
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GEBROKEN ENKEL BIJ EEN VOLWASSENE 

 

 

 

 



Inleiding 
Deze folder geeft u informatie over een gebroken enkel en de 
behandeling hiervan. Het is goed u te realiseren dat voor u 
persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 
 

De enkel 
Het enkelgewricht is een complex gewricht dat bestaat uit de 
onderzijde van het scheenbeen (tibia), kuitbeen (fibula) en 
sprongbeen (talus). Hiertussen bevindt zich kraakbeen om het 
gewricht soepel te kunnen laten bewegen. Sterke interne- en 
externe enkelbanden zorgen ervoor dat deze botten één geheel 
vormen en dat het gewricht optimaal kan bewegen. Een 
verandering van het oppervlak van gewricht door een breuk 
kan leiden drukveranderingen op het kraakbeen en daarmee tot 
vroegtijdige slijtage.  
 

De breuk  
Bij een breuk van de enkel is meestal het bot aan de onderkant 
van het scheen- of kuitbeen kapot. Afhankelijk van waar de 
breuk zit en de stand van de botdelen kan worden gekozen 
voor een gipsbehandeling, een operatie of een combinatie van 

deze. Behalve een letsel van het bot is er ook altijd letsel van 
de zogeheten ‘weke’ delen, zoals pezen, spieren en eventueel 
vaten en zenuwen.  
 

Behandeling 
De behandeling bij enkelbreuken hangt in de eerste plaats af 
van de mate van verplaatsing van de breuk. Breuken die op de 
natuurlijke plek staan en minder dan twee millimeter verplaatst 
zijn, kunnen alleen met gips worden behandeld. Breuken die 
verder verplaatst zijn of breuken waarbij de verbinding tussen 

scheenbeen en kuitbeen (syndesmose) zijn beschadigd, moeten 
vaak worden geopereerd. 
 
In eerste instantie worden breuken op de Spoedeisende Hulp 
behandeld met gips. Soms moet de enkel hierbij eerst nog wel 
worden gezet omdat deze ernstig is verplaatst. Dit gebeurt 
meestal met een roesje op de Spoedeisende Hulp. Daarna 
worden röntgenfoto’s gemaakt om te zien of de stand is 
verbetert. Soms is dat niet het geval en moet de enkel met 



spoed worden geopereerd. Vaak wordt deze dan, vanwege de 
zwelling, eerst tijdelijk gefixeerd met een soort ombouw rond 
de enkel in afwachting tot de uiteindelijke operatie.  
 

Gipsbehandeling 
Op de Spoedeisende Hulp krijgt u een gipsspalk. Deze is aan de 
voorzijde nog open zodat de enkel nog kan zwellen en niet 
beklemd raakt in het gips. Na ongeveer een week wordt het 
gips gewisseld op de Gipskamer voor een kunststof, rondom 
(circulair) gips. Hierna worden röntgenfoto’s gemaakt om te 
zien of de enkel niet alsnog is verplaatst door onwillekeurige 

trekkrachten van spieren en pezen. Als de foto goed is, krijgt u 
het nieuwe gips nog 4 weken. Meestal mag u de laatste 2 
weken voorzichtig op het gips staan. Uw arts beslist dit.  
 

Operatieve behandeling 
Ook als op de Spoedeisende Hulp direct blijkt dat de enkel moet 
worden geopereerd, krijgt u in eerste instantie een gipsspalk.  
Soms dient de enkel dan nog wel eerst te worden gezet onder 
een roesje. Na ongeveer 1 tot 1,5 week wordt u geopereerd 
zodat de zwelling heeft kunnen afnemen. Zwellingen kunnen 

namelijk leiden tot wondproblemen.  
 
Tijdens de operatie wordt met plaatjes en schroefjes de enkel 
weer hersteld. De operatie is er op gericht dat u geen 
gipsondersteuning meer nodig heeft na de operatie, maar de 
enkel weer kunt bewegen om stijfheid te voorkomen. Soms 
besluit de chirurg tijdens de operatie om alsnog één of 
meerdere weken de enkel met gips na te behandelen. De 
operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling zodat u 
dezelfde dag weer naar huis kunt met krukken.  
 

Na ongeveer 1,5 week worden eventuele hechtingen verwijderd 
op de Wondpolikliniek. 6 weken na de operatie komt u terug bij 
de arts met een vooraf gemaakte röntgenfoto. Als blijkt dat er 
nieuwe botaanzet (callus) zichtbaar is en er geen pijnklachten 
meer zijn, kunt u het belasten van de enkel weer voorzichtig 
opbouwen. Meestal wordt geadviseerd om dit samen met de 
fysiotherapeut te doen. Wanneer alles goed gaat en er 



wekelijks sprake is van vooruitgang, is een nieuwe 
controleafspraak op de polikliniek niet nodig. 
 
Tijdens de operatie worden ook de interne (Syndesmose) 
banden gecontroleerd. Als deze gescheurd zijn worden 2 extra 
schroeven geplaatst die deze moeten fixeren. De consequentie 
hiervan is dat u in totaal 8 weken de enkel niet mag belasten 
(wel bewegen).  
 
Al het materiaal dat tijdens de operatie wordt gebruikt, is van 
roestvrij staal dat gemaakt is om in principe levenslang te 

blijven zitten. Er zitten geen giftige stoffen in het materiaal en 
ook metaaldetectoren gaan niet af. Alleen als het materiaal 
klachten geeft, kan worden overwogen om dit te verwijderen na  
9 tot 12 maanden. 
 

Nabehandeling Gips 
Na 5 weken gipsbehandeling is de enkel stijf en zijn de 
kuitspieren slap. Het wordt dan ook aangeraden om vanaf dat 
moment te oefenen met de fysiotherapeut om deze klachten te 
verhelpen. De eerste weken tot maanden komt het voor dat de 

enkel en het onderbeen nog vocht (oedeem) bevatten, met 
name aan het einde van de dag. Dit komt doordat de kuitspier 
tijdelijk niet meer het opgebouwde vocht wegpompt zodat dit 
achterblijft in de benen. Het trainen van de kuitspier is hiervoor 
dan ook belangrijk.  
 

Nabehandeling Operatie 
Na de operatieve behandeling kunt u direct de enkel bewegen 
om stijfheid te voorkomen. Het voorkomt echter niet dat de 
kuitspier toch wat slapper is na 6 weken. Deze kan worden 
getraind in de sportschool of met behulp van de fysiotherapeut.  

 

Tromboseprikken 
Tijdens de gipsbehandeling of na de operatie krijgt u niet 
standaard anti-trombose prikjes. Onderzoek toont aan dat dit 
alleen zinvol is bij patiënten met een verhoogd risico, zoals 
ouderen (70+), patiënten die eerder een trombosebeen of 
longinfarct hadden, patiënten met kanker in de 



voorgeschiedenis en mensen met een sterk overgewicht 
(BMI>30). 
 

Ontslag na operatie 
U krijgt uitleg mee van de verpleegkundige over het eventueel 
verwijderen van de hechtingen bij de huisarts of op de 
polikliniek Chirurgie. Soms wordt gebruik gemaakt van 
oplosbare hechtingen en hoeven deze uiteraard niet verwijderd 
te worden. Hechtingen mogen kortdurend nat worden onder de 
douche. In bad gaan mag pas weer wanneer de hechtingen zijn 
verwijderd en de wond geheel genezen is. Na het douchen 

moet de wond goed schoon zijn en voorzichtig worden 
drooggedept.  
Neem de pijnstillers de eerste weken altijd op vaste tijden in 
zodat een spiegel kan worden opgebouwd. Een standaard 
pijnstiller voor de eerste 2 weken is meestal Paracetamol: 4x 
daags 1.000 mg. 
 

Mogelijke complicaties 
Bij een klein deel van de patiënten met een gebroken enkel 
doen zich complicaties voor rondom de operatie. Mogelijke 

complicaties kunnen zijn: 
▪ Een nabloeding;  
▪ wondinfectie;  
▪ trombose (bloedprop in bloedvat); 
▪ niet willen vastgroeien van het bot; 
▪ klachten van het materiaal; 
▪ zenuwschade; 
▪ compartiment syndroom; 
▪ vroegtijdige slijtage; 
▪ kraakbeen problemen. 
 

Wanneer u één of meerdere van onderstaande klachten heeft, 
is het van belang om direct contact op te nemen met de 
polikliniek Chirurgie of de Spoedeisende Hulp.  
▪ Bij koorts > 38 graden; 
▪ bij wondproblemen: koorts, roodheid en/of puslekkage; 
▪ extreme pijn die niet goed reageert op de pijnstilling; 
▪ toenemende pijnklachten of kramp in de kuit; 
▪ wanneer het lopen steeds moeilijker gaat. 



Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
contact opnemen via onderstaande gegevens. 
  
Franciscus Gasthuis 
Chirurgisch Behandelcentrum, op werkdagen van 8.00 tot 
16.30 uur, via telefoonnummer 010 - 461 6163. 
 
Franciscus Vlietland 
Gipskamer, op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur, via 
telefoonnummer 010 - 893 1931. 

 
Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de 
Spoedeisende Hulp: 
▪ Franciscus Gasthuis, 010 - 461 6720 
▪ Franciscus Vlietland, 010 - 893 0100 (bereikbaar van 10.00 

uur tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen 
met de Spoedeisende Hulp Franciscus Gasthuis) 
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