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Torusbreuk bij kinderen

Uw kind heeft een kleine breuk in het spaakbeen en/of 
de ellepijp ter hoogte van de pols (torus fractuur). In deze 
folder vindt u informatie over de behandeling van een 
torusbreuk bij uw kind.
 
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 en is omgeven door het beenvlies, dat bij 
kinderen taai en dik is.
 
 

  
Een torusbreuk (ook wel torus fractuur genoemd) is een breuk van het 
bot, waarbij het beenvlies dat om het bot heen ligt intact is gebleven.  
 
Genezing
Omdat kinderen in de groei sneller nieuw bot aanmaken dan 
volwassenen, geneest een torusbreuk over het algemeen snel en goed. 
Het duurt gemiddeld 2-3 weken tot een torusbreuk is genezen. Als er 
een kleine knikstand was, trekt dit in enkele maanden weer recht. Een 
controle röntgenfoto is niet nodig. 
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Behandeling
De SEH-arts heeft met u afgesproken dat uw kind een polsbrace krijgt. 
De polsbrace is van stof en heeft een metalen versteviging die ervoor 
zorgt dat de pols in het breukgebied ondersteund wordt en daardoor 
beschermend en pijnstillend is. Uw kind moet de brace twee weken 
dragen.
 
Gebruik van de polsbrace
Uw kind kan zelf, of met uw hulp, de polsbrace aan en af doen (zie 
afbeelding hieronder) voor de persoonlijke verzorging (wassen en 
aankleden). De polsbrace moet goed aansluiten maar mag niet te strak 
zitten. Uw kind kan dit zelf aangeven. 
 
 

Spelen en bewegen
Uw kind mag spelen en bewegen en de arm gebruiken als dit niet 
te pijnlijk is. Doorgaans geven kinderen goed de eigen grenzen aan. 
Probeer uw kind zo normaal mogelijk te behandelen en bij activiteiten 
te betrekken.
 
Sporten
We raden u aan om uw kind tijdens het dragen van de polsbrace niet te 
laten sporten. Bij sporten is de kans op vallen groter. Bij opnieuw hard 
vallen kan de breuk verergeren.
 
Kleding
•	 Laat uw kind boven de polsbrace ruimere kleding dragen. Dit zorgt 

voor draagcomfort;
•	 Controleer altijd of de klittenbanden van de polsbrace niet te strak 

zijn geplaatst;
•	 Tijdens douchen en of baden mag de polsbrace af. Controleer de 

toestand van de huid (drukplekjes, blaren, wondjes). De polsbrace 
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mag niet nat worden. Controleer of de arm goed droog is voordat u 
de brace weer om doet.

 
Slapen
Tijdens het slapen kan uw kind de polsbrace blijven dragen. Dit biedt 
bescherming bij onvoorziene slaaphoudingen en voorkomt dat uw kind 
pijn krijgt en daardoor wakker wordt.
 
Aandachtspunten
Als de pijn erger wordt door zwelling of verkleuring van de vingers, 
kunt u de polsbrace iets losser afstellen. Let erop dat de brace wel goed 
aansluit om te kunnen ondersteunen.
 
Als uw kind pijn heeft, kunt u paracetamol geven. Raadpleeg voor 
de juiste dosering de verpakking of overleg met de (huis)arts of 
gipsverbandmeester.
 
Genezing
Na twee weken mag uw kind stoppen met het dragen van de brace. 
Sporten en spelen mag weer als uw kind geen pijn meer heeft. Vanwege 
de goede genezing 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. De doktersassistent 
maakt dan een afspraak voor u op het traumaspreekuur. Ook als er 
geen controle gepland staat, kunt u contact opnemen bij vragen of 
problemen.
 
Wanneer neemt u direct contact op?
Als uw kind meer pijn heeft en zijn of haar arm niet gebruikt, neemt u 
contact op met de gipskamer 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.
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Verhinderd
Kunt u niet naar uw afspraak komen, geef dit dan zo spoedig mogelijk 
door aan de polikliniek waar uw kind een afspraak heeft. Dit staat 
vermeld op uw afsprakenoverzicht.
 
Contactgegevens
Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
 
Gipskamer
040 - 239 96 50
 
Spoedeisende Hulp (SEH)
040 - 239 96 00
 
Routenummer(s) en overige informatie over de Spoedeisende Hulp 
vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/spoedeisende-hulp
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Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief


