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Botbreuken bij kinderen 
 

Botbreuken bij kinderen komen veel voor. Kinderen zijn geen kleine volwassenen en dat geldt 

ook waar het botbreuken betreft. 

 Als een kind op de spoedeisende hulp komt met een mogelijke breuk, wordt het helemaal 

nagekeken van top tot teen. Dit is een landelijk protocol. Er worden foto’s gemaakt van de 

pijnlijke ledemaat. Bij een kind in de groei zijn we altijd zuinig met röntgenstralen, zowel bij het 

stellen van de diagnose als in het verdere verloop. We zullen foto’s maken als het nodig is, maar 

zeer goed nadenken over het nut van iedere te maken foto.  

Foto’s van kinderbotten kunnen soms moeilijk te beoordelen zijn omdat niet het hele skelet al 

verbeend is. De niet-verbeende delen beelden zich op een foto af als uitsparingen en kunnen 

daardoor op breuken lijken. Anderszijds kan er ook een breuk in een uitsparing zitten, die je dus 

niet ziet. 

 Als een breuk niet helemaal goed staat, hoeft die lang niet altijd gezet te worden. Dat komt 

omdat kinderbot tijdens de groei remodelleert, en de standsafwijking er dus ‘uit kan groeien’. Als 

een bot wel gezet moet worden, gebeurt dit bijna altijd onder narcose. 

 Soms moeten er ook draden geplaatst worden. Deze worden na enkele weken weer verwijderd 

(meestal ook weer onder narcose). 

 

Speciale aandacht vragen breuken, gelegen in of rond de groeischijf. Deze kunnen op termijn 

groeistoornissen geven. In elk geval moet ervoor gezorgd worden dat een breuk rond de 

groeischijf goed staat. Of en in welke mate er uiteindelijk groeistoornissen optreden in de 

aangedane ledemaat hangt af van het soort breuk, maar is niet goed te voorspellen. 

 Gelukkig treden er meestal geen problemen op en geneest een breuk bij een kind met enkele 

weken gips prima zonder restverschijnselen. 

 

Vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (tel. 079-3462585) van 8.00-

16.30 uur, en buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp (tel. 079-3462539). 

 

Tot slot 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl. 
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