenuw wordt zelden onderbroken; in het meren
deel der gevallen herstelt de functie spontaan. De uitval van de 
nervus infraorbitalis is een veelvuldig voorkomend verschijnsel. Bij 
onze patiënten werd zij in 60 % der gevallen waargenomen. Ook 
door andere schrijvers worden hoge percentages vermeld (Coackley 
en White 1943, Rowe en Killey 1955).

Andere takken van de nervus maxillaris worden minder vaak 
getroffen. Zelden wordt uitval van de nn. alveolares superiores 
posteriores et medius waargenomen. Uitval van de nn. zygomatico- 
temporalis et zygomaticofacialis ontstaat alleen bij fracturen door 
het os zygomaticum.

e. Bijkomstige verwondingen

Weke delen 
Centrale zenuwstelsel 
Centrale massief 
Rest van het lichaam

Weke delen

Overeenkomstig de aard van het geweld ontstaan in ongeveer 
de helft der gevallen min of meer uitgebreide verwondingen van de 
weke delen van het gelaat. Meestal zijn dit kneuswonden ter plaatse 
van de benige prominenties, zoals de wenkbrauw en de laterale 
rand van de orbita. Excoriaties van het anterolaterale deel van de 
wang komen ook veel voor. Minder dikwijls ontstaan grote scheur- 
wonden.

Ten gevolge van de contusie ontstaat in zeer korte tijd een zwel
ling door haematoma in het getroffen gebied. Een groot haematoma 
in het onderste ooglid ontbreekt zelden. De afplatting van de wang 
en de verandering van de stand van het oog worden daardoor 
dikwijls miskend. Sommige patiënten blijken enige tijd voor een 
blauw oog behandeld te zijn; pas na het verdwijnen van de zwelling 
wordt de diagnose duidelijk.

Centrale zenuwstelsel

Le Fort (1901) heeft bij zijn experimentele fracturen reeds opge
merkt dat geweld, dat de aangezichtsschedel treft, zelden ook de
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hersenschedel doet breken. De aangezichtsschedel vangt het geweld 
op, breekt op de overgang in de hersenschedel, en de schedelbasis 
zelf blijft intact. Omgekeerd geldt dit ook.

Wanneer het geweld over een groter oppervlak aangrijpt, of 
wanneer het uit verscheidene richtingen komt, kunnen natuurlijk 
velerlei fracturen ontstaan die niet meer in een klassificatie passen 
(schedeldak- en schedelbasisfracturen, mandibulafracturen).

Hoewel het grootste deel van het geweld door de aangezichts
schedel opgevangen wordt plant de rest van het geweld zich toch 
nog met grote kracht in de hersenschedel voort. Hierdoor ontstaat 
in vele gevallen een cerebrale beschadiging, hetgeen bij onze pa
tiënten in 60 % der gevallen door de neuroloog werd vastgesteld. 
Meestal betrof het een commotio cerebri. Bij de complexe fracturen 
komen meer ernstige beschadigingen voor (contusio cerebri, liquor- 
rhoea uit de neus).

Centrale massief

Bij zeer krachtig geweld plant de fractuurlijn zich volgens de 
regels van Le Fort in het centrale massief voort, hetzij naar boven, 
dan wel naar beneden. Meestal zijn deze fracturen echter niet vol
ledig; craniofaciale scheiding door lateraal geweld is zeldzaam. 
Zoals reeds vermeld werd kan daardoor obliteratie van de canalis 
nasolacrimalis ontstaan.

Bij onze patiënten kwam de zygomatico-maxillaire fractuur in 
78.5 % geïsoleerd voor, terwijl in 21.5 % een complexe fractuur 
bestond. Hier werd echter om praktische redenen aan het begrip 
,,complex” een wat grotere uitbreiding gegeven; ook fracturen van 
de mandibula werden hierbij gerekend.

Rest van het lichaam

In meer dan de helft der gevallen wordt de zygomatico-maxillaire 
fractuur door een verkeersongeval veroorzaakt. Het is begrijpelijk 
dat de verwonding zelden tot een zygomatico-maxillaire fractuur 
beperkt blijft. Fracturen en verwondingen van de extremiteiten 
komen veel voor. Bij de bromfietsberijders verdient de fractuur van 
de tibiacondyl speciale vermelding.
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3. Fractuurgenezing

Het is een bekend feit dat fracturen in het middelste derde deel 
van het gelaat snel consolideren. Vele schrijvers hebben er op ge
wezen dat repositie na tien dagen reeds moeilijkheden oplevert en 
dat de fractuur na drie weken in het merendeel der gevallen irrepo- 
nibel is, zodat de fragmenten met een beitel gemobiliseerd moeten 
worden.

Het behoeft geen betoog dat deze vroegtijdige irreponibiliteit niet 
op benige consolidatie kan berusten. Zij wordt veroorzaakt door 
een hechte verbinding door fibreuze callus.

De vraag doet zich nu voor of deze fracturen in de loop der tijd 
tenslotte wèl benig genezen. Het is zeer merkwaardig dat vrijwel 
geen enkele schrijver over ons onderwerp zich met dit vraagstuk 
heeft bezig gehouden. Todd (1918) vermeldde naar aanleiding van 
zijn onderzoek over de frequentie van zygomatico-maxillaire frac
turen in een verzameling van schedels dat de door hem gevonden 
fracturen benig genezen waren. Brown (1939) was van mening dat 
fracturen in het middelste derde deel van het gelaat in het meren
deel der gevallen fibreus genezen, maar toonde dit niet aan. Crim
son (1937) onderzocht de genezing van experimentele fracturen in 
de arcus zygomaticus bij honden en vermeldde dat benige genezing 
alleen bij een brede fractuurspleet uitblijft.

Over de genezing van fracturen in de hersenschedel zijn meer 
gegevens bekend, zowel van klinische als van experimentele zijde. 
Fissuren blijven in het röntgenbeeid dikwijls gedurende het gehele 
leven zichtbaar, behalve bij kinderen (Habler 1931). Bij niet- 
osteoplastische trepanaties wordt in het defect van het bot weinig 
of geen beenweefsel gevormd, osteoplastische trepanaties genezen 
slechts op enkele plaatsen met de vorming van kleine beenbrug- 
getjes (Kaufmann 1938, Deelman 1943).

Rowbotham (1945) is een der weinigen die meende dat in de 
regel toch benige consolidatie ontstaat. Vele onderzoekers hebben 
de genezing van experimentele fracturen in de hersenschedel en 
onderkaak bestudeerd (Schram 1929, Crimson 1937, Roegholt 1937, 
Pritchard 1946, Ham en Harris 1956). Hierbij werd door alle schrij
vers vastgesteld dat de callusvorming traag en gering is verge
leken met die bij fracturen van pijpbeenderen, en dat kleine frac-
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tuurspleten wèl, maar bredere zelden benig overbrugd worden; in 
een enkel geval kunnen in de callus kraakbeencellen gevonden wor
den. Dit laatste is merkwaardig, aangezien hieruit blijkt dat zich 
uit de osteogene cellen van het periost van deze beenderen, die 
endesmaal gevormd zijn en nooit een kraakbenig stadium gekend 
hebben, wel degelijk kraakbeencellen kunnen differentiëren.

Vroeger meenden vele schrijvers dat de vorming van kraakbeen
cellen in de callus van fracturen van pijpbeenderen een voorwaar
de was voor normale fractuurgenezing. Zij vonden dan ook de 
minder snelle fractuurgenezing van de endesmale schedelbeenderen 
alleszins begrijpelijk. Anderen (Starr 1947, Watson-Jones 1955) 
zagen het verschijnen van kraakbeencellen in de callus juist als een 
ongunstig verschijnsel, en wel op klinische gronden.

Waarom bij een fractuur op de ene plaats de fibreuze callus 
direct in benige callus overgaat en op de andere plaats via een 
kraakbenig stadium is nog niet duidelijk. Sommigen nemen aan, 
dat mechanische factoren van betekenis zijn, anderen (Ham en 
Harris 1956) zijn van oordeel dat de vascularisatie van het milieu 
een belangrijke rol speelt.

Ik meen dat het probleem op deze wijze niet juist gesteld is. 
Het heeft in dit verband geen zin zich af te vragen of de kraak- 
beencel bij de genezing van deze fracturen al of niet betrokken is, 
want ook bij fracturen van pijpbeenderen kan benige consolidatie 
tot stand komen zonder tussenkomst van een enkele kraakbeencel. 
Er bestaat verder geen enkele aanwijzing dat de ontstaanswijze van 
het bot (endesmaal of enchondraal) hierbij van betekenis is, afge- 
zien nog van het feit dat in een volwassen pijpbeen geen enchon
draal gevormd been meer aanwezig is. De vraag moet zijn: waar
om gaat de fibreuze callus niet in benige over bij bepaalde frac
turen? Waarom wordt bindweefsel geen been?

In de moderne histologie veronderstelt men dat in de interfibril- 
laire substantie van bindweefsel een belangrijke factor voor de 
verbening aanwezig is. De chemische samenstelling van het eiwit- 
koolhydraatcomplex, waaruit de interfibrillaire substantie bestaat, 
is bepalend voor het al of niet vastleggen van calciumzouten. Deze 
substantie is het product van de cellulaire elementen van het bind
weefsel.

Met kan zich dus afvragen of bij de fractuurgenezing van endes-
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male schedelbeenderen de osteogene cellen uit het periost hun taak 
wel voldoende vervullen en of zij bovendien wellicht niet genoeg 
ongedifferentieerde mergcellen en fibroblasten tot osteoblasten in
duceren. Op de vraag of dit weer veroorzaakt wordt door de ge
ringe dislocatie bij deze fracturen, door de structuur van het periost 
ter plaatse, dan wel door andere factoren, moeten wij het antwoord 
schuldig blijven.

Hoe dit ook zij, uit de beschikbare gegevens kunnen wij vast
stellen dat wij bij fracturen van de aangezichtsschedel benige con
solidatie kunnen verwachten indien men voor nauwkeurige appo
sitie van de fractuurfragmenten zorg draagt. Fibreuze genezing is 
overigens in functioneel op?icht zeker voldoende (Weinmann en 
Sicher 1947).
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HOOFDSTUK IV

DIAGNOSE

1. Symptomatologie
2. Klinisch onderzoek
3. Onderzoek met röntgenstralen

1. Symptomatologie

In het vorige hoofdstuk werden de gevolgen van de fractuur 
reeds uitvoerig besproken. Hier vatten wij de verschijnselen op 
overzichtelijke wijze samen.

Afhankelijk van de graad van dislocatie kunnen de volgende ver
schijnselen in min of meer uitgesproken vorm ontstaan:

a. een fractuur van de arcus zygomaticus veroorzaakt:
1. zwelling en haematoma over de arcus
2. indeuking van de arcus, vooral duidelijk bij weinig of geen 

zwelling en na het verdwijnen van de zwelling
3. beperking van de kaakbeweging (vroeg aanwezig)

b. een zygomatico-maxillaire fractuur veroorzaakt:
1. zwelling en haematoma van de wang
2. afplatting van de wang, vooral duidelijk bij weinig of geen 

zwelling en na het verdwijnen van de zwelling
3. haematoma in de oogleden, voornamelijk in het onderste 

lid
4. subconjunctivaal haematoma
5. unilaterale epistaxis (meestal na enkele uren verdwenen)
6. chirurgisch emphysema (zeldzaam)
7. submuceus haematoma in het vestibulum oris superius
8. anaesthesie van de wang, bovenlip, gingiva en tanden
9. diplopie: soms enige exophthalmus; enophthalmus wordt

■t
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meestal pas na het verdwijnen van de zwelling duidelijk
10. vertrokken lidspleet
11. beperking van de kaakbeweging (pas later aanwezig en 

weinig duidelijk).

2. Klinisch onderzoek

Het klinisch onderzoek dient staande achter de liggende patient 
te worden verricht. In deze positie kan men het beste de symmetrie 
van het gelaat beoordelen; bimanuele palpatie is op deze wijze het 
gemakkelijkst uit te voeren.

Inspectie

a. extra-oraal

Binnen enkele uren na het ongeval ontstaat steeds een zodanige 
eenzijdige zwelling dat de symmetrie van het gelaat niet meer te 
beoordelen is. Deze maskerende zwelling geeft dikwijls aanleiding 
tot miskenning van de fractuur.

Direct na het ongeval of na het verdwijnen van de zwelling is 
de asymmetrie van het gelaat opvallend. Het bovenste deel van de 
wang is afgeplat en het onderste deel is voller dan normaal. Staande 
achter de patient kan men zelfs een geringe mate van afplatting 
nauwkeurig vaststellen wanneer men zijn blik schuin over de supra- 
orbitale randen laat vallen. Is er reeds zwelling ontstaan, dan kan 
men een afplatting vermoeden als er geen verschil in hoogte be
staat.

Het haematoma in de oogleden maakt het de patient onmogelijk 
het aangedane oog te openen. Het onderste ooglid is meestal het 
sterkst gezwollen. Het subconjunctivale haematoma wordt duidelijk 
als men de oogleden spreidt. Wanneer men de patient verzoekt het 
oog naar mediaal te richten, blijkt dat het subconjunctivale haema
toma niet naar lateraal begrensd is, in tegenstelling tot het haema
toma bij een banaal „blauw oog”.

Terwijl men het oog met de vingers geopend houdt beoordeelt 
men de stand van de bulbus door de hoogte der pupillen en cornea 
aan beide zijden te vergelijken. Soms is exophthalmus reeds bij 
eerste oogopslag duidelijk, minder dikwijls enophthalmus of bene-
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denwaartse verplaatsing van de bulbus. Vervolgens wordt de visus 
van het aangedane oog vergeleken met het gezonde en de bewe
gingen der ogen onderzocht door de patient een potlood met de 
ogen te laten volgen. Wanneer er beperking van de visus of dub
belbeelden blijken te bestaan is een oogheelkundig onderzoek ge
ïndiceerd.

b. intra-oraal

Men verzoekt de patient de mond te openen en meet de graad 
van beperking. Normaliter laat een geopende mond drie op elkaar 
geplaatste vingers tussen de tandenrij toe. Bij het optillen van de 
mondhoek aan de aangedane zijde wordt het submuceuze haema- 
toma in de omslagplooi van de bovenlip zichtbaar.

Palpatie

a. extra-oraal

Eerst tast men de randen der orbita af, beginnende bij de supra- 
orbitale rand. Steeds vergelijkt men de aangedane zijde met de 
gezonde zijde. Ter plaatse van de fractuur bij de sutura fronto- 
zygomatica bestaat pijn bij druk; soms kan men verlies van de con
tinuïteit van de orbitarand vaststellen. In de infraorbitale rand voelt 
men duidelijk een trapje. Dikwijls is het echter wegens de zwelling 
en de pijnlijkheid onmogelijk de infraorbitale rand goed af te tasten. 
Crepitatie of abnormale beweeglijkheid zijn zelden of nooit op te 
wekken. Soms wordt subcutaan emphysema gevoeld.

Vervolgens tast men de arcus zygomaticus en het os zygoma- 
ticum af. Door de toppen van de wijsvingers op de ossa zygomatica 
te laten rusten kan men een eventueel verschil in hoogte vaststellen. 
Druk op het os zygomaticum aan de aangedane zijde is pijnlijk.

Met het oog op de mogelijkheid van het voorkomen van com
plexe fracturen moet men in het routineonderzoek ook de ossa 
nasalia, maxilla en mandibula betrekken. Het skelet van de neus 
wordt afgetast terwijl men met de andere hand op het voorhoofd 
de hersenschedel fixeert. Om dit te bereiken legt men de handpalm 
op het voorhoofd en laat duim en wijsvinger op de buitenzijde van 
de supraorbitale randen steunen. Dan tast men de onderste rand
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van de mandibula af en beoordeelt de excursies van de kaakkopjes 
bij het openen en naar lateraal bewegen van de onderkaak.

Tenslotte onderzoekt men de sensibiliteit in het gebied van de 
nervus infraorbitalis.

b. intra-oraal

Terwijl men met de ene hand de hersenschedel fixeert tracht men 
met de andere hand abnormale beweeglijkheid van de maxilla op te 
wekken. Vervolgens legt men de vingertoppen in de fossae caninae: 
een fractuur van de voorste wand van het antrum is dikwijls dui
delijk palpabel, terwijl er bij druk een verende weerstand bestaat. 
Men laat de vingers nu verder naar achteren glijden en haakt de 
vingertoppen achter de crista infrazygomatica. Men kan dit onder
zoek het beste uitvoeren wanneer de patient de nagenoeg niet 
geopende mond naar de te palperen zijde beweegt. In de crista is 
dikwijls een trapje te voelen.

Met onderzoekt de sensibiliteit van het vestibulum oris in het 
gebied van de nervus infraorbitalis. Vaak bestaat een doof gevoel 
in Ix sup., I2 sup. en C. sup. ten gevolge van anaesthesie van het 
periodontium. Men tracht beiderzijds abnormale beweeglijkheid op 
te wekken in de laterale tandenrij, om een mogelijke halfzijdige 
maxilla- of alveolairfractuur vast te stellen. Ook het palatum wordt 
betast met het oog op het voorkomen van een sagittale palatum- 
fractuur. Pijn bij druk op de tuberositas maxillae is een veel voor
komend verschijnsel bij een maxillafractuur (symptoom van Guérin).

Tenslotte verzoekt men de patient de kiezen op elkaar te zetten 
en beoordeelt de occlusieverhoudingen. Wegens de pijnlijkheid en 
de contractuur van de mm. temporalis en masseter bestaan er soms 
abnormale occlusieverhoudingen doordat de patient de onderkaak 
in de voor hem minst pijnlijke positie gefixeerd houdt (meestal naar 
de gezonde zijde). Bij maxilla- en mandibulafracturen kunnen na
tuurlijk eveneens occlusie-anomalieën ontstaan. Een consult met de 
tandarts is hierbij onmisbaar.

3. Onderzoek met röntgenstralen

Het klinisch onderzoek en het onderzoek met röntgenstralen die
nen elkaar aan te vullen. Hoewel een zygomatico-maxillaire frac
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tuur in het merendeel der gevallen alleen al door klinisch onderzoek 
vastgesteld kan worden, is het onderzoek met röntgenstralen toch 
onontbeerlijk.

De röntgenfoto toont ons het verloop van de fractuurlijnen, de 
mate van dislocatie en eventueel een niet vermoede uitbreiding van 
de fractuur in het centrale massief. Zij is onmisbaar voor het 
bepalen van de juiste behandelingswijze, terwijl postoperatief het 
resultaat van de behandeling beoordeeld kan worden. Bovendien 
kan zij om medico-legale redenen niet gemist worden.

Niet iedere schrijver erkent overigens de waarde van de röntgen
foto. Vele menen dat het zeer moeilijk is goede röntgenfoto’s van de 
aangezichtsschedel te maken, anderen zijn van oordeel dat de inter
pretatie van de röntgenfoto te veel moeilijkheden biedt om tot een 
betrouwbare diagnose te komen.

Het röntgenonderzoek is alleen dan van waarde als aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de röntgenfoto’s dienen steeds in bepaalde standaardprojec
ties gemaakt te worden

b. een bepaalde techniek van opname dient zo nauwkeurig mo
gelijk gevolgd te worden

c. de chirurg dient zich de anatomie van de aangezichtsschedel 
in het röntgenbeeid eigen te maken

d. voor een juiste interpretatie van de röntgenfoto dient de 
chirurg bekend te zijn met de pathogenese en aard der aan- 
gezichtsfracturen.

Voor het verkrijgen van goede en vergelijkbare röntgenfoto s is 
het absoluut noodzakelijk zich steeds aan bepaalde standaard
projecties te houden. Dit brengt met zich mede dat de patient in 
een redelijke toestand moet verkeren: zonder enige medewerking 
van de patient is het onmogelijk om tot betrouwbare resultaten te 
komen. Patienten die onrustig of subcomateus zijn, of nog in toe
stand van shock verkeren, horen in een röntgenkamer niet thuis. 
Bij het vervaardigen van röntgenfoto’s zijn geen compromissen 
gewenst want afwijkingen van de standaardprojecties leiden tot 
onjuiste interpretaties van het verkregen beeld. Patienten die niet 
rustig op hun buik kunnen liggen, of wier algemene toestand een 
toch betrekkelijk vermoeiend onderzoek niet toelaat, vervoere men
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direct naar bed. Dikwijls zal men het onderzoek met röntgenstralen 
tot de volgende dag moeten uitstellen.

Als er wegens andere verwondingen indicatie tot spoedoperatie 
bestaat kan men beter van het maken van röntgenfoto’s van de aan- 
gezichtsschedel afzien. Het aanvullende klinisch onderzoek in nar
cose is voldoende voor het bepalen van de juiste behandelingswijze.

Standaardprojecties

In de loop der jaren zijn talrijke methoden beschreven voor de 
vervaardiging van röntgenfoto’s van de aangezichtsschedel, en in 
het bijzonder van het zygomatico-maxillaire gebied. Vele methoden 
zijn echter zeer ingewikkeld en hebben dan ook nooit algemeen in
gang gevonden (Titterington 1928, Zimmer 1937, Bonneau 1949, 
Grashey 1953). Het is gebleken dat men slechts met de eenvou
digste methoden constant goede resultaten kan verkrijgen (Hirtz 
1922, Hoffman en Loepp 1935, Hodgson 1936, Clementschitsch 
1941, Alexander 1950, McGrigor en Campbell 1950, Rowe en 
Killey 1955).

Het vervaardigen van röntgenfoto’s van de schedel is voor de 
patient een vermoeiende en soms pijnlijke procedure. Het is daarom 
aan te bevelen de houding van de patient zo min mogelijk te ver
anderen en het onderzoek zo snel mogelijk te doen verlopen. De 
hieronder beschreven standaardprojecties kunnen alle in voorover 
liggende houding gemaakt worden. Deze houding is bij patiënten 
met ernstige aangezichtsfracturen (intraorale bloedingen, mandi- 
bulafracturen) bovendien geïndiceerd wegens het gevaar van ver
stikking!

Voor de beoordeling van de dislocatie van een fractuur zijn 
steeds twee loodrecht op elkaar staande projecties nodig. In de 0° 
occipito-mentale projectie wordt de aangezichtsschedel postero- 
anterior getroffen. Ongeveer loodrecht op deze projectie staat de 
15° vertico-submentale projectie (Clementschitsch 1941) of de 
submento-verticale projectie. Het grote nadeel van deze laatste 
projecties is dat zij geen van beiden in voorover liggende houding 
gemaakt kunnen worden. Bij de vertico-submentale projectie moet 
de patient zitten en bij de submento-verticale projectie moet de 
patient achterover liggen met de halswervelkolom in maximale
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extensie, wat een bijzonder onaangename houding is. Als compro
mis gebruiken wij nu de 30° fronto-submentale projectie: de patient 
kan hierbij op de buik blijven liggen en behoeft slechts het achter
hoofd zo ver mogelijk in de nek te leggen. De 30° fronto-submentale 
projectie maakt met de 0° occipito-mentale projectie een hoekver- 
schil van ongeveer 50^—^60°.

Als standaardprojecties voor de aangezichtsschedel worden de 
volgende projecties verkozen: I. de laterale projectie, II. de 0° 
occipito-mentale projectie, III. de 15° occipito-mentale projectie,
IV. de 30° occipito-mentale projectie en V. de 30° fronto-submen
tale projectie. Bij ambulante patiënten wordt in plaats van V. de 
15° vertico-submentale projectie gebruikt. Als de mandibula ook 
gefotografeerd moet worden, kieze men de postero-anterior pro
jectie opdat de patient voorover kan blijven liggen. Voor de kaak- 
kopjes wordt dan de 30° postero-anterior projectie gebruikt (omge
keerde Towne’s projectie).

Zelden zal men aan tomografieën behoefte hebben. Deze worden 
in de occipito-mentale positie vervaardigd. Stereografieën worden 
slechts door enkele schrijvers van waarde geacht.

Voor de bepaling van de stand van het hoofd ten opzichte van 
de cassette oriënteert men zich volgens twee vlakken. Het ene vlak 
loopt mediaan en sagittaal door de schedel, het andere beiderzijds 
door de duitse horizontaal. Deze laatste lijn loopt door de onderste 
rand van de orbita en de bovenste rand van de meatus acusticus. 
Om praktische redenen wordt in plaats van de duitse horizontaal 
(een anatomische lijn) liever gebruik gemaakt van de orbita-mea- 
tuslijn (OML, een klinische lijn). De OML wordt gevormd door 
de verbinding van de laterale ooghoek met de bovenzijde van de 
tragus.

I. laterale projectie (fig. 10, 10a): de patient ligt voorover met 
de zieke zijde op de buckytafel. Het medio-sagittale vlak moet pre
cies evenwijdig aan de cassette lopen. De centraalstraal wordt op 
het os zygomaticum gericht en staat loodrecht op de cassette. Het 
verdient de voorkeur een groot formaat film te gebruiken zodat men 
tevens een lateraal beeld van de cervicale wervelkolom krijgt 
(Brown 1939).

II. 0° occipito-mentale projectie (fig. 11, 11a): de patient ligt 
voorover met de kin en de neuspunt op de buckytafel. Het medio-
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sagittale vlak moet precies loodrecht staan en de OML een hoek 
van 45° met de cassette vormen. Indien door individuele variaties 
in de vorm van het gelaat deze hoek geen 45° bedraagt, moet dit 
gecorrigeerd worden door de invalshoek van de centraalstraal te 
veranderen. De centraalstraal wordt in het medio-sagittale vlak op 
het snijpunt met de verbindingslijn van de infraorbitale randen 
gericht.

III. 15° occipito-mentale projectie (fig. 12, 12a): de centraal
straal wordt nu door het midden van de OML gericht onder een 
invalshoek van 15° (cranio-caudaal).

IV. 30°occipito-mentale projectie (fig. 13, 13a): de centraal
straal wordt door het os zygomaticum gericht onder een invalshoek 
van 30°.

V. 30° fronto-submentale projectie (fig. 14, 14a): men laat de 
buis in de vorige positie staan: de patient blijft voorover liggen 
maar nu met de kin op de buckytafel en de halswervelkolom in 
maximale extensie. De centraalstraal wordt op het voorhoofd ge
richt.

Aanvullende projecties

a. vertico-submentale projectie (fig. 15): de patient zit voorover 
gebogen op een stoel met de halswervelkolom in maximale extensie. 
De onderzijde van de kin wordt op de cassette gelegd, zodanig dat 
de OML hieraan evenwijdig loopt. De centraalstraal wordt door 
het midden van de OML gericht en loodrecht op de cassette (liever 
nog onder een invalshoek van 15°, cranio-caudaal).

b. postero-anterior projectie (fig. 16): de patient ligt voorover 
met het voorhoofd en de neuspunt op de buckytafel. De centraal
straal moet precies door de snijlijn van het medio-sagittale vlak met 
het vlak door de beide OML lopen.

c. 30° postero-anterior projectie (fig. 17): de centraalstraal wordt 
onder een invalshoek van 30° gericht, caudo-craniaal.

Opnametechniek

Aangezien de dichtheid van de aangezichtsschedel op verschil
lende plaatsen enorm wisselt (bijvoorbeeld het compacte os zygo
maticum en de zeer dunne bodem van de orbita) is het bijzonder
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15° Vertico-submentale

projectie

Fig. 16
Postero-anlerior
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30° Postero-anterior 

projectie



1. sinus frontalis
2. os nasale
3. lamina cribrosa
4. voorste schedelgroeve
5. ala minor ossis sphenoidalis
6. sutura frontozygomatica
7. processus frontalis ossis zygomatici
8. voorste grens middelste schedelgroeve
9. sella turcica

10. orbita
11. maxilla
12. processus zygomaticus maxillae
13. sinus maxiliaris
14. spina nasalis anterior
15. palatum durum
16. processus pterygoideus
17. hamulus pterygoideus
18. tuberculum articulare



55

moeilijk, zo niet onmogelijk, een overal goed doortekende en con
trastrijke röntgenfoto van de aangezichtsschedel te vervaardigen. 
Bij de fronto-submentale projectie moet men er rekening mee hou
den dat het voorste deel van de aangezichtsschedel grotendeels vrij 
geprojecteerd wordt en zeer dun van wand is.

De belichtingstijd dient zo kort mogelijk gehouden te worden. De 
meeste patiënten kunnen wegens de ongemakkelijkheid en de pijn
lijkheid der positie het hoofd niet secondenlang stil houden. Het 
gebruik van schedelstatief vergemakkelijkt het onderzoek ten zeer
ste, zowel voor de patient als voor de onderzoeker. Het gebruik 
van een planigraaf geeft grote voordelen bij het maken van de 
schuine projecties. Bij het veranderen van de invalshoek van de 
centraalstraal verschuift de cassettehouder dan automatisch mee zo
dat de stralenbundel op de cassette gericht blijft. Als men niet over 
een planigraaf beschikt moet men niet vergeten Potter-Bucky raster 
en cassette naar het voeteneinde te verschuiven daar men anders 
met de stralen over de cassette heen schiet.

De focus-film afstand moet in alle projecties 100—120 cm bedra
gen: bij de vertico-submentale projecties is het van voordeel een 
kortere afstand te gebruiken (50—60 cm), aangezien de hersen
schedel dan sterk vergroot wordt afgebeeld ten opzichte van de 
dieper gelegen aangezichtsschedel, zodat de laatste vrij van de 
hersenschedel geprojecteerd wordt.

Interpretatie

I. laterale projectie (fig. 18): in de praktijk gelukt het zelden een 
zuiver laterale opname te maken. Dit is echter wel gemakkelijk: de 
beide gelaatshelften worden dan niet op elkaar geprojecteerd en op de 
foto zijn de contouren van de beide helften als parallel lopende ver
gelijkbare lijnen te beoordelen. De laterale projectie is voornamelijk 
van waarde voor de plaatsbepaling van de aangezichtsschedel ten 
opzichte van de hersenschedel en voor de beoordeling van uitbrei
ding van zygomatico-maxillaire fracturen in het centrale massief.

Eerst wordt het neurocranium beoordeeld. Hierna het gebied van 
de neuswortel, lamina cribrosa, os ethmoidale en de basis van de 
processus pterygoideus ossis sphenoidalis (de bovenste lijn van Le 
Fort).
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Vervolgens beoordeelt men het gebied van de fractuur van 
Guérin: beginnende juist boven de spina nasalis anterior, dan naar 
achteren boven de lijn van het palatum durum tot de tuberositas 
maxillae en het uiteinde van de processus pterygoideus. Vooral de 
fracturen in de processus pterygoideus zijn zeer duidelijk zichtbaar. 
Bij sterke dislocatie kan het gehele maxillacomplex in elkaar gedrukt 
zijn en naar achteren verplaatst. Het „dish face” is ook in het 
röntgenbeeid bijzonder opvallend. Dislocatie van het maxillacom
plex naar achteren en beneden kan tot een frontaal open beet aan
leiding geven die op de laterale projectie duidelijk zichtbaar is 
(fig. 27). Tenslotte worden de onderkaak en de cervicale wervel
kolom beoordeeld.

Voor fracturen van het zygomatico-maxillaire blok is deze pro
jectie van weinig waarde. De sutura frontozygomatica is dikwijls 
goed zichtbaar: men verwarre dit niet met een fractuur in dit 
gebied.

Het contrast van de lucht in de neus en pharynx kan soms be- 
driegelijke beelden geven die gelijken op fracturen door de proces
sus pterygoideus en de mandibula (Mach-effect).

II, occipito-mentale projecties (fig. 19): de occipito-mentale pro
jectie geeft het meest waardevolle beeld voor de beoordeling van 
fracturen in het middelste derde deel van het gelaat. Het gehele 
gebied is goed te overzien aangezien het vrij van de schaduw van 
het mastoid geprojecteerd wordt.

De aangezichtsschedel wordt ongeveer postero-anterior door de 
stralen getroffen. Op de foto is dus dislocatie in cranio-caudale 
richting goed te beoordelen. Naarmate men de stralen schuiner laat 
vallen wordt dislocatie in voor-achterwaartse richting duidelijker, 
om tenslotte in de 30° fronto-submentale projectie vrijwel zuiver 
beoordeelbaar te zijn. Met andere woorden: wanneer bijvoorbeeld 
in het röntgenbeeid een fractuur in de infraorbitale rand in de 0° 
projectie weinig maar in de 30° projectie aanzienlijke beneden
waartse dislocatie vertoont, betekent dit in werkelijkheid niet een 
benedenwaartse maar een achterwaartse dislocatie van de infra- 
orbitale rand. Neemt de dislocatie in de schuinere projecties schijn
baar af dan duidt dit op een dislocatie in cranio-caudale richting.

In de 0° projectie wordt de orbita onvertekend weergegeven. De 
bodem van het antrum wordt meestal nog door de mastoidschaduw



Fig. 19
1. sutura frontozygomatica
2. supraorbitale rand
3. sinus frontalis
4. processus frontalis ossis zygomatici
5. linea innominata
6. ala major ossis sphenoidalis
7. weke delen schaduw
8. dak van de orbita
9. cellulae ethmoidales anteriores

10. os nasale
11. os zygomaticum
12. infraorbitale rand
13. canalis infraorbitalis
14. processus frontalis maxillae

15. septum nasi
16. laterale antrumwand
17. sinus maxillaris
18. mediale antrumwand
19. concha nasalis media
20. spina nasalis anterior
21. arcus zygomaticus
22. processus coronoideus mandibulae
23. crista infrazygomatica
24. processus alveolaris maxillae
25. processus condyloideus mandibulae
26. angulus mandibulae
27. foramen magnum
28. dens epistrophei



Fig. 20
1. processus frontalis ossis zygomatici
2. supraorbitale rand
3. sinus frontalis
4. os nasale
5. weke delen schaduw
6. orbita
7. processus frontalis maxillae
8. os zygomaticum
9. infraorbitale rand

10. cavum nasi
11. septum nasi
12. dorso-laterale antrumwand

13. laterale orbitawand
14. sinus maxillaris/orbitabodem
15. arcus zygomaticus
16. processus coronoideus mandibulae
17. vomer
18. overgang arcus — squama temporalis
19. processus condyloideus mandibulae
20. angulus mandibulae
21. sinus sphenoidalis
22. foramen magnum
23. dens
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bedekt. In de 15 en 30° projectie zijn het os zygomaticum, de arcus 
zygomaticus en het antrum goed te overzien. Ook het skelet van 
de neus kan goed beoordeeld worden.

Voor de beoordeling van de occipito-mentale projecties hebben 
McGrigor en Campbell (1950) vier lijnen aangegeven. Door het 
nauwkeurig volgen van deze lijnen ziet men minder gemakkelijk 
fracturen over het hoofd (fig. 30, zie pg. 90).

1ste lijn: van de sutura frontozygomatica aan de ene zijde langs 
de supraorbitale randen naar de andere zijde. Gelet wordt op: een 
fractuur in of bij de sutura frontozygomatica en de mate van verti
cale dislocatie, fracturen in de sinus frontalis, lamina cribrosa en 
het dak van de orbita.

2de lijn: van de arcus zygomaticus en de infraorbitale rand aan 
de ene zijde door het skelet van de neus naar de andere zijde. Gelet 
wordt op: een fractuur van de arcus zygomaticus en het os zygo
maticum, de continuïteit van de infraorbitale rand en fracturen van 
het skelet van de neus (processus frontalis maxillae, ossa nasalia, 
septum nasi). Evenwijdig aan en boven de infraorbitale rand ziet men 
bij weke foto’s dikwijls een contour die gevormd wordt door de 
weke delen van de wang. Boven deze contour is dan soms nog een 
tweede te zien, halverwege de orbita. Deze laatste wordt gevormd 
door de intertarsale spleet.

3de lijn: van het kaakkopje door de processus coronoideus mandi- 
bulae, laterale en mediale wand van het antrum aan de ene zijde 
naar de andere zijde. Gelet wordt op: fracturen van het kaakkopje 
en de processus coronoideus mandibulae, fracturen van de laterale 
wand van het antrum en sluiering van het antrum.

4de lijn: deze lijn volgt de occlusie van de elementen van boven
en onderkaak. Gelet wordt op: storingen in de occlusieverhoudin- 
gen en fracturen van het vomer (tussen de middelste incisivi).

5de lijn: deze lijn werd door Rowe en Killey (1955) nog toege
voegd aan de vorige: zij volgt de onderste rand van de mandibula. 
Gelet wordt op: de continuïteit van de mandibula en fracturen van 
de dens epistrophei (zeldzaam).

Hierna wordt de algemene symmetrie beoordeeld. Men vergelijkt 
de diameters van de orbitae, waarbij de laterale lijn, die gevormd 
wordt door de samenkomst van de laterale wand van de orbita 
met de hersenschedel (linea innominata), een nuttig oriëntatiepunt
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vorm l( Shea 1931). Dan worden de oppervlakten van de beide ossa 
zygomatica vergeleken. Bij kanteling wordt de oppervlakte kleiner 
weergeven, bij rotatie naar mediaal groter. Tenslotte vergelijkt 
men de afstand tussen de processus coronoideus mandibulae en de 
onderste rand van het os zygomaticum aan beide zijden. Hieraan is 
een dislocatie goed af te meten.

III. 30° [vontosubmentale projectie (fig. 20): in deze projectie 
kunnen dislocaties in voor-achterwaartse richting beoordeeld wor
den. De arcus zygomaticus wordt ongeveer loodrecht getroffen en 
is in zijn volle lengte te overzien. Het skelet van de neus en de 
infraorbitale randen worden beoordeeld, evenals de bodem van de 
orbita. Door sluiering van het antrum (ten gevolge van het haemo- 
antrum) worden de toch al moeilijk zichtbare fracturen in de 
bodem van de orbita nog meer verdoezeld. De schaduw van de 
wang is steeds bijzonder opvallend.

Fig. 21, 22, 23 en 24 tonen voorbeelden van typische vormen van 
de zygomatico-maxillaire fractuur.
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HOOFDSTUK V

THERAPIE

1. Indicatie
2. Anaesthesie
3. Repositie en fixatie
4. Prae- en postoperatieve zorg

1. Indicatie

5. Complicaties

De indicatie tot operatieve behandeling wordt bepaald door de 
ernst van de functionele en cosmetische afwijkingen. Beide zijn 
afhankelijk van de mate van dislocatie van de fractuur. Bij dislo
catie van enige betekenis moet men dus tot repositie overgaan.

Wij moeten evenwel bovenstaande regels, hoe aantrekkelijk ook 
in hun eenvoud, kritisch nader bespreken. De mate van dislocatie 
is namelijk niet altijd nauwkeurig vast te stellen. Men moet derhalve 
bij het stellen der indicatie tot operatieve behandeling zowel de 
aard van de fractuur als haar mogelijke gevolgen in aanmerking 
nemen. Over de indicatie tot operatie heersen vele verschillende 
meningen, maar weinige schrijvers geven praktische regels. Ook het 
tijdstip van operatie is een onderwerp dat besproken moet worden.

In het begin werd de zygomatico-maxillaire fractuur alleen be
handeld wegens de ontsiering van het gelaat. Deze ontsiering wordt 
dikwijls sterk overdreven voorgesteld en is meestal van weinig 
betekenis. Bij gevallen met sterke dislocatie van het zygomatico- 
maxillaire blok ontstaat inderdaad een uiterst storende ontsiering 
van het gelaat, maar hierbij treden de functionele storingen op de 
voorgrond.

Pas veel later (na de tweede Wereldoorlog) zag men het belang 
van de orbitale complicaties van de fractuur in. Deze vormen verre-
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weg de belangrijkste indicatie tot operatie. Reeds in 1910 heeft 
Elschnig hier op gewezen. Helaas zijn de orbitale complicaties 
direct na het ongeval moeilijk te beoordelen: door bloeding in de 
orbita kan enophthalmus gemaskeerd worden en diplopie kan ook 
bij intacte orbita ontstaan. Ten onrechte gebruikt Balkin (1942) 
dan ook de mate van diplopie als indicatie tot operatie.

In dit verband moet nog gewezen worden op de zogenaamde 
„blow-out” fractuur van de orbita. Ten gevolge van direct stomp 
trauma op de bulbus ontstaat een fractuur van de bodem en/of 
mediale wand van de orbita, terwijl de randen van de oogkas in
tact blijven. Diplopie is bij deze fracturen een veel voorkomend ver
schijnsel. Noch door klinisch noch door röntgenologisch onderzoek 
zijn deze fracturen op overtuigende wijze vast te stellen. Toch be
staat onder die omstandigheden absolute indicatie tot operatie: men 
zal dus in sommige gevallen tot operatieve exploratie van de bodem 
der orbita moeten besluiten.

Dit geldt ook voor de diplopie bij zygomatico-maxillaire fracturen 
aangezien de bodem der orbita ernstiger beschadigd kan zijn dan 
men uit klinische en röntgenologische gegevens zou vermoeden.

Andere schrijvers menen dat diplopie nooit indicatie tot operatie 
vormt. Zij wijzen er op dat diplopie spontaan kan verdwijnen en 
wachten derhalve dit herstel af. Pas indien herstel uitblijft wordt tot 
repositie van de bodem der orbita overgegaan (Schmier 1945).

Blokkering van de beweging van de kaak geeft een absolute in
dicatie tot operatie. In het merendeel der gevallen ontstaat echte 
mechanische blokkering alleen bij geïsoleerde impressiefracturen 
van de arcus zygomaticus. Bij zygomatico-maxillaire fracturen be
staat er voornamelijk reflectoire belemmering van de beweging 
van de kaak.

De meeste schrijvers zijn het erover eens dat het haemoantrum 
op zichzelf geen reden tot operatie is. In de regel wordt het bloed 
geresorbeerd en zal er geen sinusitis ontstaan.

De mate van dislocatie lijkt een betrouwbaar gegeven om de 
indicatie tot operatie te bepalen. Toch zullen de klinische en rönt
genologische gegevens niet altijd voldoende blijken te zijn om de 
mate van dislocatie nauwkeurig vast te stellen. Geringe dislocatie 
van bijvoorbeeld twee of drie mm is nauwelijks bij onderzoek vast 
te stellen, maar kan wel degelijk tot ernstige orbitale complicaties
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aanleiding geven. Bij twijfel over de mate van dislocatie is het 
daarom aan te bevelen steeds tot repositie over te gaan (Dingman 
en Harding 1951, Anthony 1952). Late correctie is zeer moeilijk! 
Toch meende Dechaume (1956) in 75 % der gevallen voorlopig te 
moeten afwachten of de diplopie spontaan zou verdwijnen.

Wanneer moet men nu opereren als de indicatie tot operatie 
eenmaal gesteld is? Fracturen van de aangezichtsschedel worden 
meestal door verkeersongevallen veroorzaakt, waarbij tevens el
ders in het lichaam ernstige verwondingen voorkomen. Volkomen 
ten onrechte menen nog heden ten dage vele chirurgen, dat de 
verwondingen van het gelaat verwaarloosd moeten of kunnen wor
den tijdens de algemene behandeling van de patient (Moore en 
Ward 1949). Zelfs bestaat de mening dat verwondingen van het 
gelaat bij voorkeur secundair behandeld moeten worden. Boven
dien zou volgens sommigen de beschadiging van het centrale ze
nuwstelsel uitgebreide operaties aan de aangezichtsschedel niet 
toelaten. In de laatste editie van het handboek van Bier, Braun en 
Kümmell (1954) staat nog vermeld dat bij commotio en contusio 
cerebri verscheidene weken gewacht moet worden!

Tegen deze opvattingen moet ik met de meeste nadruk stelling 
nemen. Indien de algemene toestand van de patient operaties aan 
de extremiteiten toelaat, kan in dezelfde zitting zeker ook de frac
tuur van de aangezichtsschedel behandeld worden. Bij beschadigin
gen van het centrale zenuwstelsel zal men meestal binnen een week 
van de neuroloog toestemming kunnen krijgen tot operatieve be
handeling onder algemene anaesthesie.

De meeste schrijvers zijn van oordeel dat fracturen van de aan
gezichtsschedel zo spoedig mogelijk behandeld dienen te worden. 
Klinische consolidatie verloopt zo snel dat de fractuur na twee ä 
drie weken irreponibel wordt. Enkelen wensen het verdwijnen van 
de zwelling af te wachten omdat men dan de symmetrie van het 
gelaat beter zou kunnen beoordelen (Huffman en Lierle 1952) of 
omdat dan de neiging tot redislocatie geringer zou zijn (Hennion en 
Grignon 1955).

Het is ook onze ervaring dat fracturen van de aangezichtsschedel 
snel consolideren. Na tien dagen is repositie reeds moeilijker en 
wordt men wegens het gebrek aan stabiliteit genoodzaakt de een of 
andere vorm van fixatie te gebruiken.
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Ik zou derhalve de indicatie tot operatieve behandeling als volgt 
willen formuleren:

1. bij het bestaan van functionele storingen (diplopie en blok
kering van de kaak)

2. bij dislocatie van de fractuur.
Aangezien laat herstel zeer moeilijk is en zelden het resultaat 

van vroege repositie kan evenaren, moet bij twijfel steeds gehan
deld worden. Is eenmaal tot operatieve behandeling besloten dan 
dient deze zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden.

2, Anaesthesie

Hoewel het natuurlijk mogelijk is zygomatico-maxillaire fracturen 
onder locale anaesthesie te behandelen, verdient algemene anaes
thesie tegenwoordig zeker de voorkeur. Voor de algemene anaes
thesie gelden met betrekking tot de maxillo-faciale chirurgie de 
volgende regels (Ennis en Gilchrist 1955):

1. het operatieterrein moet vrij blijven
2. de narcoseapparatuur moet de symmetrie van het gelaat niet 

verstoren
3. een techniek die de neiging tot bloeden vergroot dient ver

meden te worden
4. het herstel uit de narcose moet zo snel en ongestoord mogelijk 

verlopen.
In de maxillo-faciale chirurgie is endotracheale narcose onont

beerlijk. Aangezien de bovenste luchtwegen dikwijls met bloed en 
slijm gevuld zijn moet direct na inleiding van de narcose met 
thiopentone en succinylcholine geïntubeerd worden, zonder voor
afgaande insufflatie. De intubatie kan in het merendeel der ge
vallen door de mond verricht worden, tenzij er een kaakfractuur 
bestaat die door middel van intermaxillaire fixatie geïmmobiliseerd 
moet worden. In dat geval moet door het neusgat aan de gezonde 
zijde geïntubeerd worden.

Zodra de trachea geïntubeerd is wordt het gehele gelaat met 
steriele doeken afgedekt en gewassen. De chirurg reinigt de bo
venste luchtwegen grondig van bloed en slijm en tamponneert ver
volgens de pharynx. Bij beëindiging van de narcose wordt de 
tampon weer door de chirurg verwijderd.
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Een oppervlakkige narcose is meestal voldoende. Na inleiding 
met thiopentone wordt een mengsel van zuurstof-lachgas-trilene in 
een half gesloten systeem toegediend. Het gebruik van aether dient 
steeds vermeden te worden in verband met het postoperatieve 
braken. Mede in verband met de veelvuldig bestaande bescha
digingen van het centrale zenuwstelsel moet tegen hypoxaemie en 
koolzuurstapeling gewaakt worden.

Het sinds korte tijd beschikbare fluothane is een veel belovend 
narcoticum waarmede een lichte hypotensie verkregen wordt, wat 
operaties in het zo bloedrijke gelaat aanzienlijk vereenvoudigt. 
Bovendien verloopt het postoperatieve herstel volkomen onge
stoord.

3. Repositie en fixatie

In hoofdstuk II werd een overzicht gegeven van de talloze be
handelingswijzen die in de loop der jaren beschreven zijn. Het zou 
mij te ver voeren de voor- en nadelen van deze methoden tegen 
elkaar af te wegen. Enkele methoden verdienen volledige afkeuring 
maar de meeste zijn zeker doeltreffend, hoewel niet alle even ge
makkelijk en subtiel zijn.

Slechts een drietal methoden heeft algemeen ingang gevonden. 
Ook onze patiënten zijn steeds met één of een combinatie van deze 
methoden behandeld: de repositie volgens Gillies (Gillies, Kilner 
en Stone 1927), de repositie en fixatie via het antrum volgens Weir 
(1897) en de fixatie door middel van osteosynthese met staaldraad 
volgens Adams (1942).

Deze drie methoden hebben alle hun eigen indicatiegebied. De 
repositie volgens Gillies is bij uitstek geschikt voor fracturen van 
de arcus zygomaticus en zygomatico-maxillaire fracturen zonder 
verbrijzeling. De repositie via het antrum is bij sterk comminutieve 
zygomatico-maxillaire fracturen eigenlijk de enig deugdelijke me
thode, terwijl zij tevens de gemakkelijkste toegangsweg biedt tot 
repositie en fixatie van de bodem der orbita. De osteosynthese met 
staaldraad is de meest nauwkeurige en betrouwbare fixatie.

Het enige bezwaar tegen de beide laatste methoden is de kans op 
infectie; door het gebruik van antibiotica is dit bezwaar tegen
woordig veel geringer geworden.

5
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De voordelen van Gillies’ methode boven andere repositiemetho- 
den zijn vele:

1. zij is gemakkelijk uitvoerbaar
2. aangezien de incisie in het behaarde deel van de slaap gelegd 

wordt blijven geen zichtbare littekens achter
3. in het operatiegebied lopen geen belangrijke vaten en ze

nuwen
4. de repositie van de fractuur wordt door middel van een hef- 

boomwerking bewerkstelligd, waarbij de kracht veel beter 
gedoseerd kan worden dan door middel van tractie

5. er kan een zeer grote kracht mee uitgeoefend worden.

Techniek

Methode van Gillies

Het gehele gelaat wordt met steriele lakens afgedekt en gewassen 
met cetavlon. Het verbindingsstuk van de endotracheale buis legt 
men in de mediaanlijn naar onderen. Terwijl men de mond met een 
tongspatel open houdt, zuigt men het aanwezige bloed en slijm uit 
de bovenste luchtwegen. Hierna wordt de pharynx om de endo
tracheale buis met een vochtige tampon afgesloten.

De huid in het gebied van de slaap wordt geschoren op de plaats 
van de te leggen incisie. Men maakt een lYz cm lange incisie juist 
binnen de haargrens en ongeveer vier vingerbreedten boven de 
tragus. De incisie loopt evenwijdig aan de oppervlakkige temporale 
vaten en maakt een hoek van 45° met de arcus zygomaticus. Men 
vermijde de vaten zelf, die gewoonlijk duidelijk zichtbaar of pal
pabel zijn.

De fascia temporalis wordt in het verloop van de incisie ge- 
incideerd. De onderste rand pakt men met een fijne arterieklem 
en trekt deze aan de klem omhoog. Nu wordt een elevatorium vol
gens Howarth onder de fascia temporalis geschoven tot onder het 
os zygomaticum. Met een opmerkelijk gemak glijdt het instrument 
zonder enige weerstand naar beneden. Bij sterke impressiefracturen 
kan het soms moeilijk zijn onder de arcus door te komen; in dat 
geval schuift men het elevatorium meer naar mediaal en naar voren 
onder het fragment. Na aldus de weg voorbereid te hebben ver-
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wisselt men het elevatorium volgens Howarth met een speciaal 
elevatorium voor repositie van zygomatico-maxillaire fracturen 
(elevatorium volgens Bristow, elevatorium volgens Kilner of Gillies’ 
modificatie van de eerstgenoemde). Het aangrijpingspunt van het 
elevatorium moet zoveel mogelijk naar mediaal en naar voren 
liggen. Met de ene hand neemt men het handvat van het elevato
rium in ondergreep vast en met de vingers van de andere hand 
controleert men de stand van de fractuur in de infraorbitale rand. 
De fractuur wordt gereponeerd door met het elevatorium een krach
tige hefboomwerking uit te oefenen met de zijkant van de schedel 
als steunpunt. Met het uiteinde van het elevatorium wordt het 
zygomatico-maxillaire blok naar voren en naar buiten gedrukt. Om 
repositie te bewerkstelligen moet dikwijls een aanzienlijke kracht 
uitgeoefend worden! Om beschadigingen van de weke delen te 
voorkomen kan de operateur nog een opgevouwen compres onder 
zijn vingers leggen. Met het elevatorium nog in situ controleert men 
nu het verloop van de randen der orbita. Wanneer nauwkeurige 
repositie verkregen is wordt het instrument teruggetrokken en de 
stabiliteit van de verkregen repositie met voorzichtige vingerdruk 
onderzocht. Wanneer de stabiliteit voldoende is, wordt de incisie 
met geknoopte hechtingen in lagen gesloten.

Om redislocatie te voorkomen is het van het grootste belang 
dat de aangedane gelaatshelft niet aan uitwendige druk wordt 
blootgesteld totdat de fractuur klinisch geconsolideerd is. De aan
gedane zijde wordt daarom met inkt van een merkteken voorzien.

Het openen van het antvum

De bovenlip wordt met mondhaken omhoog getrokken. Eén cm 
boven en evenwijdig aan de rand der gingiva legt men een incisie 
van I2 sup. tot de crista infrazygomatica. Men incideert direct tot 
op het bot en legt dan de gehele voorzijde van de maxilla sub- 
periostaal bloot. Men drage er zorg voor de n. infraorbitalis niet 
te beschadigen. In het merendeel der gevallen stoot men met het 
elevatorium direct door de fractuur van de wand van het antrum 
in die holte. Uit de wand wordt nu een fragment verwijderd waarna 
men de opening met een knabbeltang kan vergroten tot zij een 
vinger doorlaat. Het is van belang de opening in het midden van
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de fossa canina aan te brengen. Gaat men te ver naar lateraal dan 
wordt te veel bot van de processus zygomaticus maxillae wegge
nomen, zodat het onderste steunpunt van het os zygomaticum nog 
meer verzwakt wordt. Gaat men te ver naar mediaal dan lopen de 
nn. alveolares superiores anteriores gevaar beschadigd te worden. 
Gaat men te ver naar onderen dan kan de plexus dentalis bescha
digd worden en de incisie met de vorming van een fistel genezen 
wegens het gemis van een benige onderlaag. Onvermijdelijk wordt 
de nervus alveolaris superior medius doorgesneden.

In de aldus vervaardigde opening wordt het slijmvlies van het 
antrum verwijderd. Hierna is een goede inspectie van het antrum 
mogelijk. Bloedstolsels en losliggende botfragmenten worden ver
wijderd. Dikwijls ziet men het orbitale vet in het antrum uitpuilen. 
Na repositie van het orbitale vet gaat men met de wijsvinger in 
het antrum en reponeert de bodem der orbita en de laterale wand 
van het antrum. Tegelijkertijd wordt het zygomatico-maxillaire blok 
met het elevatorium in zijn juiste positie gehouden. Nu wordt het 
antrum met een lange smalle tampon opgevuld. Men drage er zorg 
voor de bodem van de orbita gelijkmatig te steunen en de laterale 
bovenhoek van het antrum niet te vergeten; ook dient men aan de 
voorzijde de tampon niet buiten het antrum in de weke delen te 
laten uitsteken. Tegen overcorrectie dient gewaakt te worden.

Het antrum kan natuurlijk niet getamponneerd worden als er 
tevens een maxillafractuur bestaat. Pas na de fixatie van de maxilla 
is de bodem van het antrum stabiel en kan men tot tamponnade 
overgaan.

Vele schrijvers gebruiken een jodoformtampon, anderen, even
als wijzelve, een tampon gedrenkt in „Whitehead’s varnish”. 
Suraci (1954) beveelt het gebruik van een vaseline-aureomycine 
tampon aan.

Over het nut van een neusvenster heerst geen eenstemmigheid. 
Sommige schrijvers menen dat zonder een neusvenster welhaast 
steeds chronische sinusitis zal ontstaan, anderen beschouwen de 
sinusitis, ook zonder neusvenster maar bij een gezond antrumslijm- 
vlies, als een zeldzame complicatie (Suraci 1954, Rowe en Killey 
1955). De laatste schrijvers achten het dan ook overbodig om bij 
gezond antrumslijmvlies een neusvenster aan te leggen.

Bij onze patiënten hebben wij het antrum steeds met een dikke
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rubber buis van de neus uit gedraineerd. Om dit te bereiken werd 
een stevige kromme arterieklem onder de concha nasalis inferior 
door de laterale wand van de neus in het antrum gestoken, waarna 
de dikke drain van het antrum uit door de neus getrokken werd. 
Na een week werd deze drain verwijderd. Het is echter mijn indruk 
dat de aldus verkregen opening zich spoedig spontaan sluit. Mo
gelijk is zij gedurende een korte periode toch van nut geweest, 
maar ook kan hieruit het nut van een venster in het algemeen 
betwijfeld worden. Bij onze patiënten bleek ook postoperatieve 
sinusitis zelden voor te komen.

Indien men een venster wil aanleggen, dient dit op de geijkte 
wijze ruim te geschieden, minstens twee cm lang en één cm hoog. 
Na incisie van het slijmvlies van de mediale wand van het antrum 
maakt men met een beitel een klein gaatje ter hoogte van de neus- 
bodem en vergroot deze opening met een knabbeltang volgens 
Hajek. In de opening worden het antrum- en neusslijmvlies ver
wijderd (fig. 29, 29a).

Het einde van de tampon laat men een eindweegs uit de incisie 
in het vestibulum oris steken en legt het vast met een catgut hech
ting. Verder wordt de incisie met geknoopte everterende catgut 
hechtingen gesloten. Sommige schrijvers sluiten de incisie niet om
dat zij menen dat de extra drainagemogelijkheid via de incisie van 
voordeel is en de incisie ook zonder naad in korte tijd geneest.

Afhankelijk van de ernst van de fractuur wordt de tampon na 
twee of drie weken verwijderd. De opening in de omslagplooi sluit 
zich spontaan in enkele dagen. Eventueel kan het antrum via deze 
opening of via het aangelegde neusvenster nog gedurende enkele 
dagen gespoeld worden met lauw physiologisch water.

Osteosynthese met staaldraad

a. in de laterale wand van de orbita. Men maakt een twee tot 
drie cm lange incisie naast de laterale ooghoek verlopende in de 
laterale ooghoekplooien. Om beschadiging van de facialistakken te 
voorkomen wordt stomp tot op de fractuur doorgedrongen. De bei
de fractuureinden worden een eindweegs subperiostaal vrijgelegd 
waarna met een Kerr-reamer (voor handstuk) een halve cm van de 
fractuurranden een gaatje geboord wordt. Tijdens het boren wordt
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de orbita met een spatel beschermd. Door beide boorgaten wordt nu 
een 0.5 mm dikke weke roestvrije staaldraad gevoerd en terwijl men 
het zygomatico-maxillaire blok met het elevatorium in zijn juiste 
stand houdt, draait men de uiteinden van de draad onder matige 
spanning in elkaar. De draad wordt kort afgeknipt en het uiteinde 
plat tegen het bot gedrukt. De incisie wordt met geknoopte hech
tingen in lagen gesloten.

b. in de infraorbitale rand. Men maakt een drie cm lange incisie 
op de overgang van het onderste ooglid en de wang. De infra- 
orbitale rand wordt stomp blootgelegd en de fractuurranden worden 
door een U- of 8-vormige ligatuur van staaldraad gefixeerd. De 
incisie wordt in lagen gesloten.

Zygomatico-maxillaire fracturen

Bij de repositie volgens Gillies schiet het zygomatico-maxillaire 
blok meestal met een kort krakend geluid op zijn plaats en verhaken 
de botfragmenten in de fractuurlijn goed in elkaar. Bij nauwkeurige 
palpatie blijkt de stand in ongeveer de helft der gevallen stabiel te 
zijn, d.w.z. met beperkte kracht is geen redislocatie op te wekken, 
en fixatie is dan overbodig. Het zygomatico-maxillaire blok kan 
echter ook na repositie onmiddellijk weer in zijn dislocatie-stand 
terug vallen, of geringe vingerdruk is voldoende om dit te bewerk
stelligen. Soms heeft men het gevoel dat het zygomatico-maxillaire 
blok geheel los onder de huid ligt en vrij naar alle richtingen be
weeglijk is (floating malar). Bij onvoldoende stabiliteit moet de 
een of andere vorm van fixatie gebruikt worden.

Aangezien de fractuur aan de mediale zijde van het zygomatico- 
maxillaire blok (bodem der orbita en wanden van het antrum) 
dikwijls uitgebreide verbrijzeling laat zien, blijft het verbrijzelde 
deel van de fractuur achter bij repositie van de rest van het blok. 
In deze gevallen moeten de bodem van de orbita en de wanden van 
het antrum dus apart gereponeerd worden. Om dit te bereiken 
wordt het antrum aan de voorzijde geopend waarna men de fragmen
ten met de vinger of met een stomp instrument op hun plaats kan 
drukken. In het merendeel der gevallen zullen de bodem van de 
orbita en de wanden van het antrum na de repositie moeten worden 
gesteund door middel van tamponnade van het antrum. Dikwijls
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houdt de tampon ook de rest van het zygomatico-maxillaire blok 
goed op zijn plaats.

Uit het voorgaande is gebleken dat het anatomisch herstel van 
de orbita van het allergrootste belang is. Wanneer het zygomatico- 
maxillaire blok na tamponnade van het antrum nog onvoldoende 
op zijn juiste plaatst gefixeerd is, moet men tot een andere vorm 
van fixatie besluiten. Men verricht dan in de laterale en onderste 
rand van de orbita Osteosynthese met staaldraad. Het zygomatico- 
maxillaire blok is dan aan twee punten gefixeerd; men mene even
wel niet dat dit voldoende is. Aan de onderzijde mist het blok nog 
zijn steunpunt op de maxilla aangezien de processus zygomaticus 
maxillae verbrijzeld is. Door allerlei reeds eerder besproken fac
toren kan de onderzijde van het os zygomaticum toch geleidelijk 
weer naar binnen gedrukt worden; er ontstaat dan een geringe 
afplatting van de wang.

De fixatie van de fractuur in de processus zygomaticus maxillae 
is niet gemakkelijk. Ten gevolge van de verbrijzeling wordt het 
onmogelijk daar Osteosynthese te verrichten. Vele schrijvers menen 
dat tamponnade van het antrum gedurende een korte periode vol
doende is. Uit het naonderzoek van onze patiënten is gebleken dat 
dit lang niet altijd het geval is en dat het zeer goed mogelijk is 
dat de korte tijdsduur van de tamponnade invloed heeft gehad op 
het ontstaan van redislocatie. Indien men alleen op de tampon wil 
vertrouwen, dient deze gedurende twee a drie weken in situ ge
laten te worden, naar gelang van de ernst van de fractuur. Alleen 
indien men dat doet is een andere vorm van fixatie overbodig.

Als operatieplan zou ik de volgende werkwijze willen aanbe
velen:

1. men begint steeds met de repositie volgens Gillies
2. indien hiermede geen stabiliteit van het zygomatico-maxillaire 

blok wordt verkregen, opent men het antrum. De bodem van de 
orbita en de laterale wand van het antrum worden afgetast en zo 
nodig met de vinger gereponeerd. Terwijl het zygomatico-maxillaire 
blok met het elevatorium in zijn normale positie gehouden wordt, 
tamponneert men het antrum

3. wanneer na verwijdering van het elevatorium bij nauwkeurige 
palpatie van de randen der orbita blijkt dat de repositie nog te
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wensen overlaat, moet in de laterale en onderste rand van de orbita 
Osteosynthese met staaldraad worden verricht

4. indien in het röntgenbeeid sterke dislocatie in of bij de sutura 
frontozygomatica bestaat, is het verstandig om, onafhankelijk van 
de nauwkeurigheid van de bereikte repositie, hier Osteosynthese te 
verrichten. Voor de exacte en blijvende repositie van de laterale 
ligamenten van het oog is dit van het allergrootste belang

5. indien in het röntgenbeeid sterke dislocatie van de infra- 
orbitale rand en van de bodem der orbita kan worden vastgesteld, 
moet steeds het antrum geopend worden. Wanneer door tampon- 
nade van het antrum onvoldoende repositie verkregen wordt, moet 
Osteosynthese in de infraorbitale rand verricht worden, zo nodig 
ook in de laterale rand van de orbita.

Fracturen van de arcus zygomaticus

Voor de behandeling van de naar binnen gedrukte arcus zygo- 
maticus is ook de repositie volgens Gillies de methode der keuze. 
Bij vroegtijdige behandeling bestaat er zelden of nooit neiging tot 
redislocatie. Weliswaar blijkt op de controle-röntgenfoto dikwijls 
dat de adaptatie van de fragmenten nog te wensen overlaat, maar 
zowel in cosmetisch als in functioneel opzicht zijn de resultaten 
voortreffelijk.

Wanneer bij latere behandeling de neiging tot redislocatie groter 
wordt en men een mechanische blokkering van de processus coro- 
noideus mandibulae moet vrezen, komt de een of andere vorm van 
fixatie in aanmerking. De fixatie van een klein en slank fragment 
van de arcus is echter lang niet eenvoudig: zeer vele methoden zijn 
hiervoor dan ook aangegeven.

Osteosynthese met staaldraad komt niet in aanmerking wegens 
de bezwaren, die aan de hiervoor noodzakelijke incisie kleven. Men 
kan fixatie bewerkstelligen door een gesteelde spierlap uit de m. 
temporalis tussen de processus coronoideus mandibulae en arcus 
zygomaticus te schuiven: eventueel is hiervoor ook een tampon 
of een dikke rubber drain te gebruiken, zowel van de temporale 
incisie als van een incisie in de omslagplooi van het vestibulum 
oris superius uit, Heidsieck (1954) boorde een Kirschnerdraad door 
de wang langs en evenwijdig aan de binnenzijde van de arcus, een



71

mijns inziens niet gemakkelijk uitvoerbare methode. Uitwendige 
fixatie door middel van een pen is moeilijk wegens de geringe af
metingen van het fragment. Wellicht is de oude methode van Matas 
(1896) nog de beste: met een sterk gekromde naald haalt men 
percutaan een dunne staaldraad om het fragment en fixeert de 
beide uiteinden aan een hoofdkap; om het doorsnijden van de huid 
te voorkomen moeten de beide draden vlak bij hun uittredeplaats 
uit elkaar gehouden worden. Iedere vorm van fixatie kan na onge
veer twee weken verwijderd worden.

In slechts enkele gevallen hebben wij behoefte gevoeld de arcus 
zygomaticus na repositie te fixeren. Hiervoor werd een rubber drain 
gebruikt die van een intraorale incisie uit werd ingebracht tussen 
de arcus zygomaticus en de processus coronoideus mandibulae. 
Aangezien dikwijls een phlegmone van de wang ontstond kunnen 
wij deze methode niet aanbevelen. Voor een der andere methoden 
heb ik geen voorkeur.

4. Prae- en postoperatieve zorg

Prae-operatief wordt de mond zo goed mogelijk gereinigd. Voor
al dienen de tanden van sordes bevrijd te worden.

Na het openen van het antrum worden steeds antibiotica toege
diend, in hoge dosering en gedurende minstens een week.

Gedurende de eerste dagen schrijft men de patient een vloeibaar 
dieet voor, hierna kan op een zacht dieet worden overgegaan.

Ook postoperatief dient aan de mond- en gebithygiëne de nodige 
aandacht besteed te worden. Bij intraorale wonden of incisies mag 
nooit een „dental hygiënator” gebruikt worden.

Het verplegend personeel dient er goed op te letten dat de patient 
tijdens de slaap niet op de aangedane zijde gaat liggen.

5. Complicaties

Complicaties bij de behandeling behoren tot de zeldzaamheden. 
Een enkele maal neemt de bloeding in de orbita enigszins toe, maar 
zelden neemt dit de onrustbarende afmetingen aan zoals Penn en 
Epstein (1954) en Gordon (1957) beschreven hebben. Bij hen ont
stond na de repositie een snel progressieve extreme exophthalmus
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met een wijde en starre pupil. De orbita werd op twee plaatsen ge
draineerd waarna de exophthalmus onmiddelijk weer verdween. De 
bloeding kwam binnen korte tijd spontaan tot staan.

Gordon en Macrae (1950) vermeldden een geval van monocu- 
laire blindheid ontstaan na repositie van een zygomatico-maxillaire 
fractuur. Kazanjian (1953) zag dit in vier gevallen. De blindheid 
zou volgens hen veroorzaakt worden door bloedingen in de n. opti
cus. Bij onze patiënten is in één geval blindheid aan de aangedane 
zijde ontstaan. Het betrof hier echter een secundaire operatie bij een 
reeds vele jaren bestaande extreme benedenwaartse verplaatsing 
van de bulbus; vóór de operatie was de visus al zeer gering.

Infecties komen zelden voor. Bij enkele gevallen hebben wij de 
arcus zygomaticus na repositie gesteund door middel van een van 
het vestibulum oris uit ingebrachte drain. Hierbij ontstond enige 
malen een phlegmone in het laterale deel van het gelaat. Deze me
thode kan dus niet aanbevolen worden.
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HOOFDSTUK VI

EIGEN ONDERZOEK

1. Methode
2. Eigen gevallen
3. Gegevens
4. Kritiek en conclusies

1. Methode

Door schrijver dezes werd een naonderzoek verricht over de 
resultaten van de behandeling van alle verwondingen van het 
middelste derde deel van het gelaat, zowel de fracturen als de ver
wondingen van de weke delen, van 1950 tot en met 1957. Dit be
trof een totaal van 510 gevallen, waaronder 180 geïsoleerde neus- 
fracturen, 40 geïsoleerde maxillafracturen, 200 zygomatico-maxil- 
laire fracturen (waarvan 157 geïsoleerd, de rest met andere frac
turen van het aangezicht gecombineerd), 40 fracturen van het cen
trale massief volgens Le Fort II of III en 50 verwondingen van de 
weke delen. Aangezien dit onderwerp te veel omvattend was wer
den alleen de zygomatico-maxillaire fracturen hieruit gelicht voor 
een nadere analyse.

Bij het naonderzoek werd volgens het hiernaast afgedrukte 
schema te werk gegaan. Als toelichting moge nog het volgende 
dienen.

De patient werd gevraagd of hij enige verandering in de vorm 
van zijn gelaat had opgemerkt en zo ja, of dit hem hinderde. Objec
tief werd het volledige herstel ,,fraai” genoemd, aanvaardbare 
afwijkingen van de norm „redelijk” en uitgesproken defiguratie 
„lelijk”. Er bleek geen correlatie te bestaan tussen de subjectieve 
en objectieve bevindingen: meestal waren de patiënten zeer tevre-
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NA-ONDERZOEK TRAUMATOLOGIE MIDDELSTE 
DERDE DEEL GELAAT

Naam man/vrouw

Statusno. leeftijd

Aard ongeval

Diagnose

Therapie

Cosmetiek subjectief: verandering gelaat
klachten

objectief: fraai/redelijk/lelijk

Neus stand
doorgankelijkheid
septum
reuk
traanwegen

Zygoma stand
sensibiliteit huid

herstel na
sinus
diplopie
functie onderkaak

tanden

Maxilla retractie der gingiva 
gevoeligheid van de tandhals
cervicale caries en tandsteen
vitaliteit
occlusie
sinus

Algemeen Portretfoto
X-foto
O.N.K.
Oogheelkunde
Neurologie
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den met het resultaat van de behandeling en slechts een enkele pa
tient sprak de wens uit (hoewel niet spontaan) de afwijking secun
dair te laten corrigeren. Toch konden deze gevallen lang niet altijd 
als „fraai” geclassificeerd worden.

De stand en de doorgankelijkheid van de neus werd beoordeeld 
door middel van rhinoscopia anterior. Er werd gevraagd naar het 
reukvermogen (vermindering of anosmie bij fracturen van de lamina 
cribrosa) en de functie van de traanwegen (epiphora en recidive
rende dacryocystitis bij obliteratie van de canalis nasolacrimalis).

De stand van het os zygomaticum werd door uitwendig onder
zoek beoordeeld. De sensibiliteit in het gebied van de nervus infra- 
orbitalis werd onderzocht met pijn- en tastprikkels, de sensibiliteit 
van het periodontium door middel van het bekloppen van de af
zonderlijke elementen. Indien niet meer aanwezig, werd gevraagd 
na hoe lange tijd deze sensibiliteitsstoornissen hersteld waren. Het 
maximale openen van de mond werd gemeten naar het aantal vin
gers dat bij geopende mond tussen de incisivi toegelaten werd. Ten
slotte werden de anamnestische gegevens over sinusitis en diplopie 
genoteerd.

De stand van de maxilla werd beoordeeld naar de occlusiever- 
houdingen. Er werd gezocht naar mogelijke resttoestanden ten ge
volge van intermaxillaire fixatie met staaldraad (retractie der 
gingiva, cervicale tandsteen en caries).

Bij alveolairfracturen en partiële luxaties van tanden werd de 
sensibiliteit van de betrokken elementen door middel van faradische 
stroom onderzocht.

Bij ernstige afwijkingen op ophthalmologisch of rhinologisch 
gebied waren de patiënten in het merendeel der gevallen reeds uit
voerig onderzocht en/of behandeld, in de andere gevallen werden 
de patiënten naar de desbetreffende specialist verwezen voor on
derzoek.

Bij alle gevallen waar het resultaat der behandeling niet optimaal 
was werden controle-röntgenfoto’s vervaardigd, alsmede een por
tretfoto.

2. Eigen gevallen

Gedurende acht jaren (1950-—d958) werden in de afdeling voor
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Plastische Chirurgie van de Heelkundige Universiteitskliniek te 
Utrecht 196 zygomatico-maxillaire fracturen behandeld. Om een 
rond getal te verkrijgen werden de eerste vier patiënten in 1958 nog 
bij de serie gevoegd.

In onderstaande tabel zijn de gegevens van deze 200 patiënten 
gerangschikt, gecombineerd met de gegevens die het naonderzoek 
heeft opgeleverd.
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1 1950— 8 M 26 _ V auto C +
2 1950- 424 M 46 63 V motor Z I i I II +
3 1950- 630 M 64 — B paard z I ii +
4 1950- 681 M 71 65 D vuist z I i I
5 1950- 714 M 28 — B z I ii
6 1950- 733 M 37 75 B paard z I i II
7 1950-1039 M 26 66 D val z 1 i I +
8 1950-1042 M 34 2 V motor c 1 IV III T +
9 1950-1059 M 30 67 V motor z 1 I I

10 1950—1314 M 34 64 V fiets z III II I III
11 1950-1828 M 53 4 B c I I I III
12 1950—1885 M 27 132 V motor z I II I III
13 1950-2314 M 19 5 V fiets c I II II III +
14 1950- 604 V 21 214 V voetg. z 1 I I < +
15 1950- 977 V 51 213 V fiets z I I I
16 1950-1055 V 56 223 V bromf. z IV I III +
17 1951— 720 M 36 6 B geschut c 1 IV III B +
18 1951- 13 M 35 56 B paard c I II II B III +
19 1951- 23 M 56 69 B val z I II II II
20 1951- 156 M 33 — D val z 1 I +
21 1951- 469 M 24 9 V motor c I I I II +
22 1951— 994 M 8 — D c lil I
23 1951-1198 M 39 — V motor c
24 1951-1459 M 21 70 V fiets z I I I
25 1951-1484 M 27 — B z I II
26 1951-1965 M 32 71 S A 1 I I
27 1951-1968 M 30 D val c III I + +
28 1951-2250 M 36 72 V motor z I II II III +
29 1951-2543 M 17 — B z I I
30 1951- 46 V 39 ---- - V voetg. z III I
31 1951- 636 V 41 — D val z I I
32 1952— 168 M 32 17 V fiets c I III III B III +
33 1952— 304 M 59 — D z III 11
34 1952- 668 M 43 20 B c I I II *1 +
35 1952- 759 M 27 — V fiets z IV +
36 1952- 757 M 26 73 V auto z I II II III +
37 1952-1272 M 57 — V bromt. c I II +
38 1952-1333 M 32 V motor z I I +
39 1952-1344 M 48 — B val z I I
40 1952-1484 M 32 B trein c +
41 1952-1856 M 11 74 D c III III III
42 1952-2651 M 76 V voetg. c I III +
43 1952-2720 M 67 76 D z I II II +
44 1952-2725 M 38 — D vuist z I I
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45 1952- 132 V 21 176 V fiets z I IV II ui 4-
46 1952- 369 V 10 221 V voetg. z I II II ui 4-
47 1952- 431 V 69 273 V auto z I I I 4-
48 1952- 569 V 51 269 V auto c 1 II III < T ui 4-
49 1952— 839 V 27 V motor A I I
50 1952-1585 V 25 265 D val z II I I ui
51 1953- 269 M 61 77 D vuist z I II II in 4-
52 1953— 582 M 43 — D z I I 4-
53 1953— 583 M 49 31 V auto c I IV II 4- ii 4-
54 1953- 776 M 47 — D vuist z I II
55 1953— 819 M 31 78 V bromf. z I III II 4-
56 1953-1251 M 45 79 B z I I II II, IV
57 1953-1334 M 25 — V motor z 1 I 4-
58 1953-1548 M 25 — V motor z I III +
59 1953-1584 M 13 68 V fiets z I II III 4-
60 1953-1621 M 58 ----- B paard z I I
61 1953-1638 M 32 36 V auto c I II III B 4- II 4-
62 1953-1644 M 19 80 V auto z 1 II I II, IV 4-
63 1953-1745 M 29 82 B z I I I IV 4-
64 1953-1830 M 28 ----- V motor c I IV 4-
65 1953-1867 M 37 ---- D z I I
66 1953-1963 M 60 84 V bromf. z I I I IV
67 1953-1965 M 27 85 V motor z I I I II 4-
68 1953-1966 M 38 86 V bromf. z I I I 4-
69 1953-2256 M 33 88 V motor z I I II II
70 1953—2319 M 31 112 S z II I I II
71 1953-2373 M 31 89 B z I I II
72 1953-2503 M 65 90 V fiets z I I I III
73 1953-2528 M 26 91 B z I I II
74 1953- 136 V 44 226 V fiets z I I I 4-
75 1953- 548 V 19 — V fiets z IV 4-
76 1953— 702 V 24 268 V bromf. z III I I I
77 1953—1332 V 35 234 V fiets z I I I <
78 1953-1361 V 73 — V voetg. c I I 4-
79 1953—1369 V 25 — V bromf. z I I 4-
80 1954- 17 M 27 92 V motor c I I I II 4-
81 1954— 303 M 25 95 S z I I II III 4-
82 1954- 329 M 25 118 D vuist z I I II
83 1954- 393 M 5 96 V voetg. z I II II 4-
84 1954- 436 M 53 97 B c I III I III 4-
85 1954- 649 M 35 ---- - S z I I
86 1954- 856 M 43 99 V auto c I II II T III 4-
87 1954-1388 M 47 231 V fiets z I I II II 4-
88 1954-1540 M 67 101 V bromf. z I I I 4-
89 1954-1633 M 28 V motor z I II 4-
90 1954-1729 M 52 133 V bromf. z I III II 4-
91 1954-2010 M 65 102 V voetg. z I I II II 4-
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92 1954—2137 M 31 66 V bromf. Z IV I
93 1954-2174 M 27 — V bromf. Z 1 I
94 1954-2334 M 50 105 V fiets Z I I I ii
95 1954—2338 M 61 — D val Z II I
96 1954-2545 M 40 — S Z I ' I
97 1954— 161 V 21 — V auto Z I II
98 1954- 649 V 37 — V bromf. Z I I
99 1954- 911 V 34 238 D val Z 1 I I in

100 1954- 984 V 40 239 V bromf. Z I I I +
101 1954- 993 V 68 — V bromf. Z IV +
102 1955- 274 M 30 106 V auto C I IV II +
103 1955— 339 M 26 107 V bromf. C I III III in
104 1955- 419 M 22 110 V bromf. Z I I I ii +
105 1955- 457 M 54 130 V bromf. A I I I 1 +
106 1955- 575 M 36 167 V bromf. C I IV I ii +
107 1955- 995 M 50 — V motor z I I +
108 1955—1088 M 48 113 V bromf. z I III II + +
109 1955—1184 M 23 116 V motor c I III II + in +
110 1955-1235 M 38 114 V bromf. z I III I in
111 1955-1408 M 38 120 V motor z I I 11 +
112 1955-1562 M 24 124 B z I I I in
113 1955-1609 M 54 126 V bromf. z I III II HI +
114 1955-1769 M 26 — V motor z I I
115 1955-1945 M 69 — V bromf. z IV 4-
116 1955-1959 M 52 115 B z I IV II
117 1955-1982 M 29 — V bromf. z I I +
118 1955-2090 M 20 V bromf. z I I
119 1955-2120 M 15 137 V auto c I II I + III +
120 1955—2144 M 47 108 V motor z I I I +
121 1955-2259 M 43 138 B z III II III B +
122 1955-2370 M 66 135 V flets z 1 I II +
123 1955-2585 M 78 140 V voetg. z 1 I I +
124 1955— 292 V 25 271 V auto c 1 I III III +
125 1955— 848 V 21 — V bromf. z I II + +
126 1955-1188 V 30 244 V fiets z I I I +
127 1955-1231 V 14 245 V fiets z I I I I +
128 1955-1237 V 69 — D val c IV +
129 1955-1456 V 72 248 D z I I II III
130 1956— 262 M 65 141 B z I I I
131 1956- 348 M 63 191 D val z I I II III
132 1956- 363 M 40 — D vuist z 1 II
133 1956- 399 M 59 175 V voetg. z I I II II 4-
134 1956- 463 M 16 145 D paard z I II I
135 1956- 475 M 3 156 D paard z III II I
136 1956- 566 M 65 ---- V bromf. c IV 4-
137 1956— 603 M 42 147 D val z I I I
138 1956- 662 M 42 — V bromf. z I I 1 4-

6
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139 1956- 740 M 37 150 V bromf. Z I I ii
HO 1956- 758 M 59 151 V bromf. Z I I I I +
141 1956- 769 M 31 152 D vuist z I I I
142 1956-1052 M 49 153 D c I II ii III
143 1956-1158 M 56 — B val c I I 4-
144 1956-1183 M 22 158 V motor z 1 I I +
145 1956-1380 M 24 161 V bromf. z III II in T II +
146 1956-1414 M 46 159 V bromf. z I I ii +
147 1956-1544 M 57 160 V bromf. z I I ii I +
148 1956—1586 M 10 162 V auto c I III ii +
149 1956-1829 M 36 165 V bromf. z I I I +
150 1956-1830 M 47 ---- D val z I I
151 1956-1975 M 48 278 B c I I in < B IV
152 1956-2004 M 31 — V bromf. z I I
153 1956-2053 M 27 277 B z I II o III
154 1956—2058 M 51 171 D z III II ii III
155 1956-2147 M 24 --- - V motor z I I
156 1956—2272 M 22 --- - V motor z I IV
157 1956-2273 M 25 230 V auto c I I ii B II 4-
158 1956-2530 M 37 127 D z I I I
159 1956— 686 V 28 ---- D val z I I
160 1956-1109 V 24 253 V flets z 1 I I < I 4-
161 1956-1371 V 30 254 V auto c I I I II
162 1957— 285 M 34 177 V bromf. z 1 II in 4-
163 1957- 319 M 52 179 V motor z I I hi 4-
164 1957— 325 M 47 180 V fiets z I I I III 4-
165 1957- 502 M 31 182 D vuist z I I I I
166 1957- 539 M 26 181 V bromf. z III II in < II 4-
167 1957— 603 M 54 186 V bromf. z 1 I I I
168 1957- 610 M 69 187 V bromf. z I II I II 4-
169 1957- 613 M 39 188 V bromf. z I I I 4-
170 1957- 634 M 13 ----- V voetg. c IV
171 1957- 667 M 33 189 B z I I I III 4-
172 1957— 669 M 29 264 V motor z I I ii I 4-
173 1957- 972 M 44 194 B z 1 II I III
174 1957—1053 M 65 274 V motor z I III ii III 4-
175 1957—1122 M 32 197 V motor z I I o 4-
176 1957-1211 M 32 276 V bromf. z I I ii III 4-
177 1957-1302 M 43 — V motor z IV 4-
178 1957-1384 M 34 217 B z I II I + III
179 1957 — 1416 M 39 199 B z I I I III
180 1957-1428 M 51 168 V bromf. z I I I
181 1957-1535 M 18 224 V bromf. z 1 I I
182 1957-1599 M 69 201 V bromf. z IV I T III 4-
183 1957-1658 M 45 202 V auto c III II I T III +
184 1957-1685 M 65 203 V flets z I I I II 4-
185 1957-1778 M 36 206 V flets z I II in < B II 4-
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186 1957- 1872 M 60 207 V flets Z 1 I II +
187 1957- 1922 M 49 144 V bromf. Z I I I III
188 1957- 2061 M 37 B Z I I
189 1957- 2152 M 51 210 B z 1 II I
190 1957- 2212 M 44 211 V fiets c I IV I < II +
191 1957- 217 V 32 255 V motor z I I II < III
192 1957- 262 V 48 — V motor c IV +
193 1957- 269 V 37 267 V bromf. z 1 I I II +
194 1957- 752 V 51 272 V auto c III III III III +
195 1957- 884 V 44 261 V bromf. z I III I III +
196 1957- 1197 V 41 266 V motor z I I I < III +
197 1958- 173 V 22 801 V flets z I I II III
198 1958— 319 M 41 802 D val z I I I II
199 1958- 379 M 19 803 S z I I II III +
200 1958- 430 M 61 804 V bromf. A II III I <

') voor verklaring zie bladz. 83,
*) 34. geen diplopie wegens slechte visus. 

**) 41. monoculaire blindheid na repositie.
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3. Gegevens

Naar de aard van de fractuur vinden wij de volgende verdeling:

fracturen van de arcus zygomaticus 4
zygomatico-maxillaire fracturen 153
complexe fracturen 43

Het geringe aantal fracturen van de arcus zygomaticus is opmer^ 
kelijk. Voor het breken van de arcus is zeker minder geweld nodig 
dan voor het tot stand komen van de fracturen van het zygomatico- 
maxillaire blok. Kennelijk wordt het gelaat zelden door zuiver late
raal geweld getroffen.

Zoals reeds eerder werd vermeld heb ik hier om praktische 
redenen aan het begrip complex een wat grotere uitbreiding ge
geven: ook de complicerende mandibulafracturen werden hierbij 
geteld.

In de loop der jaren is duidelijk een stijgende lijn te zien in het 
aantal fracturen. Het merendeel der fracturen wordt door een ver
keersongeval veroorzaakt; ongevallen door bromfietsen blijken 
hierbij het meest voor te komen.

mannen vrouwen

1950 13 3
1951 13 2
1952 13 6
1953 23 6
1954 17 5
1955 22 6
1956 29 3
1957 29 6
1958 45 4

aard van het ongeval

auto 17
motorfiets 32

verkeer bromfiets 47 65 o/o
fiets 24
voetganger 10

bedrijfsongeval 31 15.5 u/o
diversen (val, slag, stoot) 33 16.5 o/o
sport 6 3 o/o
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Voor het naonderzoek bleken 18 patiënten onbereikbaar te zijn 
(adres onbekend, geëmigreerd, inmiddels overleden). Vier patiën
ten overleden voor of kort na de behandeling ten gevolge van 
andere oorzaken: twee ten gevolge van ernstige verwondingen van 
het centrale zenuwstelsel, één ten gevolge van septichaemie en één 
ten gevolge van longembolie. Van de overige 182 patiënten gaven 
142 aan een oproep tot naonderzoek gehoor (78 %).

Voor de beoordeling van de resultaten van de behandeling wer
den de patiënten naar de behandelingswijze gerangschikt (Mans
field 1948). Bij groep I werd de fractuur alleen volgens Gillies ge- 
reponeerd, bij groep II werd ook het antrum geopend en getampon- 
neerd, bij groep III werden ook Osteosynthese, uitwendige fixatie of 
andere maatregelen toegepast, bij groep IV werd niets gedaan (hetzij 
wegens de slechte algemene toestand, dan wel wegens het ont
breken van dislocatie).

De symmetrie van het gelaat werd als volgt beoordeeld (objec
tief): groep I fraai, groep II redelijk (ook lichte afwijkingen van de 
norm werden tot deze klasse gerekend), groep III lelijk.

Van de functie der kaak werd alleen de orthale beweging beoor
deeld. Wanneer de geopende mond minder dan 2| vinger tussen de 
voorste tandenrij toeliet werd de functie als verminderd geclassi
ficeerd.

De diplopie werd vermeld als T (ijdelijk) of B (lijvend).
Onder sinusitis werden niet alleen de rhinologisch vastgestelde 

gevallen geboekt, maar ook de patiënten met duidelijke klachten 
zoals bij sinusitis voorkomen.

Het herstel van de uitval van de n. infraorbitalis werd als volgt 
geclassificeerd: groep I genezing binnen zes weken, groep II gene
zing na zes weken, groep III nooit volledig genezen, groep IV 
neuralgiforme klachten.
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NA-ONDERZOEK 142 PATIENTEN

Therapie
klasse

Commo
tio Deformiteit

Beperking 
van de 
kaak- 

functie
Diplopie Sinusitis Uitval n. 

infraorbitalis

I. 84 
(59 o/o) 45

I 55
II 26
III 3

6 B 2 —
I 10
II 17
III 17
IV 4

II. 32 
(23 o/o) 21

I 12
II 13
III 7

3 T 4
B 4

3
I -
II 7
III 19
IV -

III. 15
(11%) 11

I 4
II 7
III 4

1 B 1 2
I -
II -
III 9
IV -

IV. 11
(8 o/o) 9

I 5
II 4
III 2

I T 2
B 1

1
I -
II 3
III 3
IV —

Bij 142 patiënten die aan het naonderzoek werden onderworpen 
zien wij direct na het ongeval:

verschijnselen van het centrale zenuwstelsel
(commotio of erger) 61 %

uitval van de nervus maxillaris 63 °/o
diplopie 10°/o

Bij het naonderzoek, waarbij het tijdsverloop tussen behandeling 
en naonderzoek wisselde van zeven maanden tot acht jaren en 
zeven maanden, werd met betrekking tot het resultaat van de be
handeling het volgende vastgesteld:

Gelaatstrekken 
fraai . 
redelijk 
lelijk ..

54 % 
35 % 
11 %
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Beperking van de beweging van de kaak 8 %

Sinusitis .................................................................. 4 %

Blijvende diplopie ................................................ 6 %

Uitval van de nervus maxillaris ................. 89 patiënten (63 %)
genezing binnen zes weken ............ 11 %
genezing na zes weken..................... 30 %
nooit volledig genezen .....  54 %
neuralgiforme klachten ..................... 4 %

Tenslotte werden de patiënten naar het tijdstip van operatie ge
rangschikt: groep I operatie binnen een week na het ongeval; groep II 
één tot twee weken na het ongeval; groep III meer dan twee weken 
na het ongeval.

I   130 (92 %)
II ................................................................... 2(1%)

III ................................................................... 10 ( 7%)

Bij de helft van de patiënten uit groep III werd in cosmetisch op
zicht een slecht resultaat verkregen, bij één patient verbeterde de 
diplopie niet.

Hoewel het algemeen bekend is dat het resultaat van de behan
deling bij verouderde fracturen aanzienlijk slechter is, zijn deze 
getallen helaas te klein om dit op overtuigende wijze aan te tonen. 
Wel bevestigen zij de algemene mening.

Wat betreft de behandeling zelf blijkt dat wij in 59 % der 
gevallen met repositie meenden te kunnen volstaan, terwijl in 34 % 
de fractuur na repositie de een of andere vorm van fixatie be
hoefde.

4. Kritiek en conclusies

Wanneer wij nu de cijfers die het naonderzoek heeft opgeleverd 
bestuderen blijkt het niet moeilijk hieruit enige waardevolle gevolg
trekkingen te maken.
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Slechts in de helft der gevallen wordt met de gevolgde behan
deling een optimaal resultaat bereikt met betrekking tot het herstel 
van de gelaatstrekken. Weliswaar is in 35 % der gevallen het 
resultaat nog zeer aanvaardbaar, maar in 11 % moet de afwijking 
als „lelijk” gekwalificeerd worden. Hoewel de meeste patiënten uit 
de laatste groep zich met het resultaat verzoend hadden, menen wij 
toch dat hier van een falen van de behandeling gesproken kan 
worden. De oorzaak van het falen is duidelijk: óf de repositie werd 
ten onrechte voldoende geacht óf de stand van het zygomatico- 
maxillaire blok werd na de repositie ten onrechte als stabiel be
schouwd.

Het horen van een krakend geluid bij de repositie is nog geen 
waarborg voor de goede stand van het zygomatico-maxillaire blok. 
Ook dient tegen overcorrectie gewaakt te worden. De randen van 
de orbita moeten nauwkeurig afgetast worden en bij gevallen met 
sterke discolatie moet steeds het antrum geopend worden. Bij sterke 
dislocatie kan men immers een ernstige comminutieffractuur van 
de bodem der orbita verwachten die zonder directe behandeling 
nimmer in een goede stand geneest. Indien de fractuur in of bij de 
sutura frontozygomatica een sterke dislocatie vertoont dient men 
steeds, onafhankelijk van de nauwkeurigheid van de bereikte repo
sitie, hier Osteosynthese met staaldraad te verrichten. De noodzake
lijkheid van deze Osteosynthese werd door ons aanvankelijk te 
weinig beseft.

Dat redislocatie na goede repositie meer voorkomt dan men wel 
zou denken, is ook door andere schrijvers opgemerkt (Dingman 
1953). Hoewel de stand van het zygomatico-maxillaire blok niet 
door krachtige spieren beïnvloed kan worden (de invloed van de
m. masseter wordt immers door de fascia temporalis gecompen
seerd), moet men toch het gewicht van de weke delen en de kracht 
van de mimische musculatuur niet onderschatten. Mogelijk kan 
de werking van de m. masseter wel iets bijdragen tot de binnen
waartse redislocatie, evenals de littekenretractie in het gebied van 
de processus zygomaticus maxillae. Hier bestaat immers dikwijls 
een ernstige comminutieffractuur en ten gevolge van verlies van 
beenweefsel en gebrekkige adaptatie van de fragmenten zal der
halve ook dikwijls geen benige consolidatie ontstaan. In het aldaar 
gevormde fibreuze weefsel kan geleidelijk een min of meer ernstige
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littekenretractie ontstaan. Wanneer na repositie de stand niet goed 
stabiel blijkt te zijn, besluite men tot het openen van het antrum 
en/of Osteosynthese met staaldraad. De tamponnade van het antrum 
moet niet te snel opgeheven worden en zeker niet wanneer de 
tampon behalve de bodem der orbita en de wanden van het antrum 
ook het zygomatico-maxillaire blok op zijn plaats moet houden. 
Naar gelang van de ernst van de fractuur late men de tampon veer
tien dagen ä drie weken in situ. Indien men langdurige tampon
nade aangewezen acht verdient het overweging durante operatione 
een neusvenster aan te leggen.

Bij onze patiënten werd het slechts in 34 % der gevallen nood
zakelijk geacht de fractuur na repositie op de een of andere wijze 
te fixeren. De resultaten zouden ongetwijfeld beter zijn geweest in
dien de fractuur veelvuldiger en langduriger gefixeerd ware gewor
den. Dawson (1956) meent dat men er op kan rekenen in 55 % 
der gevallen fixatie te moeten toepassen.

Blijvende beperking van de beweging van de kaak, zodanig dat 
de patient hierover klachten hield, komt bij onze patiënten niet 
voor. Bij geïsoleerde fracturen van de arcus zygomaticus is repositie 
steeds gemakkelijk en hoewel het dikwijls niet gelukt een anato
mische repositie te verkrijgen is het functionele resultaat steeds 
goed. Wel dient het maximale openen van de mond postoperatief 
aangemoedigd te worden.

Postoperatieve sinusitis is een zeldzaam verschijnsel. Vele andere 
schrijvers hebben dit ook opgemerkt. Of chronische sinusitis door 
het aanleggen van een ruim neusvenster voorkomen kan worden 
valt te betwijfelen. Vele schrijvers, die als gewoonte nimmer een 
venster aanleggen, vermelden óók sinusitis als een zeldzame com
plicatie. De mening dat acute sinusitis slechts dan zou ontstaan als 
er reeds latente chronische sinusitis aanwezig is, wordt door vele 
schrijvers gedeeld. Treft men bij het openen van het antrum teke
nen van sinusitis aan (verdikt slijmvlies, poliepen, mucopurulent 
secreet) dan is het aanleggen van een ruim neusvenster noodza
kelijk.

Traumatische diplopie is een toestand, die door verschillende 
oorzaken kan ontstaan; zij kan tijdelijk of blijvend zijn en is dikwijls 
moeilijk te voorkomen. Bij zygomatico-maxillaire fracturen komt 
herhaaldelijk een passagère parese van de m. obliquus inferior voor.
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Deze parese wordt veroorzaakt door bloeding in de spierschede en 
pleegt, onafhankelijk van de nauwkeurigheid der repositie, te ge
nezen. Parese van de m. rectus lateralis en m. rectus inferior is 
echter meestal afhankelijk van de abnormale anatomische verhou
dingen (tractie aan de spier via de retinacula, inklemming in de 
fractuurspleet, directe beschadiging, littekenretractie).

Vergroeiingen in het gebied van de mm. obliquus inferior en 
rectus inferior en adhaesies tussen het onderste deel van de kapsel 
van Tenon en de bodem der orbita moeten ook van veel belang 
worden geacht.

Ondanks de behandeling komt bij onze patiënten in 6 % der ge
vallen blijvende diplopie voor. Wanneer wij herstel van de ana
tomie der orbita als een eerste vereiste voor het voorkómen van 
blijvende diplopie beschouwen, dan blijkt helaas dat onze behan
deling onvoldoende is geweest. Op de controle-röntgenfoto blijkt 
er bij al deze patiënten nog een aanzienlijke dislocatie te bestaan, 
vooral in de sutura frontozygomatica en de bodem der orbita. Ik 
wil er nogmaals met de meeste nadruk op wijzen dat bij dislocatie 
in de laterale wand der orbita steeds Osteosynthese met staaldraad 
verricht moet worden. Evenzeer moet bij comminutieffracturen van 
de bodem der orbita Osteosynthese in de infraorbitale rand ver
richt worden en de bodem zelf door middel van tamponnade van 
het antrum gesteund worden. Het is echter bekend dat zelfs ana
tomische repositie geen waarborg is voor het uitblijven van blijvende 
diplopie: door littekenretractie kan later diplopie ontstaan of be
staande diplopie nog verergeren. De behandeling van deze laatste 
vorm van diplopie is nog steeds een groot probleem.

Praeoperatief werd in 63 % der gevallen een stoornis in de sen
sibiliteit in het gebied van de n. infraorbitalis vastgesteld. In meer 
dan de helft der gevallen bleef volledig herstel uit. Uit de experimen
ten van vroegere onderzoekers is gebleken dat de continuïteit van 
de zenuw zelden onderbroken wordt. Meestal bestaat er een contusie 
in of bij het foramen infraorbitale of inklemming in de fractuurspleet. 
Goede repositie van het zygomatico-maxillaire blok zou voor het 
herstel van de sensibiliteit van belang zijn.

Uit de voorgaande conclusies en overwegingen kunnen wij vast
stellen dat:
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1. de geïsoleerde zygomatico-maxillaire fractuur verre van zeld
zaam is

2. de betekenis van de zygomatico-maxillaire fractuur niet onder- 
schat moet worden aangezien er bij geen of onvoldoende be
handeling ernstige restverschijnselen kunnen blijven bestaan

3. bij de behandeling van zygomatico-maxillaire fracturen het 
accent dient te liggen op vroegtijdige diagnose en behandeling, 
nauwkeurige repositie en betrouwbare fixatie.
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HOOFDSTUK VII

RESTTOESTANDEN EN HUN BEHANDELING

1. Asymmetrie van het gelaat
2. Beperking van de beweging van de kaak
3. Sinusitis maxillaris
4. Enophthalmus en diplopie
5. Uitval van de nervus maxillaris

1. Asymmetrie van het gelaat

Bij sterke dislocatie van het zygomatico-maxillaire blok kan een 
bijzonder ontsierende asymmetrie van het gelaat ontstaan. Bij onvol
doende behandeling kan deze asymmetrie, zij het in verminderde 
mate, blijven bestaan.

De asymmetrie wordt voornamelijk veroorzaakt door afplatting 
van de wang, een vertrokken lidspleet en beneden- en binnenwaartse 
verplaatsing van de balbus. Over het algemeen is de afplatting van 
de wang weinig opvallend, maar ieder merkt de verandering van de 
lidspleet en van de stand van het oog onmiddellijk op. Het oog krijgt 
dikwijls een wat starende en verdrietige uitdrukking, ,,net alsof je 
een glazen oog hebt” (fig. 25, 26).

Deze ontsiering dient niet te worden onderschat. Veelal kunnen 
de patiënten zich niet aanpassen en voelen zij zich in sociaal opzicht 
ernstig gehandicapt. Er ontstaan inferioriteitsgevoelens en antisociale 
neigingen. Bij kinderen geldt dit nog in versterkte mate (Epsteen 
1958).

Toch kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat deze ont
siering door de meeste schrijvers sterk wordt overdreven. Slechts 
zelden komt zij in storende mate voor.

Uit het naonderzoek van onze patiënten is gebleken dat ondanks



Fig. 25 Fig. 26
Zygomatico-maxillaire fractuur rechts, ten Bij achterover hangend hoofd zijn de

onrechte zonder fixatie behandeld : volledige afvlakking en enophthalmus zeer duidelijk 
redislocatie. Afvlakking van de wang en 

typisch orbitaal syndroom

Fig. 27
Verwaarloosde zygomatico-maxillaire fractuur 

links, met neusfractuur en maxillafractuur. 
Enophthalmus, dislocatie bulbi, 

onverdraaglijke diplopie

Verwaarloosde zygomatico-maxillaire 
fractuur rechts. OD is geënucleëerd. 

Typisch orbitaal syndroom bij prothese



Fig. 29 Fig. 30
De gehele voorste wand van de sinus De lijnen volgens McGrigor en Campbell

maxillaris is weggenomen. In de mediale 
wand is een neusvenster aangebracht

infraorbitale rand

crista
infrazygomatica

foramen infraorbitale

mediale wand van het antrum 
neusvenster
onderste rand van de concha nasalis 

inferior
bodem van de meatus nasi inferior 
trepanatieopening in de voorste

wand van het antrum

Fig. 29a
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repositie dikwijls een lichte afplatting van de wang blijft bestaan. 
Ook Dechaume (1956) heeft hierop gewezen. Zelfs bij gevallen 
waar osteosynthese met staaldraad in de laterale en onderste rand 
van de orbita verricht werd kan men een dergelijke afplatting waar
nemen. Dit wordt veroorzaakt door een scharnierbeweging in de 
fixatiepunten. Het os zygomaticum, dat zijn onderste steunpunt op 
de processus zygomaticus maxillae nog mist, wordt door verschil
lende oorzaken toch nog naar binnen gedrukt. Hierbij kunnen de 
druk van de weke delen, mimische musculatuur, m. masseter en lit- 
tekenretractie alle van belang zijn. Rowe en Killey (1955) hebben 
dit verschijnsel ook waargenomen.

De lichte afplatting is weinig opvallend; de meeste patiënten zijn 
zich er niet eens van bewust. Het zal dan ook uiterst zelden voor
komen dat een patient deze afplatting wil laten corrigeren. Men kan 
de contour van de wang het gemakkelijkste verbeteren door van een 
intraorale incisie uit een autotransplantaat van spongiosa uit het 
os ilium op de facies malaris ossis zygomatici te leggen (Converse 
1950).

2. Beperking van de beweging van de kaak

Blijvende beperking van de beweging van de kaak wordt, in tegen
stelling tot de vroeg aanwezige trismus, voornamelijk door mecha
nische factoren veroorzaakt. Wanneer een naar binnen gedrukt 
fragment van de arcus in deze stand vastgroeit, wordt de beweging 
van de processus coronoideus mandibulae bij het openen van de 
mond spoedig belemmerd. Tevens kunnen ten gevolge van organi
satie van het haematoma fibreuze adhaesies tussen de processus 
coronoideus en de arcus zygomaticus ontstaan. Men heeft zelfs 
benige verbinding tussen beide botstukken beschreven (Lewis 1953, 
Rowe en Killey 1955, Stokes 1956).

Slechts zelden is het openen van de mond zodanig beperkt dat 
actief ingegrepen moet worden. Passieve oefeningen met behulp 
van de vinger of van een wigvormig stuk hout brengen in de begin
periode spoedig verbetering. Normaliter laat een geopende mond 
drie op elkaar geplaatste vingers toe. Bij onze patiënten werd in 
8 % der gevallen blijvende beperking der functie vastgesteld. Deze 
beperking bedroeg nimmer meer dan één vinger. Geen enkele patient
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ondervond last hiervan, de meeste hadden het verschijnsel zelfs nooit 
opgemerkt.

Bij de behandeling van een ernstige bewegingsbeperking staan ons 
twee mogelijkheden ten dienste: repositie van de arcus zygomaticus 
of exstirpatie van de processus coronoideus mandibulae (Lewis 
1953). De eerste methode, waarbij de directe oorzaak weggenomen 
wordt, is het meest voor de hand liggend en verdient derhalve de 
voorkeur. De arcus wordt van temporaal uit benaderd (Gillies 1927). 
Met een kleine beitel dringt men subfasciaal tot op de arcus door en 
refractureert deze in het gebied van de oude fractuur. Vervolgens 
wordt het fragment met een elevatorium volgens Bristow of Kilner 
gereponeerd. Bij goede repositie is de blokkering van de beweging 
van de kaak nu geheel opgeheven. Aangezien meestal neiging tot 
redislocatie naar binnen zal blijken te bestaan moet het fragment in 
zijn juiste positie gefixeerd worden. Hiervoor zijn verscheidene me
thoden aangegeven (zie blz. 70).

3. Sinusitis maxillaris

Sinusitis na een zygomatico-maxillaire fractuur is een betrekkelijk 
zeldzaam verschijnsel. Het doet zich gewoonlijk in twee vormen 
voor: een vroege sinusitis ten gevolge van infectie van het 
haemoantrum en een late sinusitis ten gevolge van chirurgische 
manipulaties in het antrum.

De vroege sinusitis hebben wij reeds besproken. Over het alge
meen kan gesteld worden dat het haemoantrum alleen bij reeds 
aanwezige latente sinusitis geïnfecteerd wordt. De vroege sinusitis 
is meestal van ernstige aard in tegenstelling tot de late, die een meer 
goedaardig karakter heeft. Bij de vroege sinusitis is het aanleggen 
van een endonasaal venster onvoldoende: dikwijls bevinden zich 
fragmenten van bot in de sinus welke verwijderd moeten worden. 
Men kieze daarom steeds de toegangsweg volgens Luc. Bloedstolsels 
en botfragmenten worden verwijderd, het slijmvlies wordt zo veel 
mogelijk intact gelaten. Eventueel aanwezige poliepen dienen na- 
tuurlijk verwijderd te worden. De fractuur kan zowel van het antrum 
uit als langs temporale weg gereponeerd worden, maar de temporale 
weg is bij een geïnfecteerd antrum te verkiezen. Indien de fixatie 
van de fractuur geen tamponnade van het antrum vereist late men
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dit achterwege. Van het antrum uit maakt men vervolgens een ruim 
venster naar de neus en vervolgens wordt de incisie in de omslag- 
plooi gesloten. Postoperatief worden antibiotica in hoge dosering 
toegediend. Het spoelen van de sinus dient vermeden te worden 
zolang de slijmvliesverwondingen nog niet genezen zijn: het ver
spreiden van de infectie met als gevolg een phlegmone der orbita of 
ostitis kan daarvan het gevolg zijn. Eventueel kan het voordeel heb
ben de sinus dagelijks leeg te zuigen door een via het neusvenster 
ingevoerde dunne polyethyleen drain.

De late sinusitis is volgens de gangbare mening van iatrogene 
aard. Door het openen van het antrum, intra-antrale manipulaties en 
langdurige tamponnade ontstaat een chronische infectie van de 
mond- en neusholte uit. Vandaar dat iedere repositiemethode van een 
zygomatico-maxillaire fractuur via het antrum door vele schrijvers 
veroordeeld werd (Keen 1907, Matti 1922, Baxter 1941, Balkin 1942, 
Schmier 1945). Anderen achtten repositie via het antrum wel geoor
loofd mits men steeds een ruim venster naar de neus aanlegt en geen 
tamponnade toepast (Gerrie 1938, Kanthak 1940). Ook zijn er 
schrijvers die ondanks intra-antrale manipulaties en langdurige tam
ponnade zelden infectie zagen ontstaan (Lothrop 1906, Mclndoe 
1937, Blair 1937, Scharfe 1944, Anthony 1952). Bij de behandeling 
van grote reeksen patiënten is evenwel gebleken dat de late sinusitis 
zeer weinig voorkomt (Coakley en White 1943, Mansfield 1948, 
Rowe en Killey 1955, Martin, Trabue en Leech 1956). In onze eigen 
reeks van patiënten werd in 4 % chronische sinusitis vastgesteld. 
Hierbij werden niet alleen de rhinologisch vastgestelde gevallen ge
rekend, maar ook die met duidelijke klachten zoals bij sinusitis plegen 
voor te komen.

Indien de fixatie van de fractuur langdurige tamponnade van het 
antrum vereist, verdient het wellicht toch aanbeveling een neus
venster aan te leggen. Indien sinusitis ontstaat wordt de behandeling 
hiervan in ieder geval veel eenvoudiger. Gedurende de periode van 
tamponnade diene men steeds antibiotica in hoge dosering toe.

Het niet sluiten van de incisie in de omslagplooi zou volgens 
enkele schrijvers dikwijls aanleiding geven tot het ontstaan van 
oro-antrale fistels (Matthews 1943, Peet 1954). Martin, Trabue en 
Leech (1956) zijn echter de enige schrijvers die een dergelijk geval 
vermeld hebben. Bij onze patiënten werd eveneens één oro-antrale



94

fistel vastgesteld. De patient had geen klachten, het feit was hem 
zelfs geheel onbekend. Het niet open blijven van het aangelegde 
neusvenster speelt mogelijk bij het ontstaan van oro-antrale fistels 
een rol. Ook is het van belang de incisie zo laag mogelijk te leggen, 
opdat de trepanatieopening in de voorwand van de maxilla niet op 
dezelfde hoogte als de incisie komt te liggen. Het sluiten van de fistel 
levert geen moeilijkheden op.

Indien ondanks alle voorzorgen toch chronische sinusitis ontstaat 
is behandeling door een oor-, neus- en keelarts aangewezen.

4. Enophthalmus en diplopie

Bij onbehandelde of onvoldoend behandelde zygomatico-maxillaire 
fracturen kan het volgende syndroom ontstaan (fig. 25, 26, 27):

vertrokken lidspleet 
ptosis
diepe supratarsale groeve in het bovenste ooglid 
enophthalmus
benedenwaartse verplaatsing van de bulbus 
diplopie.

De pathogenese van dit syndroom werd reeds in hoofdstuk III 
behandeld. Hier moge nogmaals vermeld worden dat een vroeg
tijdige en juiste behandeling van een zygomatico-maxillaire fractuur 
geen waarborg is voor het verdwijnen of uitblijven van diplopie 
(de Voe 1948). Hoewel door de anatomische repositie de normale 
verhoudingen van de bulbus en oogspieren in de orbita hersteld 
worden, kunnen hetzij door directe beschadigingen van de oog
spieren, dan wel door vorming van littekenweefsel in de oogspieren, 
de oogspierscheden en het orbitale vetlichaam zodanige afwijkingen 
ontstaan dat een min of meer ernstige verstoring van het evenwicht 
der uitwendige oogspieren ontstaat (Converse en Smith 1950). Zo 
kunnen door vorming van littekenweefsel enophthalmus en diplopie 
ook enige maanden na het ongeval manifest worden.

Bij de behandeling moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
gevallen waarbij abnormale anatomische verhoudingen bestaan en 
gevallen met blijvende diplopie bij normale anatomische verhou
dingen.
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Het behoeft geen betoog dat bij de diagnose en therapie nauwe 
samenwerking tussen chirurg en oogarts een eerste vereiste is. Door 
röntgenologisch onderzoek kan men zich een indruk vormen over 
de mate van dislocatie van de fractuur. Hierbij dient in het bijzonder 
gelet te worden op diastase in de sutura frontozygomatica en op de 
toestand van de bodem der orbita. Zo nodig worden planigrammen 
gemaakt in de occipito-mentale positie. Vervolgens wordt een vol
ledig oogheelkundig onderzoek verricht. Wanneer de visus onvol
doende is heeft de correctie van de diplopie weinig zin: in dat geval 
zal het beter zijn de patient te leren de dubbelbeelden te onderdruk
ken. De mate der enophthalmus wordt nauwkeurig gemeten en de 
aard en ernst van de diplopie vastgelegd op het scherm volgens 
Hess. Neurogene paralysen der oogspieren dienen te worden uit
gesloten.

Bij abnormale anatomische verhoudingen verdient het de voorkeur 
deze eerst te herstellen. Dikwijls zal men ervaren dat enophthalmus 
en diplopie hierdoor veel verbeteren, zo niet hersteld worden. Het 
herstel der anatomische verhoudingen kan men op twee wijzen na
streven: a. door refractuur, repositie en fixatie (Gillies 1927, Ding- 
man en Harding 1951, Moore en Ward 1949) en b. door transplan
tatie van beenweefsel (Perthes 1911, Figi 1932, Mclndoe 1937, 
Erich en Austin 1944, Converse en Smith 1950).

De eerste methode verdient de voorkeur. Het gehele zygomatico- 
maxillaire blok wordt met beitelslagen gerefractureerd en volgens 
Gillies gereponeerd. Door middel van osteosynthese met staaldraad 
en tamponnade van het antrum wordt tenslotte het fragment ge
fixeerd.

De osteotomie van de bodem der orbita, zoals door Wassmund 
(1939) beschreven werd, is een onvolledige methode aangezien hier
bij de laterale ligamenten ongemoeid gelaten worden. Om dezelfde 
reden is het transplantaat van beenweefsel af te keuren, maar ook 
omdat hierdoor nieuwe functiestoringen kunnen ontstaan (Anthony 
1952).

Beschrijven wij de techniek der eerste methode in het kort:
1. van een kleine incisie in de behaarde slaap uit schuift men 

een kleine scherpe beitel subfasciaal tot op de arcus zygomaticus 
door en refractureert deze in het middelste deel

2. van een incisie naast de laterale ooghoek uit, horizontaal in

7
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de huidplooien verlopend, legt men de fractuur in de laterale wand 
van de orbita subperiostaal vrij. Langs de sutura frontozygomatica 
en sphenozygomatica slaat men de beitel door de laterale wand der 
orbita tot in de fissura orbitalis inferior

3. van een boogvormige incisie op de grens van het onderste 
ooglid en de wang uit legt men de gehele infraorbitale rand sub- 
periostaal vrij. Met een fijn raspatorium schuift men voorzichtig de 
periorbita van de bodem der orbita los. Vervolgens wordt de bodem 
der orbita van de infraorbitale rand af tot de fissura orbitalis inferior 
met een smalle beitel gerefractureerd. Men blijve ruim mediaal van 
de canalis infraorbitalis

4. van een grote horizontale incisie uit, 1 cm boven de rand der 
gingiva, legt men de voorzijde van de maxilla subperiostaal vrij. Men 
drage er zorg voor de n. infraorbitalis niet te beschadigen. Vervol
gens wordt het antrum in de voorste wand ruim getrepaneerd. Po
liepen worden verwijderd, overigens wordt het slijmvlies van het 
antrum zo veel mogelijk intact gelaten. Nu slaat men met een brede 
beitel de gehele processus zygomaticus maxillae door. Dan is het 
gehele zygomatico-maxillaire blok los van de rest der aangezichts- 
schedel. Tenslotte wordt van het antrum uit een ruim venster naar 
de neus aangelegd (fig. 29).

5. met een elevator volgens Bristow, die van de temporale incisie 
uit onder het os zygomaticum gevoerd wordt en met behulp van de 
wijsvinger, die in het antrum onder de bodem der orbita wordt ge
bracht, reponeert men nu het zygomatico-maxillaire blok. In de late
rale wand van de orbita en in de infraorbitale rand fixeert men de 
fractuur door middel van Osteosynthese met 0.5 mm staaldraad. Ten
slotte tamponneert men het antrum en reponeert zodoende de bodem 
der orbita. Tegen overcorrectie dient gewaakt te worden

6. de uitwendige incisies worden in lagen gesloten, de incisie in 
de mond gedeeltelijk. Het uiteinde van de tampon laat men door het 
voorste deel van de incisie naar buiten steken

7. postoperatief worden antibiotica in hoge dosering toegediend. 
Aan de gebit- en mondhygiëne wordt de nodige aandacht besteed. 
Na een week kan van een vloeibaar op een zacht dieet worden over
gegaan. De tampon wordt na vier weken verwijderd.

De bulbus bevindt zich nu weer op normale hoogte. Wanneer er 
geen verlies van orbitaal vet heeft plaats gevonden zijn enophthal-
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mus, ptosis en supratarsale groeve verdwenen. De laterale ooghoek 
bevindt zich weer op dezelfde hoogte als bij het gezonde oog en het 
onderste ooglid is niet meer naar beneden vertrokken. Meestal be
staat er nog een geringe rest-diplopie, die met orthoptische oefenin
gen te verbeteren is.

Indien door deze operatie de diplopie niet verbetert dan is dat in 
het merendeel der gevallen aan vergroeiingen tussen het onderste 
deel van de kapsel van Tenon en de bodem der orbita te wijten. 
Hetzelfde geldt voor diplopie bij normale anatomische verhoudingen 
(fracturen zonder dislocatie, goed gereponeerde fracturen, blow-out 
fracturen van de orbita). De mm. rectus inferior en obliquus inferior 
worden door de fibrose tevens in hun functie belemmerd (Barclay 
1958, Dechaume, Grellet en Claudin 1959). Men kan nu deze ver
groeiingen operatief opheffen, de bodem der orbita herstellen door 
middel van een transplantaat van beenweefsel, en nieuwe adhaesies 
voorkomen door zorg te dragen voor een gladde bovenzijde van 
het transplantaat. Met deze methode zijn zeer goede resultaten be
schreven.

Vroeger meende men grote betekenis te moeten toekennen aan de 
lage en diepe stand van de bulbus voor de pathogenese der trauma
tische diplopie. Deze mening is thans verlaten. Voor traumatische 
diplopie is steeds een verstoring van het evenwicht van de uitwen
dige oogspieren verantwoordelijk. Benedenwaartse verplaatsing van 
de bulbus van meer dan 10 mm wordt meestal nog zonder diplopie 
verdragen.

Het succes van een infraorbitaal transplantaat, zoals dit door 
vroegere schrijvers (Perthes 1911, Gillies 1941, Converse 1944, de 
Voe 1948) werd toegepast met de bedoeling de inhoud der orbita 
omhoog te brengen, moet voornamelijk geweten worden aan het los
maken van de infraorbitale adhaesies en aan het voorkomen van 
nieuwe door de gladde bovenzijde van het transplantaat (Barclay 
1958).

Voor deze vroegere schrijvers was dan ook de dikte van het 
transplantaat van veel belang. Men voerde daarom de operatie onder 
locale anaesthesie uit om de patient zelf durante operatione door 
middel van een diplopietest de juiste dikte van het transplantaat te 
laten bepalen (Gillies 1941, Converse 1944). Sherman (1947) ge
bruikte acrylwiggen die hij in verschillende maten voorradig had.
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Padgett en Stephenson (1948) adviseerden eerst het orbitale vet- 
lichaam met physiologisch water op te spuiten om te zien of de 
bulbus inderdaad naar voren en boven wil komen, aangezien de bul- 
bus door adhaesies met de omgeving volledig gefixeerd kan zijn. Dit 
moet dus als zinloos beschouwd worden, aangezien bij de operatie 
juist deze adhaesies losgemaakt worden.

Het is belangrijk spoedig tot deze operatie over te gaan: als de 
diplopie na drie ä vier maanden niet verdwenen is heeft langer 
wachten geen zin.

Als transplantaat wordt het beste een spongiosa-blokje uit de 
bekkenkam gebruikt (Mowlem 1944, Converse en Smith 1950). Van 
een infraorbitale incisie uit wordt de onderste rand der orbita vrij- 
gelegd. De resten van de periorbita worden afgeschoven, terwijl men 
er zorg voor draagt het infraorbitale vet zo min mogelijk te bescha
digen. Door nieuw trauma kunnen weer adhaesies en atrofie van het 
orbitale vet ontstaan, die de correctie later weer teniet doen (de 
Voe 1948). Een wigvormig spongiosa-blokje met een gladde boven
zijde wordt nu tot diep in de orbita geschoven. Ter vermijding van 
dislocatie van het transplantaat wordt de periorbita nauwkeurig ge
sloten. Veelal moet men met een gesteelde lap uit de periorbita een 
defect overbruggen (Converse en Smith 1950). Dit heft tevens de 
tractie van het septum orbitale aan het onderste ooglid op.

Enophthalmus is ook op zichzelf geen oorzaak voor traumatische 
diplopie. In cosmetisch opzicht kan enophthalmus bijzonder storend 
zijn. Door een infraorbitaal transplantaat wordt enophthalmus dik
wijls veel verbeterd, omdat hierdoor de inhoud der orbita kleiner 
wordt. Wheeler (1939) en Spaeth (1953) adviseerden de inhoud te 
verkleinen door rolletjes van fascia lata in de retro-bulbaire ruimte 
te brengen.

Wanneer bij een zygomatico-maxillaire fractuur de bulbus wegens 
perforatie geënucleëerd moet worden laat men ten onrechte de repo- 
sitie van de fractuur dikwijls achterwege. Het orbitale syndroom is 
bij het dragen van een prothese even opvallend als bij een normale 
bulbus (fig. 28). Daarom kan het herstel van de bodem der orbita 
door middel van een transplantaat, waardoor tevens de inhoud der 
orbita aanzienlijk kleiner wordt, ook bij anophthalmus geïndiceerd 
zijn (Sherman 1947, de Voe 1948, Callahan 1953).

De behandeling van een eventuele rest-diplopie ligt geheel op het
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terrein van de oogarts. Velen beschouwen deze diplopie als onge
neeslijk: in ernstige gevallen moet het oog worden afgedekt. Ande
ren zagen veel verbetering ontstaan door orthoptische oefeningen 
(King 1944). Na vier maanden kan men echter van deze oefeningen 
geen verder herstel meer verwachten (Lyle 1941). Lyle (1941), 
Neely (1947) en Lyle en Cross (1951) hebben zeer fraaie resultaten 
beschreven door operaties aan de uitwendige oogspieren. Zij wijzen 
er op dat met deze operatie niet te lang moet worden gewacht (ten 
hoogste zes maanden), daar anders irreversibele afwijkingen in de 
gezonde oogspieren ontstaan (te sterke werking van de contra
laterale synergist, contractuur van de directe antagonist en secun
daire parese van de contralaterale antagonist). Door middel van 
recessie of partiële tenotomie van de contralaterale synergist, even
tueel gepaard met een verlenging van de aangedane spier, wisten 
zij in vele gevallen de diplopie volledig tot genezing te brengen.

Tot slot wil ik nog enige zeldzame en merkwaardige resttoestan- 
den vermelden. Duke-Elder (1954), die meent dat het os zygo- 
maticum uit kraakbeen ontstaan is (sic!), citeerde enige schrijvers 
dïe exostosen en hyperostosen beschreven hebben ten gevolge van 
overmatige callusvorming. Shuttleworth en King (1951) beschreven 
een pyocele in de orbita, ontstaan na een zygomatico-maxillaire frac
tuur. Als pathogenese achtten zij prolaps van een stukje antrum- 
slijmvlies in de orbita het meest waarschijnlijk.

5. Uitval van de nervus maxillaris

Hoewel door vele schrijvers wordt vermeld dat de uitval van de 
nervus infraorbitalis slechts van tijdelijke aard is en hij zich in het 
merendeel der gevallen spontaan herstelt, heeft geen hunner dit 
door middel van een naonderzoek aangetoond.

Bij onze patiënten werd in 63 % der gevallen uitval van de 
nervus infraorbitalis vastgesteld. Bij deze groep herstelde zich de 
anaesthesie in 41 % volledig, zelden binnen zes weken, meestal in 
een periode variërende tussen drie maanden en een jaar. In 59 % 
der gevallen genas de anaesthesie niet of niet volledig.

Het gebit kan op verschillende wijzen aangetast worden: door de 
fractuur kan een beschadiging van de nn. alveolares superiores ante
riores ontstaan met als gevolg desensibilisatie van sup., I2 sup. en
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C sup.; door de trepanatie van het antrum wordt bijna steeds de 
nervus alveolaris superior medius beschadigd met als gevolg desen- 
sibilisatie van C sup., Pt sup. en P2 sup.; wanneer de trepanatie van 
het antrum (of het neusvenster) te ver naar voren wordt uitge
breid kunnen de nn. alveolares superiores anteriores weer bescha
digd worden.

Wanneer de innervatie der pulpa blijvend beschadigd wordt ont
staat desensibilisatie van het betreffende element. Deze desensibili- 
satie kan eigenlijk alleen op betrouwbare wijze met faradische stroom 
vastgesteld worden. Het dove gevoel in de tanden dat na fracturen 
en operaties aan de kaakholte pleegt te ontstaan wordt veroorzaakt 
door denervatie van het periodontium. Aangezien het periodontium 
ook door de nervus palatinus verzorgd wordt verdwijnt het dove 
gevoel meestal na enkele maanden. Wanneer de vaatvoorziening van 
een element beschadigd wordt ontstaat devitalisatie. De devitalisatie 
kan helaas niet aangetoond worden, of men zou het pulpakanaal 
moeten openboren. Na kortere of langere tijd ontstaat ten gevolge 
van devitalisatie verkleuring van het element. Aangezien er rijkelijk 
anastomosen bestaan met andere stroomgebieden zal devitalisatie der 
elementen niet spoedig tot stand komen. Dit is ook in overeenstem
ming met de experimenten van Kivimäki (1937) over operaties aan 
de kaakholte van apen.

Over de gevolgen van operaties aan de kaakholte voor het gebit 
zijn door talrijke schrijvers onderzoekingen verricht (Amersbach 
1926, Ivy 1927, Guhrauer 1929, Westphal 1930, Benjamins en Hui
zinga 1930, Kivimäki 1937). Aangezien dezelfde gevolgen door een 
fractuur kunnen ontstaan (of ten gevolge van de behandeling van 
de fractuur door het antrum) is het van belang van de meningen van 
deze schrijvers kennis te nemen. Wij kunnen hieruit de volgende 
conclusies trekken:

1. devitalisatie komt nooit voor. In de regel ontstaat desensibili
satie (voornamelijk van C sup., Pt sup. en P2 sup.), die in het ver
loop van enige jaren pleegt te genezen. De anaesthesie van het 
periodontium herstelt zich na enkele maanden

2. trepanatie van het antrum dient zo hoog mogelijk in de fossa 
canina verricht te worden en zo min mogelijk naar voren uitgebreid 
te worden. Bij het aanleggen van een neusvenster spare men het 
voorste deel van de laterale wand van de neus.
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Zelden ontstaan neuralgiforme klachten in het gebied van de
n. infraorbitalis. Dit werd bij onze patiënten in 4 % der gevallen 
vastgesteld. Martin, Trabue en Leech (1956) zagen bij 94 zygo- 
matico-maxillaire fracturen éénmaal een infraorbitale neuralgie ont
staan. Neuralgiforme klachten in het gebied van de nervus maxillaris 
vereisen zorgvuldig onderzoek. Niet zelden blijkt een sinusitis maxil
laris de oorzaak van de klachten te zijn.

Bij hardnekkige neuralgie kan exairese verricht worden. Deze 
wordt het gemakkelijkste van een incisie in de omslagplooi uit ver
richt.
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HOOFDSTUK VIII

Samenvatting

Het zygomaticomaxillaire blok is een klinische eenheid die ge
vormd wordt door het os zygomaticum en de processus zygomaticus 
maxillae. Bij van lateraal of antero-lateraal inwerkend geweld op 
de aangezichtsschedel, kunnen fracturen met verschillende anato
mische verhoudingen en klinische verschijningsvormen ontstaan, 
waarvan de zygomatico-maxillaire fractuur de meest voorkomen
de is.

In hoofdstuk II wordt een historisch overzicht gegeven van 1751 
af, het jaar waarin Duverney als eerste een fractuur van de arcus 
zygomaticus beschreef. Er blijken zeer vele repositie- en fixatie- 
methoden beschreven te zijn. De frequentie van de fractuur neemt 
met het stijgende aantal verkeersongelukken toe.

In hoofdstuk III wordt de pathogenese van de zygomatico-maxil
laire fractuur besproken. Voor de beschrijving van de verschillende 
verschijningsvormen van de fractuur wordt de indeling van Grellet 
gevolgd. Ten gevolge van de fractuur kunnen storingen van zowel 
cosmetische als functionele aard ontstaan. Aangezien er spoedig 
zwelling van het gelaat ontstaat wordt de fractuur herhaaldelijk misj 
kend. Na het afnemen van de zwelling wordt afplatting van de wang 
en een veranderde stand van het oog, het ooglid en de oogspleet 
zichtbaar. Wanneer de arcus zygomaticus in de fossa temporalis 
gedrukt wordt kan blokkering van de beweging van de kaak ont
staan, terwijl traumatische diplopie en enophthalmus de belangrijkste 
verschijnselen zijn van de orbitale component van de fractuur.

In hoofdstuk IV worden diagnose en onderzoek besproken. Spe
ciale aandacht wordt aan het onderzoek met röntgenstralen besteed, 
waarvoor bepaalde standaardopnamen worden aanbevolen.
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In hoofdstuk V wordt de tegenwoordig gebruikelijke behandeling 
besproken. Voor de indicatie tot behandeling is zowel de mate van 
dislocatie als de ernst van de functionele storingen bepalend. Voor 
de repositie wordt de methode van Gillies, al dan niet gecombineerd 
met het openen van het antrum, gebruikt. Voor de fixatie van het 
zygomatico-maxillaire blok zijn tamponnade van het antrum en Osteo
synthese met staaldraad te verkiezen boven andere methoden.

In hoofdstuk VI worden 200 zygomatico-maxillaire fracturen, die 
gedurende acht jaren (1950 t/m 1957) in de Heelkundige Univer
siteitskliniek te Utrecht werden behandeld, besproken en de resul
taten van de behandeling van 142 gevallen door middel van een 
naonderzoek nagegaan. Het resultaat van de behandeling bleek dik
wijls nog te wensen over te laten. De oorzaken van het falen van 
de behandeling worden besproken, en tevens wordt een behande
lingswijze aanbevolen waarmede het wellicht mogelijk zal zijn de 
resultaten te verbeteren.

In hoofdstuk VII wordt de behandeling van de resttoestanden be
sproken. De resultaten van een late behandeling kunnen die van een 
vroegtijdige nimmer evenaren. Vooral de blijvende diplopie is een 
moeilijk te bestrijden afwijking.

Tenslotte volgt een literatuurlijst, waarin de publicaties in de ver
schillende vaktijdschriften (algemene chirurgie, plastische chirurgie, 
oogheelkunde, rhinologie, kaakchirurgie, Stomatologie, tandheelkun
de, röntgenologie) werden bijeengevoegd.
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SUMMARY

Lateral or anterolateral force applied to the face can result in 
several different types of fracture and of these fracture of the 
zygomatico-maxillary compound is the most commonly encountered.

The second chapter in this thesis is a historical survey beginning 
in 1751. Many reduction and fixation methods are described and it 
is shown how the number of reported cases increases with the number 
of road accidents.

In the third chapter the different types of fracture are described 
following Grellet’s classification, with their symptomatology and 
complications. Particular attention is given to the orbital complica
tions of the fracture and especially to the pathogenesis of traumatic 
diplopia and enophthalmus.

The fourth chapter is devoted to a detailed description of the 
investigation of these fractures and to the role played by X-ray 
examination in the diagnosis. The standard X-ray projections are:

1. lateral (fig. 10, 10a, 18)
2. 0° occipito-mental (fig. 11, 11a)
3. 15° occipito-mental (fig. 12, 12a, 19)
4. 30° occipito-mental (fig. 13, 13a)
5. 30° fronto-submental (fig. 14, 14a, 20)

Extra projections occasionally used are:
a. vertico-submental (fig. 15)
b. postero-anterior (fig. 16)
c. 30° postero-anterior (fig. 17)

In the fifth chapter the treatment of these fractures is discussed 
in detail. The degree of dislocation and severity of functional distur
bance determine the mode of treatment. Gillies’ reduction technique 
combined when necessary with antrotomy is the standard technique.
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Antral packing and wiring of the fracture are the best fixation 
methods.

In the sixth chapter details are given of 200 zygomatico-maxillary 
fractures on which this thesis is based. Between 1950 and 1958 
200 cases were treated in the Plastic Unit of the Surgical Clinic, 
University of Utrecht:

fractures of the arcus zygomaticus 4
zygomatico-maxillary fractures 153
zygomatico-maxillary fractures with extension in the

central section of the facial skeleton 43

The majority of cases resulted from road accidents and in the 
Netherlands the motor assisted bicycle is the chief offender:

motor car 17
motor cycle 32

road accidents motor ass. bicycle 47
bicycle 24
pedestrian 10

industrial accidents 31
various (blow, fall) 33
sport injuries 6

65 o/0

15.5 0/0
16.5 0/0 
3 o/0

It proved possible to subject 142 cases to follow-up examination. 
The cosmetic result was excellent in 54 %, acceptable in 35 % and 
unacceptable in 11 % of these cases.

Functional results were also not always acceptable: 8 °/c limited 
jaw movement, 6 % permanent diplopia and 4 % chronic sinusitis. 
The cause of these failures is discussed and also the possibility of 
reducing this number in the future by laying more emphasis on 
accurate reduction and adequate fixation by direct wiring of the 
fracture and antral packing.

In the seventh chapter the treatment of residual deformity and 
functional disturbance is described. The results in late treated cases 
are never as good as in the primarily treated. Re-fracture, reduction 
and fixation is favoured rather than camouflage operations. Perma
nent diplopia remains a problem.

The literature survey with which this thesis closes is the most 
extensive in existence and has been culled from all available books 
and periodicals.
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STELLINGEN

I

Aan de orbitale complicaties van zygomatico-maxillaire fracturen 
dient meer aandacht te worden besteed: bij iedere fractuur moet 
een oogheelkundig onderzoek worden verricht.

II

Dento-maxillo-faciale chirurgie kan slechts door samenwerking in 
een groep van specialisten op adaequate wijze uitgeoefend worden 
(algemeen chirurg, plastisch chirurg, tandarts, oogarts, oor- neus- 
en keelarts, neurochirurg, logopaedist).

III

Bij patiënten met cholestatische hepatitis moet zorgvuldig naar 
het voorafgaande gebruik van geneesmiddelen, met name chloor- 
promazine en iproniazide, worden geinformeerd.

Bernstein, A. en F. Simon, (1959), Arch. Int. Med. 103^—954 
Overholt, E. L. en E. B. Hardin, (1959), Arch. Int. Med. 103-859

IV

Tenzij specifiek gericht, is prophylactische toediening van antibio
tica en chemotherapeutica niet alleen nutteloos maar bovendien 
gevaarlijk.

V

De lichtcoagulatie is een belangrijke aanwinst bij de behandeling 
van de maligne intraoculaire tumoren.

VI

Bokswedstrijden dienen verboden te worden.



VII

Cysten en abscessen uitgaande van de klier van Bartholin kan 
men het beste behandelen met marsupialisatie.

Blakey, D. H., (1958), ]. Obst. Gyn. Brit. Etnp. 65-800

VIII

Het is niet juist om adviesbureaux voor behandeling en opsporing 
van geslachtsziekten op te heffen in tijden dat geslachtsziekten 
betrekkelijk weinig voorkomen; het is daarentegen wenselijk om 
momenteel een wettelijke regeling voor opsporing en behandeling 
van lijders aan geslachtsziekten voor te bereiden.

IX

Parenterale vochttoediening bij kinderen met stoornissen in de 
waterhuishouding dient mede gecontroleerd te worden door dage
lijkse bepaling van het lichaamsgewicht.

X

Onder invloed van de behoeften der plastische chirurgie is een 
omwenteling ontstaan in de chirurgisch-prothetische tandheelkun
de: haar aspect is veranderd, haar techniek gewijzigd en haar 
indicatiegebied verruimd.

J. G. Nysingh 
19 januari 1960










