
Spoedeisende Hulp

TORUSBREUK
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Uw kind heeft een kleine breuk in het spaakbeen en/of de ellepijp ter hoogte 
van de pols. Dit noemen we ook wel een torusbreuk.

WAT IS EEN TORUSBREUK?
Een torusbreuk van de pols of onderarm komt vaak voor bij kinderen. Het is 
een knikje in het bot. Het bot van kinderen is veel elastischer dan het bot van 
een volwassene. Het bot is omgeven door het beenvlies, dat bij kinderen taai 
en dik is. Bij een torusbreuk is het beenvlies nog wel intact, echter is het bot 
licht gebroken. De breuk is stabiel en zal dus niet tot verplaatsing leiden.

Bronvermelding: traumaprotocol.nl
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GENEZING
Omdat kinderen in de groei sneller nieuw bot aanmaken dan volwassenen, ge-
neest een torusbreuk over het algemeen snel en goed. In verband met de pijn 
wordt gedurende 2 weken gips gegeven. Het duurt gemiddeld 2-3 weken tot 
een torusbreuk is genezen. De kleine knikstand, verdwijnt in enkele maanden 
vanzelf. Een controle röntgenfoto is daarom niet nodig.

BEHANDELING
De arts heeft met u afgesproken dat uw kind gips krijgt. Door dit gips wordt de 
pols in het breukgebied ondersteund. Het werkt daardoor beschermend en 
pijnstillend. Uw kind moet het gips twee weken dragen.

SPELEN, BEWEGEN EN SPORTEN
Uw kind mag rustig spelen en bewegen en de arm gebruiken als dit niet te 
pijnlijk is. Bij sporten is de kans op vallen echter vaak groter. Bij opnieuw hard 
vallen kan de breuk verergeren. Daarom raden we u aan om uw kind niet te 
laten sporten.

AANDACHTSPUNTEN
Als de pijn erger wordt door zwelling of verkleuring van de vingers, mag uw 
kind proberen de vingers wat te bewegen. Als uw kind pijn heeft, kunt u  
paracetamol geven. Raadpleeg voor de juiste dosering de verpakking of over-
leg met de (huis)arts. 

GENEZING
Na twee weken mag u de gipsspalk verwijderen door het verband af te wikke-
len. Wanneer het verband is afgewikkeld haalt u de gipsspalk van de arm af. 
Het gips is niet volledig rondom aangelegd, dus u kan het ‘gootje van gips’ er 
gewoon afschuiven nadat u het verband hebt afgewikkeld. In het begin kan de 
pols wat stijf aanvoelen. Is er toch te veel pijn dan neemt u contact op met de 
gipskamer binnen kantooruren.

Sporten mag weer als uw kind geen pijn meer heeft. Vanwege de goede gene-
zing van een torusbreuk is controle niet nodig. Mocht u het toch prettig vinden 
om nog een keer terug te komen op de polikliniek, dan kunt u dit met de arts 
bespreken. Ook als er geen controle gepland staat, kunt u contact opnemen bij 
vragen of problemen.
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WANNEER NEEMT U DIRECT CONTACT OP?
Als uw kind meer pijn heeft en zijn of haar arm niet gebruikt, neemt u con-
tact op met de gipskamer binnen kantooruren of (als u denkt dat het niet kan 
wachten) buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp. De contactgegevens 
staan aan het eind van deze folder vermeld.

VRAGEN?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust.
De gipsverbandmeester of de arts geeft u graag meer informatie.

GIPSKAMER LOCATIE TIEL
 0344-674293

maandag tot vrijdag van 08.15-16.45 uur

SPOEDEISENDE HULP (SEH)
 0344-726666
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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