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mobiliseren zonder gips. De primaire uitkomstmaat is de 
enkelfunctie gemeten met de ‘Olerud Molander Ankle 
Score’. Secundaire uitkomstmaten zijn (a) kwaliteit van 
leven – af te lezen aan bijvoorbeeld de score op de ‘Short 
form health survey’ (SF36), de periode waarin de patiënt 
arbeidsongeschikt is en de hervatting van sportactivitei-
ten –, (b) postoperatieve complicaties, (c) passief bewe-
gingsbereik (‘range of motion’), (d) kuitomtrek en  
(e) drukbelasting.

Te verwachTen resulTaTen en implemenTaTie
Deze studie is opgezet om de effectiviteit en veiligheid 
van belast mobiliseren zonder gips te vergelijken met  
2 conventionele postoperatieve behandelmethodes na 
operatieve fixatie van intrinsiek stabiele enkelfracturen. 
De inzet van het expertpanel garandeert de veiligheid 
van deze behandeling voor de geïncludeerde patiënten.

aanmelden voor deelname
Meer informatie is te vinden op www.enkelgebroken.nl. 
Wilt u als centrum deelnemen aan deze studie, mail dan 
naar jpbriet@diakhuis.nl.
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achTergrond en heT waarom van de sTudie
Enkelfracturen behoren tot de meest voorkomende let-
sels van de onderste extremiteiten. Een vroeg herstel van 
functie en terugkeer naar dagelijkse activiteiten is essen-
tieel. De indicaties om een enkelfractuur te opereren zijn 
duidelijk. Over de nabehandeling van patiënten bij wie 
een enkelfractuur geopereerd is, is tot op heden echter 
geen consensus, ook niet in Nederland.1 Direct postope-
ratief functioneel belasten van de enkel zou kunnen lei-
den tot sneller herstel en werkhervatting.1 De WOW!-
studie vergelijkt 3 verschillende nabehandelingen bij 
patiënten met een enkelfractuur door supinatie-exorota-
tietrauma: onbelast mobiliseren zonder gips, belast 
mobiliseren met gips, en belast mobiliseren zonder gips.2

vraagsTelling
Wat is de optimale nabehandeling van volwassen patiën-
ten met operatief gefixeerde enkelfracturen? Dit onder-
zoek spitst zich toe op enkelfracturen door een supinatie-
exorotatietrauma.

opzeT van heT onderzoeK
De WOW!-studie is een prospectieve, multicentrische 
klinische trial. Alle patiënten van 18-65 jaar met een 
supinatie-exorotatiefractuur type 2,3 of 4 volgens de 
Lauge-Hansen-classificatie die in aanmerking komen 
voor operatieve behandeling, kunnen geïncludeerd wor-
den. Een expertpanel van 6 traumachirurgen beoordeelt 
aan de hand van de röntgenfoto’s elke aangemelde patiënt 
op geschiktheid voor inclusie en bekijkt of de deelname 
aan de trial verantwoord en veilig is. Postoperatief wor-
den patiënten gerandomiseerd tussen onbelast mobilise-
ren zonder gips, belast mobiliseren in gips en belast 
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