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Voorwoord

Kinderen zijn uniek. Dat geldt voor hun spel en hun reacties, maar evenzeer voor hun (patho)fysiologie.
Kinderen verschillen van volwassenen, niet alleen in psychisch en sociaal maar ook in biologisch
opzicht. De specifieke en bepalende kenmerken van de kinderleeftijd zijn groei, rijping en dynamiek.
Deze kenmerken bepalen ook de presentatie van ziekten en de verschijnselen na letsel bij kinderen. De
behandeling van kinderen vergt specifieke kennis en ervaring van de arts of behandelaar, en dit geldt
nadrukkelijk ook voor de behandeling van kinderen met een trauma.
De specifieke kenmerken van de kinderleeftijd hebben geleid tot het ontstaan van aparte specialismen.
Dit proces van specialisatie en differentiatie, dat zich in Nederland vooral binnen de grotere ziekenhuizen
en academische (kinder)ziekenhuizen heeft voorgedaan, is ook noodzakelijk gebleken bij de opvang en
behandeling van ongevalspatiënten.
Het hoort bij de ontwikkeling van kinderen van iedere leeftijd: ze proberen altijd hun grenzen uit. Een
ongeluk zit dan in een klein hoekje. Kleine of juist zeer ernstige letsels kunnen op ieder moment optreden,
op elke leeftijd, van klein tot groot. Juist dat maakt kinderen uniek: zó zijn ze doodziek en zó zijn ze
weer springlevend. Zó huilen ze en zó lachen ze. Het is voor de behandelaar essentieel deze dynamiek te
onderkennen en het kind weer vrolijk en speels aan het lachen te krijgen.
In het Handboek kindertraumatologie is hiervoor de sleutel te vinden, van onderzoek en behandeling van
eenvoudige letsels tot de vereiste geprotocolleerde multidisciplinaire opvang van polytraumapatiënten en
essentiële kennis over de verschillende specialistische behandelwijzen. Het boek verschaft de lezer inzicht
en diepgang in deze materie. De missie is: ‘Laat kinderen met letsels zo optimaal mogelijk behandeld
worden door de grootste gemene deler over kennis en kunnen van de kindertraumatologie in Nederland en
naar internationale maatstaven weer te geven’.
Onze strategie is geweest om voor ieder hoofdstuk specialisten van dezelfde discipline maar uit
verschillende ziekenhuizen te verenigen. Daarom is ieder hoofdstuk geschreven door één auteur en
aangevuld of becommentarieerd door een of meer co-auteurs. Dit uitdagende en intensieve karwei, waarbij
meer dan honderd enthousiaste mensen betrokken waren, is uiteindelijk in vijfenvijftig hoofdstukken
geklaard. Auteurs, co-auteurs, adviseurs, redactieleden en uitgeverij: u bent uniek. Deze spirit in
samenwerking heb ik zeer gewaardeerd! Zo krijgen we zeker de kinderen niet alleen weer op de been,
maar vooral weer aan het lachen.
We hopen dat het boek voor veel behandelaars van kinderen uit de diverse specialismen en beroepen
een goed handboek mag zijn. Graag worden we geïnformeerd over uw op- en aanmerkingen om deze te
gebruiken ter verbetering van de tweede druk.
Dr. William L.M. Kramer, UMC Utrecht
Hoofdredacteur

Ten geleide

De diagnostiek en behandeling van letsels door ongevallen is uitgegroeid tot een apart specialisme binnen
de heelkunde, met een eigen specifieke vervolgopleiding van twee jaar na de chirurgische opleiding, de
traumatologie.
Juist voor de traumatologie geldt: l’histoire se répète. Immers, de chirurgie is ontstaan uit het beoefenen
van de heelkunde op de slagvelden tijdens de Middeleeuwen en daarna. Het was een ambacht, beoefend
door handwerkslieden, waartoe men werd opgeleid in een traject van leerling via gezel tot meester.
Geleidelijk is deze ‘traumatologie’ opgegaan in de beschouwende geneeskunde, waaruit in de negentiende
eeuw het specialisme chirurgie of heelkunde voortkwam. Het zijn in de twintigste eeuw juist de beide
wereldoorlogen geweest die binnen de heelkunde het belang van ‘oorlogschirurgie’ of traumatologie
weer duidelijk maakten. Het op gesloten wijze zetten van botbreuken werd vaak vervangen door operatief
fixeren. Deze zogeheten osteosynthesetechniek ontwikkelde zich met als doel soldaten weer zo snel
mogelijk mobiel te krijgen voor dienst aan het front. Uit de samenwerking van (orthopedisch) chirurgen
en ingenieurs ontstond in 1958 in Zwitserland de AO of Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen. Het is
deze AO-organisatie geweest die, door ontwikkeling van nieuwe osteosynthesetechnieken en systematische
scholing in geavanceerde methoden van fractuurbehandeling, het huidige specialisme Traumatologie mede
heeft doen ontstaan.
Minstens zo veel invloed was de wereldwijde introductie van de cursussen Advanced Trauma Life Support
(atls®) door het American College of Surgeons en de spectaculaire ontwikkeling van de intensive care. Een
opmerkelijk klein deel van traumatologisch onderzoek, scholing en ontwikkeling richt zich, samen met de
Advanced Paediatric Life Support (apls®-)organisatie, specifiek op de behandeling van letsels bij kinderen.
Dat is te meer opvallend omdat ongevallen doodsoorzaak nummer één zijn bij kinderen van 1 tot 18 jaar.
Kinderen zijn geen ‘kleine volwassenen’. Kindertraumatologie vereist daarom specifieke kennis en
ervaring. Dit handboek geeft een compleet overzicht van wat er bij de diagnostiek en behandeling van
ongevalsletsels momenteel in Nederland mogelijk is.
Prof.dr. Chris van der Werken, chirurg
Medisch manager divisie Snijdende specialismen, UMC Utrecht

