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Greenstick fractuur van 
de pols bij kinderen 
 

 

Bij uw kind is een greenstick fractuur (twijgbreuk) van de pols geconstateerd. De 

verdere behandeling van dit letsel gebeurt vanaf nu door de gipsverbandmeester.  

Hij/ zij behandelt volgens afspraken met de specialist. Bij onduidelijkheden of 

problemen in de behandeling overlegt de gipsverbandmeester altijd met de specialist.  

 

De pols en de twijgbreuk 
De pols is het gewricht dat wordt gevormd door de handwortelbeentjes en de twee 

onderarmbotten; het spaakbeen en de ellepijp. Het bot van kinderen is veel elastischer 

dan het bot van een volwassene en is omgeven door het beenvlies, dat bij kinderen taai en 

dik is. Kinderbot is te vergelijken met een jonge boomtak (twijg). Bij een twijgbreuk is 

het bot gebroken maar het beenvlies houdt het bot op zijn plek. Er ontstaat een soort 

‘knik’ in het bot. Door het taaie beenvlies buigt het bot weer terug.  

 

De behandeling 
De behandeling bestaat vanaf nu uit maximaal twee weken onderarm gips. Na maximaal 

twee weken komt u terug op de gipskamer. Dan word het gips verwijderd. Als er geen 

pijn is, is verdere behandeling en een röntgenfoto niet meer noodzakelijk. 

 

Leefregels met en zonder gips 
 Tijdens het dragen van het gips tot en met twee weken na het verwijderen van het 

gips mag uw kind niet sporten. In deze periode mag uw kind ook niet op een 

trampoline of skateboarden. 

 Het dragen van mitella/ sling is alleen noodzakelijk wanneer de vingers dikker dan 

normaal zijn. 

 Het gipsverband mag absoluut niet nat worden, tenzij u zwemgips hebt gekregen, 

water kan jeuk en reuk laten toenemen. Ook kan de huid door vocht eerder kapot 

gaan. Bescherm het gips tijdens douchen daarom met een plastic zak of u kunt bij 

een thuiszorgwinkel een speciale douchehoes aanschaffen. 

 

Vragen? 
Heeft u nog vragen, bent u ongerust of zijn er problemen? Bel dan met de gipskamer: 

 maandag t/m vrijdag 08.30 - 13.00 uur 

 Tel: 0575 - 592 946 

 's avonds en in het weekend belt u met de Spoedeisende Hulp: 0575 - 592 356 

 


