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Scaphoid fractures are relatively common among young, active people and failed 
or delayed treatment can have severe health related, economical and social 
consequences. 
In this thesis, the influence of pulsed electromagnetic field (PEMF) bone growth 
stimulation on the healing of acute scaphoid fractures has been addressed. We 
hypothesized that the use of pulsed electromagnetic field therapy would signifi-
cantly improve healing in acute scaphoid fractures. Our research objective was 
to determine whether PEMF bone growth stimulation would accelerate fracture 
healing both clinically and radiologically. Furthermore, we tried to determine 
whether the use of PEMF in acute scaphoid fractures would reduce the number 
of nonunions and whether it would improve functional outcome, when used as 
an adjunct to conservative treatment. The reliability and accuracy of different 
diagnostic modalities to prove scaphoid fracture healing have also been inves-
tigated. 

In chapter 1, fracture healing of the scaphoid including the factors that contribute 
to the development of complicated or failed healing and different treatment 
options of scaphoid fractures are being described. Furthermore, the history, prin-
ciples and possible applicability of electrophysical bone growth stimulation and 
PEMF in particular are addressed. 

In chapter 2, the first randomized, double-blind, placebo-controlled trial to test 
the hypothesis that the use of PEMF in acute scaphoid fractures can significantly 
accelerate time to union is being described. A total of 53 patients with undis-
placed acute scaphoid fractures from three different Dutch medical centers were 
randomized to treatment with either a PEMF bone growth stimulator or a place-
bo. Clinical and radiological outcomes were assessed at four, six, nine, 12, 24 
and 52 weeks after start of the treatment. Radiological follow up was performed 
by assessment of scaphoid series radiographs. 
Neither time to clinical and radiological union, nor functional outcomes differed 
significantly between both groups and we therefore concluded that, based on 
this trial, PEMF had no additional value in the conservative treatment of acute 
scaphoid fractures.

Although standard scaphoid series radiographs are the first imaging tool of 
choice for diagnosis of scaphoid fractures, they do not always provide reliable 
and accurate information regarding the presence or absence of fracture union. 
In chapter 3, we investigated inter-observer agreement and validity of standard 
scaphoid series radiographs for the diagnosis of scaphoid fracture union and 
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nonunion in a prospective cohort analysis. Fleiss’ kappa statistics were used 
concerning the opinions of four observers reviewing 47 sets of scaphoid series 
radiographs, regarding the time frame of 6 weeks after start of the conservative 
treatment of undisplaced scaphoid waist fractures. This time frame was chosen 
since a substantial part of undisplaced scaphoid waist fractures unite after  
6 weeks of cast immobilization. Reliability concerning nonunion was better 
than for union and overall reliability was defined as moderate. 

In order to put these results in perspective, we examined reliability and validity 
concerning scaphoid fracture union determined by multiplanar reconstruction 
CT at 6, 12 and 24 weeks after injury in chapter 4. Again, Fleiss’ kappa statistics 
were used to determine inter-observer agreement concerning 44 sets of com-
puted tomographic scans. Reliability concerning the diagnosis of nonunion and 
union were both substantial. Furthermore, sensitivity and specificity of multi-
planar CT scan for diagnosis of union were better than for standard scaphoid 
series radiographs. For follow-up after a scaphoid fracture, computed tomo-
graphy seems a reliable and accurate method to assess union or nonunion of the 
fracture. We concluded that CT scanning should be used early in follow-up of 
scaphoid fracture treatment.

The findings from chapters 2, 3 and 4 warranted a larger and improved trial on 
the efficacy of PEMF for acute scaphoid fractures. In chapter 5, we describe the 
randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial, in which we 
hypothesized that PEMF bone growth stimulation would significantly shorten 
the time to union in acute scaphoid fractures and significantly reduce the num-
ber of scaphoid nonunions. A total of 102 patients from five different medical 
centers with undisplaced acute scaphoid fractures where randomly allocated  
to treatment with a PEMF bone growth stimulator or a placebo and assessed  
regarding functional and radiological outcomes. For assessment of radiological 
parameters of healing, multiplanar reconstruction computed tomographic scans 
were made at 6, 12, 24 and 52 weeks. Although overall time to clinical and  
radiological healing did not differ significantly between the PEMF group and the 
placebo group, we were able to select a group of patients with scaphoid frac-
tures in a post-hoc subgroup analysis that may benefit from PEMF bone growth 
stimulation with regards to speed of healing. Log-rank analysis revealed a sig-
nificantly shorter time to union in the active PEMF group for undisplaced trans-
verse scaphoid waist fractures. However, since these subgroup analyses were 
underpowered when considering the minimum number of participants needed 
when applying our power analysis used for this trial, we confirmed the results of 
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our study described in chapter 2 and concluded that the addition of PEMF to the 
conservative treatment of acute scaphoid fractures does not accelerate bone 
healing in general. 

In chapter 6, a prospective economic evaluation of PEMF bone growth stimula-
tion in acute scaphoid fractures was carried out from a social perspective, along-
side the randomized trial described in chapter 5. All costs of PEMF treatment 
and care as usual for undisplaced scaphoid fractures, including medical costs 
and costs due to productivity loss were measured during one year. Furthermore, 
functional outcome and general health related quality of life were assessed  
using the EuroQol-5D and patient rated wrist and hand evaluation (PRWHE) 
questionnaires. No significant differences in the amount of lost workdays were 
observed between the two groups. Mean total costs for the active PEMF group 
were higher than mean total costs for standard conservative treatment. The  
desired effects of PEMF treatment for acute scaphoid fractures in terms of cost- 
effectiveness were therefore not achieved. Moreover, no differences in function-
al outcomes and general health related quality of life were observed between 
both groups. 

In chapter 7, available literature on bone growth stimulation for acute fractures 
has been reviewed. The aim of this systematic review and meta-analysis was to 
evaluate best available evidence from randomized controlled trials comparing 
pulsed electromagnetic field or low intensity pulsed ultrasound (LIPUS) bone 
growth stimulation with placebo for acute fractures. Two reviewers independent-
ly determined the strength of the included studies and assessed the risk of bias. 
Seven hundred and thirty-seven patients from 13 trials were included. Evidence 
from randomized trials included in this analysis revealed that PEMF and LIPUS 
significantly shorten time to radiological union for acute fractures undergoing 
non-operative treatment and acute fractures of the upper limb. However, based 
on this review, the routine use of both techniques for reduction of the proportion 
of fractures proceeding to nonunion is not supported by evidence. 

In conclusion, evidence from this thesis has not demonstrated significant advan-
tage from the use of pulsed electromagnetic field treatment to justify routine 
application of PEMF bone growth stimulation in acute scaphoid fractures. When 
using multiplanar CT scans for assessment of healing of scaphoid fractures – the 
diagnostic modality that in this thesis showed superior reliability and accuracy 
when compared to standard scaphoid series radiographs for determination of 
scaphoid fracture union – we conclude that neither time to full union, nor the 
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number of nonunions in scaphoid fractures is significantly influenced by the use 
of PEMF. Since the length of unemployment in patients treated with PEMF is not 
significantly shorter than in patients treated conservatively in a below-elbow 
cast, PEMF treatment for acute scaphoid fractures is an inferior treatment com-
pared to care as usual, when considering cost-effectiveness. However, the effects 
of PEMF in a subgroup of undisplaced, stable scaphoid waist fractures account 
for the need to further investigate the effects of PEMF on healing in acute frac-
tures in prospective, focused in vivo studies. 
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CHAPTER 10
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Scaphoïdfracturen zijn relatief veelvoorkomende fracturen onder jonge, actieve 
mensen waarbij falende of te laat geïnitieerde behandeling tot ernstige gezond-
heidsgerelateerde, economische of sociale problemen kan leiden. In dit proef-
schrift wordt de invloed van pulsed electromagnetic field (PEMF) botgroeistimu-
latie op de genezing van acute scaphoïdfracturen beschreven. Onze hypothese 
was dat het gebruik van PEMF botgroeistimulatie de genezing van verse scaphoïd- 
fracturen significant zou bevorderen. Het doel van ons onderzoek was derhalve 
om vast te stellen of PEMF botgroeistimulatie de periode tot fractuurgenezing 
kon verkorten, zowel op basis van radiologische criteria, alsmede op basis van 
klinische criteria van genezing. Daarnaast probeerden we vast te stellen of door 
het inzetten van PEMF botgroeistimulatie in de behandeling van scaphoïdfrac-
turen het aantal nonunions gereduceerd kon worden, alsmede een verbeterde 
functionele uitkomst van pols en hand verkregen kon worden. Daarnaast heb-
ben we de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de verschillende radiologi-
sche technieken onderzocht om aan te tonen dat scaphoïdfracturen al dan niet 
genezen zijn.

In hoofdstuk 1 wordt het genezingsproces van scaphoïdfracturen beschreven, 
alsmede de factoren die bijdragen aan gecompliceerde of falende genezing en 
de verschillende behandelopties. Daarnaast worden de geschiedenis, de princi-
pes en de mogelijke toepasbaarheid beschreven van (elektrische) botgroeistimu-
latie en PEMF in het bijzonder. 

In hoofdstuk 2 wordt de eerste dubbelblinde, placebo-gecontroleerde gerando-
miseerde studie beschreven waarin de hypothese wordt getoetst dat PEMF bot-
groeistimulatie de tijd tot volledige genezing van scaphoïdfracturen significant 
kan verkorten. Drieënvijftig patiënten uit drie verschillende centra met een on-
verplaatste of minimaal verplaatste scaphoïdfractuur werden gerandomiseerd 
voor behandeling met een PEMF botgroeistimulator danwel een placebo. Klini-
sche en radiologische uitkomsten werden na vier, zes, negen, twaalf, vieren-
twintig en tweeënvijftig weken na start van de behandeling bepaald. Radiologi-
sche genezing gedurende follow-up werd bepaald met behulp van standaard 
scaphoïdserie röntgenfoto’s. 
Zowel tijd tot volledige radiologische en klinische genezing, alsmede functionele 
uitkomst verschilden niet significant tussen beide groepen. We concludeerden 
derhalve dat, gebaseerd op deze trial, PEMF botgroeistimulatie geen aanvullende 
waarde heeft bij de conservatieve behandeling van acute scaphoïdfracturen. 
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Alhoewel standaard röntgenfoto’s nog altijd de eerste keuze zijn voor het aan-
tonen van scaphoïdfracturen, verschaffen ze niet altijd betrouwbare en nauw-
keurige informatie aangaande aan- of afwezige genezing van scaphoïdfracturen. 
In hoofdstuk 3 hebben we de inter-waarnemer betrouwbaarheid en validiteit 
bepaald van standaard scaphoïdserie röntgenfoto’s voor het vaststellen van frac-
tuurgenezing van scaphoïdfracturen in een prospectieve cohort analyse. De inter-
waarnemer overeenstemming van vier verschillende waarnemers werd bepaald, 
die elk zevenenveertig standaard scaphoïdseries beoordeelden aangaande ge-
nezing van scaphoïdfracturen zes weken na start van een conservatieve behan-
deling middels gipsimmobilisatie. Het tijdsbestek van zes weken werd gekozen 
omdat een substantieel deel van alle onverplaatste scaphoïdfracturen na zes 
weken is geconsolideerd. De inter-waarnemer betrouwbaarheid voor nonunion 
(uitblijvende genezing) was beter dan voor union (genezing) en de overall in-
ter-waarnemer betrouwbaarheid werd als matig gedefinieerd.

Om deze resultaten in perspectief te plaatsen hebben we eveneens de betrouw-
baarheid en validiteit bepaald van multiplanar reconstructie computer tomo grafie 
(MRCT) scans aangaande de genezing van scaphoïdfracturen zes, twaalf en vier-
entwintig weken na ontstaan van de fractuur in hoofdstuk 4. De inter-waarnemer 
overeenstemming werd bepaald voor vierenveertig sets van MRCT scans. Zowel 
voor union alsmede nonunion kon de inter-waarnemer betrouwbaarheid worden 
bestempeld als substantieel. Daarnaast bleek dat sensitiviteit en specificiteit van 
MRCT scans voor het bepalen van union beter was dan van standaard scaphoïd 
röntgenfoto’s. In de follow-up na een scaphoïdfractuur lijkt de CT scan dan ook 
een betrouwbare en nauwkeurige methode om genezing van scaphoïdfracturen 
aan te tonen of uit te sluiten. We adviseren derhalve om de CT scan te gebruiken 
in de vroege fase van de follow-up na scaphoïdfractuur behandeling. 

De bevindingen uit hoofdstuk 2, 3 en 4 rechtvaardigden een grotere en ver-
beterde trial betreffende de werkzaamheid van PEMF botgroeistimulatie voor 
acute scaphoïdfracturen. In hoofdstuk 5 beschrijven we de gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebo-gecontroleerde multicentrische trial waarin we de hypo-
these hebben getoetst dat PEMF botgroeistimulatie de tijdsperiode tot genezing 
van scaphoïdfracturen significant kan verkorten en het aantal nonunions kan 
reduceren. Honderdtwee patiënten uit vijf verschillende centra met een onver-
plaatste acute scaphoïdfractuur werden gerandomiseerd voor behandeling met 
een PEMF botgroeistimulator, danwel een placebo waarbij functionele en radio-
logische uitkomsten van beide groepen werden vergeleken. Radiologische uit-
komsten werden bepaald door middel van multiplanar reconstructie CT scans 
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die zes, twaalf, vierentwintig en tweeënvijftig weken na start van de behande-
ling werden gemaakt. Alhoewel er geen significant overall verschil werd waar-
genomen tussen beide groepen betreffende tijdsduur tot volledige klinische en 
radiologische genezing, konden we een subgroep van patiënten selecteren door 
middel van een post-hoc analyse die aangaande snelheid van genezing moge-
lijk zou kunnen profiteren van PEMF botgroeistimulatie. Een log-rank analyse 
liet zien dat bij onverplaatste dwarse taillefracturen de tijdsduur tot volledige 
genezing significant korter was in de groep die met de PEMF botgroeistimulator 
werd behandeld dan in de placebo groep. Afgaande op het minimum aantal 
patiënten dat volgens de power analyse geïncludeerd diende te worden, moeten 
deze bevindingen wel met enige terughoudendheid worden geïnterpreteerd. 
We concluderen derhalve dat de resultaten die we zagen in de studie die we in 
hoofdstuk 2 beschrijven, ook door deze studie bevestigd kunnen worden en dat 
de toevoeging van PEMF botgroeistimulatie overall niet leidt tot snellere ge-
nezing van scaphoïdfracturen.

In hoofdstuk 6 beschrijven we de prospectieve economische evaluatie van PEMF 
botgroeistimulatie voor acute scaphoïdfracturen die we vanuit een sociaal per-
spectief hebben uitgevoerd, analoog aan de trial die we in hoofdstuk 5 hebben 
beschreven. Alle kosten aangaande PEMF botgroeistimulatie en gebruikelijke 
zorg voor onverplaatste scaphoïdfracturen zijn gedurende een jaar na ontstaan 
van de fractuur bepaald, waarbij naast alle medische kosten ook kosten van 
productiviteitsverlies door de fractuur zijn bepaald. Daarnaast werden functio-
nele uitkomst en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bepaald met be-
hulp van de EuroQol-5D en patient rated wrist and hand evaluation (PRWHE) 
vragenlijsten. Er werd geen significant verschil gezien in verloren werkdagen 
tussen de PEMF en de placebo groep. De totale kosten van behandeling waren 
hoger voor de PEMF groep dan voor de groep die zonder PEMF werd behan-
deld. De gewenste effecten van PEMF aangaande kosteneffectiviteit van de be-
handeling van scaphoïdfracturen werden derhalve niet bereikt. Verder werden 
geen verschillen aangaande functionele uitkomst en gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven gezien tussen beide groepen.

In hoofdstuk 7 zijn de uitkomsten van botgroeistimulatie voor acute fracturen in 
de beschikbare literatuur systematisch beoordeeld. Het doel van deze sys te-
matische review en meta-analyse was om het best beschikbare bewijs voor 
effec tiviteit van pulsed electromagnetic field (PEMF) en low intensity pulsed  
ultrasound (LIPUS) botgroeistimulatie voor acute fracturen te vergelijken.  
Twee on   afhankelijke beoordelaars bepaalden de sterkte en het risico op bias 
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voor elk van de geïncludeerde studies. Uit dertien trials werden 737 patiënten 
geïncludeerd. Uit de resultaten van de geïncludeerde gerandomiseerde trials 
bleek dat PEMF en LIPUS de tijd tot volledige radiologische genezing van con-
servatief behandelde fracturen en fracturen van de bovenste extremiteit signifi-
cant kunnen verkorten. Echter, om het aantal nonunions terug te dringen is op 
basis van deze review onvoldoende bewijs geleverd om deze technieken rou-
tinematig in te zetten in de behandeling van deze fracturen. 

Concluderend kunnen we stellen dat dit proefschrift bewijst dat het gebruik van 
PEMF botgroeistimulatie in het algemeen geen significant voordeel oplevert bij 
de behandeling van acute scaphoïdfracturen en derhalve de routinematige inzet 
van deze techniek niet gerechtvaardigd kan worden. Als we multiplanar recon-
structie CT scans gebruiken voor de beoordeling van de mate van genezing van 
de scaphoïdfracturen – de techniek die volgens dit proefschrift een betere be-
trouwbaarheid en validiteit toont dan de standaard röntgenfoto voor deze be-
paling – kunnen we concluderen dat noch tijd tot volledige genezing, noch het 
aantal scaphoïd nonunions significant wordt beïnvloed door de inzet van PEMF 
botgroeistimulatie. Gezien het feit dat de duur van arbeidsongeschiktheid onder 
patiënten die behandeld zijn met een PEMF botgroeistimulator niet korter is dan 
onder patiënten die uitsluitend met een gips zijn behandeld, kunnen we stellen 
dat de behandeling met PEMF botgroeistimulatie een minder effectieve behan-
deling is voor scaphoïdfracturen dan de standaard conservatieve behandeling 
op basis van kosteneffectiviteit. Echter, de geobserveerde positieve effecten van 
PEMF botgroeistimulatie op de tijd tot genezing in een subgroep van onver-
plaatste, stabiele scaphoïd taillefracturen dragen bij aan de noodzaak om de 
invloed van PEMF botgroeistimulatie op het genezingsproces van acute frac-
turen verder doelgericht in vivo te onderzoeken.
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