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1. 'The role of lipopolysaccharide binding 
protein in innate immunity in infected partial 
thickness burns' (proefschrift)

L.U. Lahoda
GRONINGEN
Achtergrond. Lipopolysaccharide-bindingproteïne (LBP) 
wordt gezien als belangrijk voor het initiëren van een im-
muunreactie op gramnegatieve infecties. Mogelijk immuno-
logische consequenties door aan- of afwezig LBP voor het 
aangeboren immuunsysteem in geïnfecteerde, partiële dikte 
brandwonden zijn op dit moment niet duidelijk.
Methode. Er werd een dierenmodel voor een gestandaardi-
seerde, met Pseudomonas aeruginosa geïnfecteerde, partiële 
dikte brandwond (diepte IIB) ontwikkeld en op een LBP-
knock-out muizenkolonie versus wilde muizen toegepast. 
Bovendien werd er een adenoviraal construct ontworpen, 
welke voor LBP codeert. Met behulp van microarraytechno-
logie werd na intradermale genexpressieprofielen van pro- 
en anti-inflammatorische cytokines in beide muizengroepen 
gekeken.
Ervaring. Er bestonden geen verschillen van bacteriegroei 
tussen beide muizengroepen binnen ons gestandaardi-
seerde brandwondenmodel. Ons adenovirale construct 
welke LBP codeert, was in staat brandwondgerelateerde 
 Pseudomonas aeruginosa in LBP-knock-out en normale mui-
zen significant te reduceren. Het herstel van LBP in defici-
ente muizen leidde tot een 44-voudige reductie van het aan-
tal Pseudomonas-bacteriën, en door middel van overexpressie 
bij wildtype muizen, tot een 4,9-voudige reductie. Intrader-
male genexpressie-analyse liet substantieel verschillende 
pro- en anti-inflammatoire cytokine-expressieprofielen zien 
in aan- respectievelijk afwezigheid van LBP. Intradermaal 
werd na trauma het neutrofielenaantrekkende chemokine 
GRO-1 in LBP-knock-out muizen 44 keer overgeëxprimeerd 
gevonden.   
Conclusie. We konden aantonen, dat afwezigheid van LBP 
in knock-outmuizen per se een adequate immuunreactie in 
een geïnfecteerde brandwond niet in de weg staat. Door LBP 
adenoviraal, intradermaal, te herstellen bij LBP-deficiënte 
muizen en door overexpressie bij normale muizen, werd 
onze hypothese bevestigd dat LBP belangrijk is bij gram-
negatieve infecties. Bovendien konden wij aantonen dat in 
vivo adenovirale gentherapie in een model van een geïnfec-
teerde, partiële dikte brandwond bij muizen mogelijk is.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

2. 'Tissue engineering of skeletal muscle' 
(proefschrift)

M. Koning
GRONINGEN
Achtergrond. Verlamming van het aangezicht is behalve 
een fysieke, ook een sociaal invaliderende aandoening. In 
een wereld waarin miljoenen worden besteed aan het uiter-
lijk, leidt een scheef gezicht tot ernstige psychische stress 
en zelfs depressiviteit. Regeneratieve geneeskunde, en tissue 
engineering in het bijzonder, is een optie voor een potentiële 
nieuwe behandelstrategie.
Methode. Doel van dit proefschrift was om tissue enginee-
ring van de menselijke skeletspier te verbeteren door het 
aanbieden van nieuwe fundamentele inzichten en handva-
ten. In dit proefschrift laten wij zien dat menselijke satel-
lietcellen het meest geschikt zijn als bron voor tissue en-
gineering van autologe menselijke skeletspieren. En in dit 
kader is er behoefte aan fundamentele kennis betreffende 
menselijke satellietcellen.
Ervaring. Gekloonde menselijke satellietcellen vormen tij-
dens differentiatie in vitro hetzij myotubes, dat zijn onvol-
wassen spiervezels, hetzij nieuwe ‘quiescent’ satellietcellen. 
Tijdens deze differentiatie is het reguleringsmechanisme op 
posttranscriptioneel niveau, zogenaamde microRNA’s, in 
myotubes sterk toegenomen. We kunnen, door deze micro-
RNA’s te manipuleren, de spiervezel formatie verbeteren. 
Omdat gedurende ons leven de regeneratieve capaciteiten 
van onze satellietcellen achteruit gaat, is deze therapeutische 
toepassing met name voor oudere patiënten belangrijk. Een 
andere belangrijke fundamentele kwestie is dat satellietcel-
len op het moment van implantatie in een patiënt in een 
zuurstofarm milieu terechtkomen. 
Conclusie. We laten zien dat gekloonde menselijke satel-
lietcellen zeer goed bestand zijn tegen een zuurstofarm 
milieu, en in vivo volledig differentiëren tot spiervezels en 
quiescent satellietcellen. Deze spiervezels worden boven-
dien goed gevasculariseerd. Kortom, de nieuwe inzichten 
en handvaten die we bespreken in dit proefschrift vormen 
een stevige basis voor tissue engineering van de menselijke 
skeletspier van menselijke satellietcellen voor patiënten met 
een aangezichtsverlamming.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.
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5. 'finding the balance in treatment for 
 patients with rare facial clefts' (proefschrift)

M.E.P. van den Elzen
ROTTERDAM

6. 'ultrasonographic assessment of carpal 
 tunnel biomechanics' (proefschrift)

M. van Doesburg
UTRECHT
Zie pagina 149.

7. 'imAP' (proefschrift)

P. Schellekens
UTRECHT 

8. Botulinetoxine A-behandeling van koude-
intolerantie in de hand

S.C.M. van den Heuvel, P.J.M. de Groot, M.J.P.F. Ritt
AMSTERDAM
Achtergrond. Koude-intolerantie wordt gedefinieerd als ab-
normale pijn aan de vingers of hand na blootstelling aan mil-
de tot strenge koude. Het wordt door patiënten met een sta-
tus na een letsel aan de bovenste extremiteit gerapporteerd 
als het meest invaliderende symptoom. De huidige behande-
ling berust met name op gedragstherapie. In de internatio-
nale literatuur zijn recent enkele studies verschenen die een 
succesvolle en blijvend effectieve behandeling beschrijven 
van botulinetoxine A bij symptomatische patiënten met ray-
naudfenomeen. Ons doel was de effecten van botulinetoxine 
A-behandeling voor koude-intolerantie te evalueren en te 
vergelijken met de resultaten bij raynaudfenomeen.
Methode. Tijdens de periode 2011-2012 werden tien patiën-
ten met koude-intolerantie geïncludeerd in de studie.  Koude 
intolerantie werd vastgesteld door middel van de ‘Cold 
 Intolerance Symptom Severity’ (CISS)-questionnaire. Aan-
vullend werd door middel van niet-invasief onderzoek zoals 
’koudwater dompeltest’ met als uitkomst de VAS (visuele 
analoge schaal) voor pijn en vertraagde verwarmingspatro-
nen de koude-intolerantie gekwantificeerd. De injecties von-
den plaats rond de neurovasculaire bundels van de aange-
dane vingers, ter hoogte van de webspace met een maximum 
van 100 EH botulinetoxine A per hand. De vragenlijsten en 
aanvullende onderzoeken werden een half uur voor behan-
deling afgenomen en zes weken erna.
Ervaring. Anamnestisch gaven patiënten aan dat na twee 
weken de klachten het meest verminderd waren. De uitkomst 
van de CISS-questionnaire was voor injectie gemiddeld 56 
(range 30-81), na injectie gemiddeld 47 (range  29-61), een 
p-waarde van 0,087. Voor injectie gaf de ‘koudwater dom-
peltest’ als resultaat dat vijf van de negen patiënten voortijdig 
de proef moesten staken vanwege pijn, gemiddelde VAS-sco-

3. 'langetermijnresultaten in syndromale cra-
niosynostose' (proefschrift)

T. de Jong
ROTTERDAM
Achtergrond. Craniosynostose is een aandoening waarbij 
één of meerdere schedelnaden prematuur sluiten. Als cranio-
synostose geassocieerd is met andere aangeboren afwijkingen 
en/of een genetische oorzaak heeft, spreken we van syndro-
male craniosynostose. De meest voorkomende syndromen zijn 
 Crouzon, Muenke, Saethre-Chotzen en Apert. Het doel van dit 
onderzoek was om per syndroom langetermijnresultaten te ge-
ven ten aanzien van verhoogde hersendruk, gehoorverlies, kwa-
liteit van leven en intelligentie en het presenteren van de eerste 
resultaten van de achterhoofdexpansie met behulp van veren.
Methode. Retrospectief zijn de resultaten van fundoscopie 
voor screening op verhoogde hersendruk geïnventariseerd. 
Cross-sectioneel werd audiometrie verricht en de ‘Health 
 Utility Index’ (HUI)-3 afgenomen betreffende de kwaliteit van 
leven. In samenwerking met het craniofaciale centrum uit Pa-
rijs werd de intelligentie van patiënten van 6 jaar of ouder pros-
pectief getest met behulp van de ‘Wechsler Intelligence Scale 
for Children-III’. De achterhoofdexpansies werden vergeleken 
met de conventionele techniek ten aanzien van toename sche-
delomtrek, lengte van de schedel, operatieduur en bloedverlies.
Ervaring. De prevalentie van verhoogde hersendruk was het 
hoogste in Crouzon gevolgd door Apert en Saethre-Chotzen 
en het laagste in Muenke.
-De HUI-3 was significant lager ten opzichte van de norm-
populatie, dit werd met name veroorzaakt door visus-, 
spraak- en cognitieproblemen.
-Het gehoorverlies was voornamelijk conductief in Crouzon, 
Saethre-Chotzen en Apert, en perceptief Muenke.
-De gemiddelde IQ was 98 in Crouzon, 77 in Muenke, 102 
in Saethre-Chotzen en 75 in Apert.
-De expansie met veren was geassocieerd met een grotere 
toename van schedelomtrek en schedellengte, terwijl bloed-
verlies en operatieduur niet verschillend waren.
Conclusie. In dit promotieonderzoek worden langeter-
mijnresultaten gepresenteerd van de meest voorkomende 
vormen van syndromale craniosynostose ten aanzien van 
verhoogde hersendruk, gehoor, kwaliteit van leven en in-
telligentie. Tevens worden de eerste resultaten van achter-
hoofdexpansies met behulp van veren gepresenteerd. Ieder 
syndroom heeft zijn specifieke problemen met de daarbij 
behorende aandachtpunten voor behandeling en follow-up. 
De langetermijnresultaten zullen besproken worden en er 
zal een voorstel voor follow-up gegeven worden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

4. 'A new face' (proefschrift)

D. Vasilic
UTRECHT
Zie pagina 153.
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10. Prevalentie van de ziekte van dupuytren 
in nederland

R. Lanting, P.M.N. Werker, E.R. van den Heuvel
GRONINGEN
Achtergrond. De ziekte van Dupuytren is een progres-
sieve fibroproliferatieve ziekte die de palmaire fascies van 
de hand aantast. Deze aantasting leidt tot de vorming van 
noduli en strengen in de handpalm en vingers; dit kan uit-
eindelijk leiden tot een kromstand van de vingers. De pre-
valentie van de ziekte van Dupuytren en de associatie met 
potentiële risicofactoren is in verschillende studies onder-
zocht, echter  Nederlandse gegevens hierover ontbreken. Het 
doel van deze studie is om de prevalentie van de ziekte van 
 Dupuytren onder 50-plussers in Nederland te onderzoeken. 
Daarnaast zal de rol van potentiële risicofactoren, onder an-
dere roken, diabetes mellitus en overmatig alcoholgebruik 
onderzocht worden.
Methode. We hebben een cross-sectionele studie verricht 
met een aselecte steekproef van 1360 inwoners van Gro-
ningen, gestratificeerd op leeftijd. Van 763 deelnemers met 
een leeftijd van 50-89 jaar zijn beide handen onderzocht op 
tekenen van de ziekte van Dupuytren. Daarnaast werd een 
vragenlijst afgenomen om potentiële risicofactoren te iden-
tificeren. De totale prevalentie is berekend, en verschillen in 
prevalentie van handen en vingers zijn getest met ‘generali-
zed estimating equations’ (GEE). Het effect van potentiële 
 risicofactoren is onderzocht middels logistische regressie-
analyse en uiteindelijk hebben we een predictiemodel opge-
steld om de kans op Dupuytren te schatten.
Ervaring. De prevalentie van Dupuytren in onze popula-
tie is 22,1%. Palmaire noduli werden gezien bij 18% van de 
deelnemers en contracturen van vingers waren aanwezig bij 
4,2%. De prevalentie steeg met leeftijd, van 4,9% bij 50-55 
jarigen tot 52,6% bij 76-80 jarigen. Mannen hadden vaker 
Dupuytren dan vrouwen; 26,4% en 18,6% respectievelijk 
(P = 0,007). Significante risicofactoren voor Dupuytren zijn: 
mannelijk geslacht, leeftijd, handletsel, overmatig alcoholge-
bruik, familiair voorkomen van Dupuytren en de aanwezig-
heid van Ledderhose. Met het opgestelde predictiemodel kan 
de kans op Dupuytren geschat worden voor zowel mannen 
als vrouwen, afhankelijk van de aanwezigheid van genoem-
de risicofactoren.
Conclusie. Onze resultaten laten zien dat de ziekte van 
 Dupuytren voorkomt onder bijna een kwart van de 50-plus-
sers in Nederland, vooral in de vorm van noduli. Verschil-
lende risicofactoren waaronder mannelijk geslacht, leeftijd, 
handletsel, overmatig alcoholgebruik, familiair voorkomen 
van Dupuytren en de aanwezigheid van Ledderhose, vergro-
ten de kans op aanwezigheid van de ziekte van Dupuytren.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

re 8. De vier patiënten die het volhielden hadden een gemid-
delde VAS van 2,75. Na injectie hadden vier patiënten die 
voortijdig moesten opgeven een VAS van 6,5 en de vier pati-
enten die volhielden hadden een gemiddelde VAS van 2,75.
Conclusie. Deze primaire resultaten laten een trend zien 
ten gunste van botulinetoxine A-behandeling bij koude- 
intolerantie. Patiënten gaven echter aan dat het effect na zes 
weken al grotendeels verminderd, dan wel verdwenen was. 
Dit is in tegenstelling tot de resultaten die behaald zijn bij 
raynaudpatiënten. In de literatuur wordt voor patiënten met 
het raynaudfenomeen 50-100 EH gebruikt per hand. mo-
gelijk is dit voor de behandeling van koude-intolerantie een 
te lage dosering. Er moeten bij een vervolgstudie meerdere 
meetpunten komen, ook op kortere intervallen, om de even-
tuele duur van de behandeling beter te kunnen objectiveren.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

9. de waarde van de polsvideo in het diagnos-
ticeren van een scafolunaire dissociatie

G.S.I. Sulkers, S.D. Strackee
AMSTERDAM
Achtergrond. Letsels van het scafolunaire ligament (SLL) 
kunnen zorgen voor carpale instabiliteit, ook wel bekend als 
scafolunaire dissociatie (SLD). SLD kan leiden tot osteoartri-
tis van het radiocarpale en midcarpale gewricht. Er bestaat 
nog geen consensus voor het diagnosticeren van een SLD. 
Het doel van deze retrospectieve studie was om de diagnos-
tische waarde van de polsvideo te bepalen in het diagnosti-
ceren van een SLD.
Methode. Retrospectieve studie. Alle polsvideo’s die in een 
14 jaar durende periode zijn gemaakt, zijn onderzocht. Ge-
includeerd zijn patiënten met een polsvideo die een gouden 
standaard (artroscopie/artrotomie) hebben ondergaan.
Sensitiviteit, specificiteit, likelihood ratio, positief voorspel-
lende waarde, negatief voorspellende waarde en diagnosti-
sche accuratesse voor het diagnosticeren van een SLD zijn 
berekend voor conventionele röntgenfoto’s en de polsvideo.
Ervaring. In totaal zijn er 52 SLD’s (61%) in 84 patiënten 
gediagnosticeerd tijdens de operatie. De polsvideo had een 
sensitiviteit van 90% (95% CI 78 - 96%) en een specificiteit 
van 97% (95% CI 83 - 100%). Conventionele röntgenfoto’s 
hadden een sensitiviteit van 60% (95% CI 43 - 74%) en een 
specificiteit van 90% (95% CI 67 - 98%). De diagnostische 
accuratesse van de polsvideo was 0.93.
Conclusie. De polsvideo heeft een hoge diagnostische waar-
de in het diagnosticeren van SLD’s. Echter, meer klinische 
studies zijn nodig om de exacte diagnostische en klinische 
waarde van de polsvideo te bepalen.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.
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de behandeling van de ellebogen is het behouden van goe-
de passieve beweeglijkheid en het creëren van een actieve 
flexie.  Het laatste kan verkregen worden door verschillende 
spiertransfers. Wij hebben ons geconcentreerd op de omzet-
ting van de musculus latissimus dorsi (LD) naar de biceps in 
deze patiëntengroep.
Methode. Bij zes AMC-patiënten werden in totaal acht ipsi-
laterale LD-transposities gedaan om een bipolaire m. biceps 
brachii te reconstrueren. Preoperatief werden MRI’s vervaar-
digd om de aanwezigheid van de LD te evalueren. Peropera-
tief werd de spierkwaliteit beoordeeld. Postoperatief werden 
actieve en passieve elleboogsmetingen, een krachtmeting 
en een ECHO verricht. Tests ten aanzien van participatie en 
ADL-functionaliteit werden afgenomen. De functie werd ge-
relateerd aan het preoperatieve volume gemeten met de MRI.
Ervaring. Vijf patiënten werden onderzocht met totaal zes 
transfers. Peroperatief was de LD goed aangelegd in twee ge-
vallen, gemiddeld en matig in ieder twee. De follow-up be-
droeg 4,6 jaar. De functionele uitkomst was in twee transfers 
goed, in twee gemiddeld en slecht. Na transfer was de PROM 
gelijk aan de preoperatieve waarde van 94°. Een gemiddelde 
toename van AROM was aanwezig van 37°. De gemiddelde 
VAS voor functie was 7,5. Preoperatieve LD- volumes <10 cm

3
 

(n=2) geven een maximale MRC-graad 3+ en niet te meten 
kracht. Grotere volumes geven een kracht van 50% van de 
normale bicepskracht, zij geven echter extensiebeperking.  
Conclusie. Het aanwezig zijn van een palpabele latissimus 
dorsispier in de oksel is geen garantie voor een goed aange-
legde spier. Bij een gemiddeld tot matig aangelegde spier is 
de elleboogsflexiekracht minder groot. De extensiebeperking 
en uiteindelijke AROM van de elleboog is omgekeerd even-
redig met de flexiekracht. De keuze tot het uitvoeren van een 
LD naar bicepstransfer in de AMC-patiëntengroep moet met 
zorg genomen worden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

13. Propranolol versus corticosteroïden: wat is 
de meest adequate behandeling voor infan-
tiele hemangiomen?

C.I.J.M. Theunissen, J.H. Sillevis Smitt, M.J. Hoornweg, 
C.M.A.M. van der Horst
AMSTERDAM
Achtergrond. Infantiele hemangiomen (IH) zijn de meest 
voorkomende benigne tumoren bij kinderen en ontstaan na 
de geboorte. De tumor heeft een kenmerkend beloop met 
in het eerste levensjaar een progressieve groei: de prolife-
ratiefase. Hierna gaat de tumor langzaam in regressie: de 
involutiefase. In 20 tot 30% van alle IH is behandeling nood-
zakelijk. Zo kunnen IH pijnklachten of obstructies veroorza-
ken. De behandeling van eerste keuze zijn corticosteroïden, 
maar sinds 2008 is propranolol ook effectief gebleken. Tot 
op heden zijn geen grote studies verschenen, die corticoste-
roïden en propranolol met elkaar vergelijken.
Methode. Een systematische literatuurreview en een retro-
spectieve studie werden verricht. Alle patiënten uit het Aca-

11. Palatum durumsluiting middels een vo-
merlap gelijktijdig met lipsluiting: effecten op 
palatumspleetbreedte.

J.P. de Jong, C.C. Breugem
UTRECHT
Achtergrond. Hoewel nog altijd geen internationale con-
sensus is bereikt aangaande de behandeling van palatum-
schisis, wordt het palatum durum tegenwoordig vaak op 
jonge leeftijd gesloten. Kinderen met een brede palatoschisis 
hebben vaker complicaties zoals fistels. Het doel van deze 
studie was het bepalen van de invloed die een vroege pala-
tum durumsluiting middels een vomerlap heeft op de over-
gebleven spleetbreedte bij kinderen met unilaterale comple-
te cheilognatopalatoschisis. 
Methode. Vijftig kinderen met unilaterale complete cheilog-
natopalatoschisis zijn geïncludeerd en in twee groepen ver-
deeld. Groep A omvatte 28 patiënten bij wie het palatum du-
rum was gesloten middels een vomerlap gelijktijdig met de 
lipsluiting. De 22 patiënten in groep B ondergingen tijdens 
de eerste operatie alleen lipsluiting. Bij beide groepen werd 
de spleetbreedte vlak voor de operatie gemeten, en tevens bij 
hun volgende operatie. Vergelijkbaarheid van groepen werd 
geanalyseerd, en met behulp van de Mann-Whitney-U-test 
werden de gemeten spleetbreedtes van beide groepen met 
elkaar vergeleken. 
Ervaring. De verdeling van geslacht, syndromen en zijde van 
de spleet (links of recht) bleek niet significant verschillend 
tussen de groepen, evenals de leeftijd waarop de operaties 
plaatsvonden. De gemiddelde leeftijd tijdens de cheiloplas-
tiek met vomerlap bedroeg 4,0 maanden. Na de eerste opera-
tie was er een significant verschil in reductie van spleetbreed-
te tussen de groepen. Een significant grotere totale reductie 
van gemiddeld 5 mm werd gezien in de vomerplastiekgroep, 
tegenover slechts 1,5 mm reductie bij de pa tiënten die alleen 
lipsluiting ondergingen. Deze reductie vond plaats over een 
tijdsperiode van gemiddeld 6,9 (groep A) en 7,0 maanden 
(groep B).
Conclusie. Lipsluiting met gelijktijdige sluiting van het pa-
latum durum middels een vomerlap is significant geassoci-
eerd met een reductie van de spleetbreedte. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

12. lattisimus-naar-bicepstransfer in arthro-
gryposis multiplex congenitapatiënten: de 
predictieve waarde van mRi op de functionele 
uitkomst. 

R. Spierings S. Hovius, R. Selles, C. van Nieuwenhoven
ROTTERDAM
Achtergrond. Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) 
is een zeldzame aangeboren afwijking waarbij sprake is 
van een variëteit aan niet aangelegde spieren (amyoplasia) 
met stijve of minder beweeglijke gewrichten als gevolg. Ten 
aanzien van de ellebogen kan dit betekenen dat deze stijf 
of alleen passief beweeglijk zijn. Een van de aspecten van 
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met het apert- en muenkesyndroom hadden een grotere PF 
dan controles (respectievelijk 181 ml en 177 ml versus 153 ml, 
p < 0,01). Ook het cerebellum van patiënten met  Muenke 
was groter dan dat van controles (131 ml versus 114 ml, 
p < 0,05). De ratio cerebellum/fossa posterior was hoger in 
craniosynostosepatiënten met CMI dan in patiënten zonder 
CMI (0,73 versus 0,77, p < 0,01).  
Conclusie. Hoewel het cerebellum niet significant groter is 
en de posterior fossa niet significant kleiner is in craniosy-
nostosepatiënten dan in controles, is de ratio in patiënten 
met een CMI hoger dan in craniosynostosepatiënten zon-
der CMI. Dit suggereert dat er sprake is van een te krappe 
posterior fossa in CMI-patiënten. Gegeven de overlap in ra-
tio tussen CMI-patiënten en patiënten zonder CMI, zullen 
meerdere factoren bijdragen aan dit fenomeen, bijvoorbeeld 
de grootte van het foramen magnum en foramen jugularis, 
die de liquor en veneuze afvloed kunnen belemmeren.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

15. Behandeling van een groot congenitaal 
schedeldefect met breinherniatie in een neo-
naat met adams-oliversyndroom

K.M.E. Wehrens, R.R.W.J. van der Hulst
MAASTRICHT
Achtergrond. Adams-oliversyndroom (AOS) is een zeld-
zame, congenitale afwijking, die gekenmerkt wordt door een 
variabele klinische expressie, bestaande uit een combinatie 
van onder andere aplasia cutis congenita (ACC) en termi-
nale transversale defecten aan de ledematen. Het syndroom 
werd in 1945 voor het eerst beschreven door Adams and 
 Oliver en sindsdien zijn in de literatuur een aantal casus be-
schreven met verschillende klinische verschijningsvormen. 
Hier wordt de casus beschreven van een pasgeborene met 
een groot (14 x 10 cm) congenitaal schedeldefect met her-
niatie van een deel van het brein als gevolg van het adams-
oliversyndroom. Verder is sprake van brachydactylie van de 
handen en voeten.
Methode. Een aterme neonaat werd geboren met een 
groot congenitaal osteocutaan schedeldefect passend bij het 
adams-oliversyndroom. Direct post partum was sprake van 
breinprolaps, actieve bloeding en sinus cavernosumtrom-
bose. Verder was sprake van brachydactylie van de extre-
miteiten. Na initiële amputatie van het prolaberende stukje 
brein, aanbrengen van Tutoplast Fascia Lata® op het dura-
defect en bedekking van het scalpdefect met Integra®, werd 
gedurende vier weken een conservatief beleid gevoerd met 
Fusidinezalfgazen. Vervolgens werd de afgestoten Integra 
verwijderd en een (delayed) occipitale lap geprepareerd. Ons 
conservatieve beleid met Fusidinegazen en antibiotica resul-
teerde in spontane en volledige re-epithelialisatie, weefsel-
groei en ossificatie van het defect.
Ervaring. De behandeling van grote congenitale schedelde-
fecten op basis van aplasia cutis congenita blijft controver-
sieel. Zowel chirurgische als conservatieve behandeling is 
beschreven in de literatuur. Bij grote congenitale schedelde-

demisch Medisch Centrum, gediagnosticeerd met een IH en 
systemisch behandeld met corticosteroïden of propranolol 
in het eerste levensjaar, werden geïncludeerd in de retro-
spectieve studie. Dit resulteerde in 56 patiënten (gemiddelde 
leeftijd 5,5 maanden, SD 7,6). Effecten van beide behande-
lingen werden onderzocht en met elkaar vergeleken.
Ervaring. De literatuurstudie liet zien dat een propranolol-
behandeling in 100% van de patiënten leidde tot een involu-
tie van het IH, terwijl corticosteroïdtherapie in 89% resul-
teerde tot een involutie. Het eerste effect van propranolol op 
het IH werd gezien na gemiddeld 3,2 dagen. Voor corticoste-
roïden trad het eerste effect op na gemiddeld 8,5 dagen. In 
deze retrospectieve studie resulteerde de behandeling met 
propranolol in een betere en snellere ontkleuring en reduc-
tie van het IH. Daarnaast liet propranololtherapie een beter 
herstel van de ulceratie zien. Deze resultaten kwamen over-
een met de literatuur.  
Conclusie. Behandeling van IH met systemische propra-
nolol is superieur ten opzichte van systemische cortico-
steroïden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wij adviseren 
behandeling met systemische propranolol voor IH. Cortico-
steroïdbehandeling lijkt obsoleet.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

14. Syndromale craniosynostose; te kleine 
achterste schedelgroeve oorzaak van sympto-
men?

B.F.M. Rijken, M.H. Lequin, M.L. van Veelen-Vincent, 
I.M.J. Mathijssen
ROTTERDAM
Achtergrond. Patiënten met syndromale craniosynostose 
hebben als gevolg van te vroeg gesloten schedelnaden een 
verhoogde kans op het ontwikkelen van vergrote hersenka-
mers, chiari I malformatie (CMI), verhoogde intracraniële 
druk en belemmerde veneuze afvloed. Een mogelijke oor-
zaak van deze problemen is een verstoorde aanleg van de 
achterste schedelgroeve (posterior fossa (PF)), resulterend in 
een te klein volume voor het cerebellum.
Methode. Het volume van de PF en het cerebellum van 112 
patiënten (gemiddelde leeftijd 6,9 jaar) en 34 controles (ge-
middelde leeftijd 5,4 jaar) zijn gemeten in 3D-T1 gewogen 
MR-scans. Controlepatiënten werden geïncludeerd wanneer 
er geen structurele afwijkingen gezien werden op de MRI en 
er geen medische voorgeschiedenis bestond betreffende een 
verstoorde bot- en hersenontwikkeling. Naast de volumes 
werd ook de ratio van cerebellum/posterior fossa vergeleken 
tussen patiënten en controles. Hiervoor werd een univariaat-
analyse, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, gebruikt als 
statistische test.
Ervaring. Het cerebellum in Crouzon, Saethre-Chotzen 
en complexe craniosynostosepatiënten heeft, gecorrigeerd 
voor leeftijd en geslacht, een gelijk volume als in contro-
les (respectievelijk 126 ml, 116 ml en 114 ml versus 114 ml, 
p > 0,05), hetzelfde geldt voor de PF (respectievelijk 168 ml, 
158 ml en 152 ml versus 153 ml, p > 0,05).  Echter, patiënten 
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tong en de retentiecysten van de glandula sub lingualis geëx-
cideerd. Daardoor was zowel de functionaliteit van het gehe-
melte als de mobiliteit van de tong hersteld.
Conclusie. De zeldzame oorzaak, de multiple differentiaal-
diagnoses (maligne tumor, congenitaal syndroom, nervus 
facialis parese) en de individuele operatie maken deze casus 
uniek. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

17. de invloed van borstreconstructies op het 
ontwikkelen van lymfoedeem

T.R. Lopez Penha, N.A.M. Hendrix, C. IJsbrandy, E.M. Heuts, 
A.C. Voogd, R.R.W.J van der Hulst
MAASTRICHT
Achtergrond. De levensverwachting van borstkankerpa-
tiënten is de afgelopen decennia gestegen, waardoor er meer 
nadruk ligt op de kwaliteit van leven na de behandeling. Om 
een beter cosmetisch resultaat te bereiken zijn borstrecon-
structies, middels prothese of autoloog weefsel, steeds vaker 
onderdeel van de behandeling van het mammacarcinoom. 
Een bekende, invaliderende, complicatie van de behandeling 
van borstkanker is lymfoedeem van de arm. Doel van deze 
studie is om aan te tonen of een borstreconstructie een be-
schermende of risicoverhogende invloed op het ontwikkelen 
van lymfoedeem heeft.
Methode. Alle borstkankerpatiënten die, in het kader van 
hun behandeling, een mastectomie hebben ondergaan tus-
sen 1 januari 2006 en 31 december 2010 in het Maastricht 
UMC, Viecuri MC te Venlo en Orbis MC te Sittard, werden 
benaderd. De armomtrek en het armvolume werden geme-
ten. Bekende risicofactoren van lymfoedeem werden gedo-
cumenteerd en een lymfoedeemspecifieke vragenlijst werd 
ingevuld. De primaire uitkomstmaat was de prevalentie van 
postoperatief lymfoedeem van de arm, gedefinieerd als een 
toename van ≥ 200 ml van het verschil in armvolume tussen 
de geopereerde en niet-geopereerde zijde met subjectieve 
klachten of al gediagnosticeerd met lymfoedeem en onder 
behandeling voor lymfoedeem.
Ervaring. Er werden 284 patiënten geïncludeerd, na een 
gemiddelde postoperatieve periode van 3,51 jaar (SD 1,57). 
Er was een mastectomie verricht, zonder reconstructie bij 
130 vrouwen, met reconstructie bij 154 patiënten. Borstre-
constructies waren verricht door middel van tissue expander 
(TE) bij 89 patiënten, met autoloog weefsel bij 51 en met een 
combinatie bij 14 vrouwen. De prevalentie van lymfoedeem 
in dit cohort was 15,5%. De lymfoedeemprevalentie was sig-
nificant lager in de reconstructiegroep vergeleken met de 
groep zonder reconstructie (p=0.000). Dit verschil bleef sig-
nificant na het uitvoeren van multivariate logistische regres-
sie (p=0.001, OR=0.257, 95% CI=0.118 - 0.562).  
Conclusie. Uit deze studie blijkt dat vrouwen met borst-
reconstructie een statistisch significant lagere prevalentie van 
postoperatief lymfoedeem van de arm hebben, vergeleken met 
de groep patiënten zonder een borstreconstructie. Hieruit is 
te concluderen dat borstreconstructie een onafhankelijke be-

fecten stond chirurgische behandeling met transpositielap-
pen of huidtransplantaties op de voorgrond. In deze casus 
wordt beschreven dat een conservatief beleid onder speci-
fieke condities zoals een pathogeenvrije omgeving, topicale 
alsmede systemische antibiotica, antimycotica en intensieve 
zorg een goede behandeloptie kan zijn voor deze schedel-
defecten. Ernstige complicaties zoals meningitis, breinher-
niatie, massale bloeding en hyponatriëmie met convulsies 
dienen te allen tijde vermeden te worden. Een multidiscipli-
naire benadering is onontbeerlijk.  
Conclusie. Deze casus laat zien dat de multidisciplinaire, 
conservatieve behandeling van een groot congenitaal ‘full 
thickness’ schedeldefect bij een neonaat met het adams-
oliversyndroom tot een goed en veilig resultaat heeft geleid 
zonder ernstige complicaties.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

16. cephalopagus - siamese tweeling als 
 atypische oorzaak van een palatoschisis en 
een tongtumor bij een pasgeborene

M. Ruettermann
GRONINGEN
Achtergrond. Siamese tweelingen zijn zeldzaam, circa 1 tot 
1,3 per 100.000 geboorten. In het gezicht vergroeide twee-
lingen (cephalopagus) komen slechts met de frequentie van 
een op de drie miljoen geboorten voor. De meesten zijn in het 
midden van het lichaam samengegroeid, 30% alleen aan de 
thorax. Caudaal, bij de heupen en het bekken zijn het onge-
veer 25% en craniaal slechts 12%. Van de Siamese tweelingen 
zijn slechts 6% parasitair. Als levende Siamese tweelingen ge-
scheiden zouden worden, is het essentieel zoveel mogelijk in-
formatie te verkrijgen om de operatieve scheiding te plannen. 
Bij een intra-uteriene abortus sterven in de regel beide twee-
lingen, daar de bloedvoorziening, afhankelijk van het type 
verbinding, gedeeld is, waardoor beide kinderen sterven of de 
dood van een van beide tot zwangerschapsvergiftiging leidt.  
Ervaring. Bij onze casus gaat het om een elf maanden oud 
geadopteerd kind uit Nigeria met de diagnose van een gehe-
meltespleet en een tumor van de tong/mondbodem. De func-
tie van de tong en de onderlip was motorisch beperkt, maar 
er kon geen duidelijke zenuwlaesie aan gerelateerd worden. 
Anamnestisch kon geen familieanamnese achterhaald wor-
den, omdat er sprake van adoptie was. Het meisje bleek een 
Siamese tweeling te zijn, de andere tweeling was overleden. 
De tweelingen waren in het gelaat intraoraal aan de tong met 
elkaar verbonden. De scheiding van de tweelingen werd in Ni-
geria door simpel doornemen van deze verbinding verricht, 
zonder verdere operatieve ingreep. De overlevende tweeling 
had een gehemeltespleet. De tumor in de tong en de mond-
bodem was resterend litteken van de doorgenomen connec-
tie tussen beide tweelingen in de zin van een gesloten navel-
streng. De tumoren in de mondbodem waren retentiecysten 
van de glandula sublingualis aan de linkerkant. Na MRI, om 
de groei naar cervicaal/cardiaal in kaart te brengen, werd de 
gehemeltespleet operatief gesloten, de littekenstrengen in de 
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pion is een canthoplastiek, bestaande uit een canthotomie en 
een horizontale ooglidverkorting. Voor refixatie van het on-
derooglid aan de laterale orbita is in de literatuur een aantal 
methoden beschreven. Een relatief onderbelichte methode 
is het gebruik van een perioststrip van de laterale orbita. De 
perioststrip is makkelijk te ontwikkelen, is sterk en heeft de 
juiste vector voor fixatie van het onderooglid. Bovendien is 
extra instrumentarium overbodig.
Methode. Retrospectieve analyse van dertig cases (28 pa-
tiënten) met paralytisch ectropion op basis van preoperatieve 
en postoperatieve foto’s, met een gemiddelde follow-up van 
twee jaar. Introductie van een nieuwe scoringsmethode voor 
dit doel: de ‘Ectropion Severity Score’ (ESS). Op basis van 
acht punten wordt hierbij de mate van ectropion gescoord. 
De betrouwbaarheid (‘interrater reliability’) en sensitiviteit 
(vergelijk van het aangedane oog met het niet aangedane 
oog) van deze nieuwe scoringsmethode werden onderzocht, 
waarna de resultaten van de operatie aan de hand van de ESS 
werden gescoord.
Ervaring. In alle cases werd een succesvolle repositie ver-
kregen van het onderooglid. In drie cases werd een revisie 
uitgevoerd na gemiddeld 1,9 jaar. Hierbij kon dezelfde peri-
oststrip worden gebruikt. Eén patiënt heeft kortdurend last 
gehad van een vernauwde palpebrale fissuur, wat spontaan 
herstelde. Bij twee patiënten was sprake van een hechtings-
granuloom die na verwijdering van de hechting herstelde. 
De ESS bleek een betrouwbaar instrument (‘interrater reli-
ability’ 0,96; CI 0,91 - 0,98; p < 0,001) en bleek sensitief te 
zijn voor het herkennen van ectropion (p < 0,001). De pa-
ralytische ectropion verbeterde op basis van de ESS na de 
operatie met 3,4 punten (p < 0,001).  
Conclusie. De geïntroduceerde ESS blijkt een betrouwbaar 
instrument en is in staat om de aanwezigheid van ectropion 
op foto’s te beoordelen. Behandeling hiervan met een late-
rale perioststrip canthoplastiek leidt tot een significante ver-
betering van de ESS. Bovendien kan bij een eventuele revisie 
dezelfde perioststrip worden gebruikt. Dit maakt de laterale 
perioststrip canthoplastiek een simpele en betrouwbare me-
thode voor de behandeling van een paralystisch ectropion.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

20. het effect van de differentiatiegraad van 
plaveiselcelcarcinomen van de huid op excisie-
marges, lokaal recidief, metastase en overle-
ving: een retrospectieve follow-upstudie

E. Hajder, P.L. Hennink, L. MacLennan, B. van der Holt,  
S.E.R. Hovius, M.A.M. Mureau
ROTTERDAM
Achtergrond. De incidentie van het plaveiselcelcarcinoom 
(PCC) van de huid groeit elk jaar en bedraagt nu 27/100.000. 
Het aantal nieuwe gevallen zal in 2020 ongeveer 12.000 be-
dragen, een verdubbeling ten opzichte van 2008.  Het PCC 
metastaseert in ongeveer 5% van de gevallen, afhankelijk van 
onder andere tumorlocatie, grootte, mate van invasie, histo-
logische kenmerken, immuunstatus en recidief. Er is veel 

schermende factor is voor het ontwikkelen van lymfoedeem.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

18. het effect van aspirine in de preventie 
van microvasculaire trombosering in autologe 
borstreconstructies

M. Enajat, M.A. Mohammadi, M.A.M. Mureau, R.R.W.J. van 
der Hulst
Achtergrond. Innovatieve technologieën en verbeteringen 
in microchirurgische technieken hebben een succespercen-
tage van > 97% in vrije lap reconstructieve chirurgie moge-
lijk gemaakt. Desalniettemin blijft microvasculaire trombo-
sering de belangrijkste oorzaak van lapfalen. Profylactische 
antistolling is dan ook een belangrijke pilaar in de microchi-
rurgie. Veelal worden empirisch LMWH, dextrans en Ascal 
toegepast, dit echter niet volgens gestandaardiseerde richtlij-
nen en zonder duidelijke bewijsvoering. Wij onderzochten 
het effect van Ascal op het risico van microvasculaire compli-
caties en lapfalen in DIEP- en TRAM-lapborstreconstructies.  
Methode. Patiënten die een DIEP- of TRAM-lapborstre-
constructie ondergingen in het EMC en het MUMC in de 
periode januari 2005 tot januari 2011 werden geïncludeerd. 
Pa tiënten in het EMC kregen gedurende zes weken 40 mg 
Ascal toegediend na de operatie, terwijl patiënten in het 
MUMC geen Ascal kregen toegediend. De incidentie van 
lapfalen, microvasculaire trombosering en hematomen, als-
mede andere postoperatieve complicaties werden vergeleken 
tussen beide groepen.  
Ervaring. We includeerden 441 opeenvolgende patiënten 
met 606 borstreconstructies. Uit het EMC werden 261 
patiën ten geïncludeerd. Vanuit het MUMC werden 180 pa-
tiënten geïncludeerd. De incidentie van lapfalen verschilde 
niet significant tussen beide groepen (2,5% MUMC, 2,8% 
EMC, p=1.00). Overige postoperatieve complicaties zoals 
microvasculaire trombosering, hematomen, superficiële 
 necrose en wondgenezingsstoornissen verschilden even-
eens niet significant tussen beide groepen.   
Conclusie. Het gebruik van Ascal resulteert niet in een ver-
hoogd succespercentage en/of vermindering van postopera-
tieve complicaties in DIEP- en TRAM-lapborstreconstruc-
ties. Gezien de bekende gastro-intestinale risico’s gepaard 
gaande met het gebruik van Ascal, is derhalve het advies 
Ascal niet postoperatief te gebruiken na vrijelapborstrecon-
structies.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

19. Behandeling van paralytische ectropion 
met een laterale perioststrip canthoplastiek

S.F.S. Korteweg, P.M.N. Werker
GRONINGEN
Achtergrond. Een veel uitgevoerde ingreep ter verbetering 
van de positie van het onderooglid bij een paralytisch ectro-
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beoordeeld en hoeft reconstructie niet te worden uitgesteld. 
Vriescoupeonderzoek wordt echter altijd gevolgd door snee-
vlakonderzoek middels paraffinecoupes, de gouden stan-
daard voor histologische controle. In deze studie werd on-
derzocht in hoeverre bij perioculair gelokaliseerde BCC’s 
de uitslag van het vriescoupeonderzoek overeenkomt met 
de uitslag van het paraffinecoupeonderzoek, met als hoofd-
vraag of het alleen uitvoeren van vriescoupeonderzoek een 
voldoende betrouwbare uitslag geeft over de radicaliteit.
Methode. Bij 132 patiënten die tussen 1992 en 2006 een 
excisie van één of meer perioculair gelokaliseerde BCC’s on-
dergingen, werd peroperatief de radicaliteit beoordeeld mid-
dels vriescoupeonderzoek. De uitslag van het vriescoupeon-
derzoek werd vergeleken met de uitslag van de postoperatief 
uitgevoerde histologische controle middels paraffinecoupes. 
Op basis hiervan werd de specificiteit en sensitiviteit van 
het vriescoupeonderzoek berekend. Van geëxcideerde tu-
moren, primair of recidief, werd de locatie (mediale/laterale 
canthus, onder/bovenooglid = MC, LC, OL of BL), grootte 
en groeiwijze geregistreerd. Retrospectief werd, middels 
statusonderzoek en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk 
Geautomatiseerd Archief (PALGA), nagegaan of en wanneer 
recidivering van tumoren was opgetreden.
Ervaring. Bij 132 patiënten werden 139 perioculaire BCC’s 
geëxcideerd (51,8% MC, 8,6% LC, 36,7% OL, 2,9% BL). Van 
de 139 primaire excisies waren er van 130 paraffinecoupe-
uitslagen beschikbaar; 84 met als uitslag ‘vrije sneevlakken’ 
en 46 met als uitslag ‘niet-vrije sneevlakken’. Bij 80 van de 
84 excisies met volgens paraffinecoupes vrije sneevlakken 
toonden de vriescoupes eveneens vrije sneevlakken (specifi-
citeit 95%; 95%-betrouwbaarheidsinterval 91-100%). Bij 44 
van de 46 excisies met volgens paraffinecoupes ‘niet-vrije 
sneevlakken’ toonden de vriescoupes eveneens irradicaliteit 
aan (sensitiviteit 96%; 95%-betrouwbaarheidsinterval 90-
100%). De gemiddelde follow-upduur was 79 maanden. Van 
de 139 tumoren recidiveerden er 5 (3.6%).  
Conclusie. Vriescoupeonderzoek als controlemethode van 
de sneevlakken bij chirurgische verwijdering van perioculair 
gelokaliseerde BCC’s heeft een hoge specificiteit (95%) en 
sensitiviteit (96%). Het is een betrouwbare methode om de 
radicaliteit van de excisie te bepalen. In geval radicale excisie 
door de vriescoupes is aangetoond kan direct worden over-
gegaan tot reconstructie van het defect, en hoeft de uitslag 
van het paraffinecoupeonderzoek niet te worden afgewacht.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

22. Reconstructie van defecten in het gelaat 
na mohsmicrografische chirurgie: een studie 
van 622 casus

EC Grosfeld, JM Smit, GA Krekels, MM Hoogbergen,  
JHA van Rappard. 
EINDHOVEN
Achtergrond. Het Catharina Ziekenhuis is een van de 
grootste mohscentra in Europa. Mohsmicrografische chi-
rurgie verbetert, in bepaalde omstandigheden, de radicaliteit 

geschreven over tumorkenmerken als risicofactoren voor een 
recidief of metastase. Er zijn slechts enkele, elkaar tegenspre-
kende studies, die hebben gekeken naar overleving. Met deze 
studie wilden wij de relatie tussen de differentiatiegraad en 
de kans op recidief, metastase en overleving onderzoeken.
Methode. Een retrospectieve follow-upstudie waarin 155 cu-
tane PCC’s zijn geïncludeerd die tussen januari 2001 en de-
cember 2008 door de afdeling Plastische en Reconstructieve 
Chirurgie van het Erasmus MC chirurgisch zijn behandeld. 
Behalve naar patiëntkenmerken is ook gekeken naar tumor-
kenmerken: locatie, grootte, TNM, differentiatie en radica-
liteit. Alle patiënten kregen bij irradicaliteit een re-excisie 
of radiotherapie aangeboden. Tevens is gekeken naar type 
reconstructie. De gegevens zijn uit de medische status ver-
kregen, van alle patiënten is de huisarts gebeld om te kijken 
of de patiënt nog leefde en ziektevrij was. Datum en oorzaak 
overlijden werden zoveel mogelijk achterhaald.
Ervaring. Er waren 79 goed, 56 matig en 20 slecht gedif-
ferentieerde tumoren. Uiteindelijk was 81% radicaal verwij-
derd, 3% bestraald en 16% niet radicaal verwijderd. De gemid-
delde follow-up bedroeg 22 maanden met bij 14% recidief, 
bij 9% lymfkliermetastase en 5% metastase ontstond. Slecht 
gedifferentieerde tumoren bleken significant groter en vaker 
irradicaal. Kans op overlijden was groter na irradicale excisie 
(RR 2,7). 26% van de slecht gedifferentieerde tumoren meta-
staseerde vergeleken met 2% van de overige (RR 17,0).
Na vijf jaar was 2% v/d goed, 14% v/d matig en 53% v/d 
slecht gedifferentieerde tumoren de doodsoorzaak. De vijf-
jaarsoverleving bedroeg respectievelijk 70%, 51% en 26%.  
Conclusie. Slecht gedifferentieerde PCC’s werden signi-
ficant vaker irradicaal verwijderd en metastaseerden 17x zo 
vaak. Uit onze studie blijkt de kans om binnen vijf jaar aan 
een slecht gedifferentieerd PCC te overlijden significant ho-
ger is dan aan een goed/matig gedifferentieerd PCC. Een 
dergelijk sterk verband is niet eerder aangetoond. In de lan-
delijke richtlijnen wordt voor de bepaling van de prognose en 
follow-up alleen gekeken naar de TNM-classificatie. Op basis 
van onze resultaten lijkt het gerechtvaardigd om slecht gedif-
ferentieerde PCC’s als hoogrisico te behandelen. Tevens blijkt 
hoe essentieel het is de excisiemarges aan te houden aange-
zien irradicaliteit de kans op overleving negatief beïnvloedt.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

21. Betrouwbaarheid van vriescoupeonder-
zoek als controlemethode van de sneevlakken 
bij chirurgische verwijdering van perioculair 
gelokaliseerde basaalcelcarcinomen

P.G. Bos, J.J. van der Biezen, P. Huizinga, J. Nieken, 
C.M. Moues
LEEUWARDEN
Achtergrond. In het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) 
wordt al jaren vriescoupeonderzoek uitgevoerd bij excisie 
van basaalcelcarcinomen (BCC’s), waarbij na excisie recon-
structie middels een transpositie- of rotatielap geïndiceerd 
is. Zo kan peroperatief de radicaliteit van de excisie worden 



2012|4      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

174

2012|4      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie nvpc dagen

dit gebied met een diameter groter dan 0,3 mm werden de 
volgende variabelen beschreven: locatie, type, hoofdarterie, 
lengte en diameter. Om vergelijking tussen verschillende 
benen mogelijk te maken, werd de locatie weergegeven in 
percentages op de ventrale midline (y-as) en de transmal-
leolaire lijn (x-as). Een statistische analyse werd uitgevoerd 
middels het ANOVA-model. Een p-waarde onder 0.05 werd 
gedefinieerd zijnde significant.
Ervaring. Van de 69 beschreven perforatoren waren er 56 
(81,2%) afkomstig van de arteria tibialis posterior (APT), 
11 (15,9%) van de arteria poplitea (AP) en 2 (2,9%) van de 
arteria tibialis anterior. De diameter van de AP-perforatoren 
was gemiddeld 1.91 (± 0,61) maal groter dan die van de APT-
perforatoren in hetzelfde been. In het distale deel waren sta-
tistisch meer perforatoren dan in het middelste en proximale 
deel, hoewel ze in het proximale deel wel statistisch langer 
en breder waren. 15 (21,7%) perforatoren waren musculocu-
taan, 54 (78,3%) septocutaan. De diameter van musculocuta-
ne was significant groter dan van septocutane perforatoren.  
Conclusie. Het mediale onderbeen beschikt over verschil-
lende perforatoren die met hun diameter en lengte geschikt 
zijn voor een gesteelde perforatorlap bij de reconstructie van 
gecompliceerde defecten in deze regio. De meeste perforato-
ren bevinden zich in het distale derde deel, hoewel de langste 
en breedste juist in het proximale derde deel te vinden zijn.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

24. Snelle oplossing voor slepende problemen 
van gecompliceerde achillespeesrupturen

J. Soons, H.A. Rakhorst, O.T. Zöphel
ENSCHEDE
Achtergrond. Een vaak toegepaste behandeling van achilles-
peesrupturen is het chirurgisch herstellen van de achillespees. 
Door een gestoorde wondgenezing en re-rupturen kunnen 
hierbij chronische wonden rond de achillespees met defecten 
van de achillespees ontstaan. In deze studie worden plastisch 
chirurgische opties beschreven die binnen een korte tijd een 
functiegerichte oplossing voor dit probleem kunnen bieden.
Methode. Drie patiënten (mannen; gemiddelde leeftijd 37 
jaar) met een chronisch wondprobleem rond de achillespees 
werden naar de plastisch chirurg verwezen. Voorafgaand 
aan de verwijzing hadden de patiënten in verband met het 
probleem meerdere operaties elders en door andere discipli-
nes ondergaan. Na radicaal debridement werd het defect met 
een fasciocutane lap bedekt, gecombineerd met een achilles-
peesreconstructie; 1xALT met TFL, 2xFRFF met PL.
Retrospectief beschrijvend onderzoek werd verricht naar de 
tijdsduur tussen trauma en definitieve bedekking met vrije 
lap, het aantal opnamen en operaties voorafgaand aan be-
dekking en de opnameduur na bedekking. Functionaliteit 
werd gescoord volgens de criteria van Percy en Conochie.
Ervaring. De gemiddelde tijdsduur tussen trauma en defini-
tieve bedekking met een vrije lap is 514 dagen. De patiënten 
zijn in deze periode gemiddeld 5 keer opgenomen en hebben 
gemiddeld 5,3 operaties ondergaan. De gemiddelde opname-

van een resectie. De sluiting van deze defecten kan echter 
uitdagend zijn. In 2006 is de samenwerking tussen de af-
delingen dermatologie en plastische chirurgie geïntensiveerd 
op het gebied van de behandeling van non-melanoma huid-
tumoren in het gelaat. Het doel van deze samenwerking was 
een verdere ontwikkeling van expertise op het gebied van de 
reconstructieve mogelijkheden alsmede een snellere sluiting 
van deze defecten. Om te onderzoeken of deze doelen zijn be-
reikt, heeft deze retrospectieve statusanalyse plaatsgevonden.
Methode. Alle patiënten die een reconstructie van defecten 
in het gelaat ondergingen na mohsmicrografische chirurgie 
tussen januari 2006 en januari 2011 in het Catharina Zie-
kenhuis Eindhoven werden geïncludeerd. Locatie, grootte en 
diepte van het defect, duur in dagen tussen excisie en slui-
ting evenals de gebruikte reconstructieve techniek werden 
verzameld in een database en beschikbaar gemaakt voor ana-
lyse. Defecten werden ingedeeld naar locatie in het gelaat. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de esthetische subunits. 
Per unit werd een algoritme opgesteld.
Ervaring. De meest aangedane locatie was de neus, gevolgd 
door de periorbitale regio. Locale lappen, waaronder bilobaire 
en romboïde lappen, werden het meest toegepast, gevolgd 
door huidtransplantaten en regionale lappen. Reconstructie 
van defecten op dezelfde dag als de tumorresectie is signifi-
cant toegenomen van 31% (n=26) in 2006 naar 81% (n=156) 
in 2010 (p<0.001). Tijd tussen tumorresectie en reconstructie 
nam toe bij toename in complexiteit, het aantal betrokken sub-
units en de diepte van het defect. Er zijn algoritmen  gebaseerd 
op onze ervaringen opgesteld die tot een adequate reconstruc-
tie komen op basis van grootte en diepte van het defect.
Conclusie. Reconstructie van het gelaat na mohsmicro-
grafische chirurgie is een uitdaging. Het type reconstructie 
hangt af van het type defect en de eigenschappen van de 
 patiënt. Een multidisciplinair ketenzorgconcept stroomlijnt 
het proces van defect tot reconstructie.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

23. Reconstructie van mediale onderbeen-
defecten middels gesteelde perforatorlappen: 
een anatomisch onderzoek

M.H.A. van Abeelen, D.J.O. Ulrich
NIJMEGEN
Achtergrond. Bij de reconstructie van gecompliceerde de-
fecten van het mediale onderbeen is het gebruik van perfo-
ratorlappen vaak onvermijdelijk. Naast vrije lappen spelen 
ook gesteelde perforatorlappen toenemend een belangrijke 
rol. De perforasoomtheorie stelt dat elke perforator een ei-
gen verzorgingsgebied heeft, en dus ook de basis kan zijn 
van een gesteelde lap. Met dit in gedachte was ons doel een 
overzicht te verkrijgen van de locatie, maar ook van de ka-
rakteristieken en daarmee de utiliteit van de verschillende 
perforatoren in dit gebied.
Methode. Voor deze studie werden tien onderbenen voor-
bereid door het arteriële systeem te vullen met acrylverf. 
Het mediale deel werd begrensd en van alle perforatoren in 
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26. cytologische en histologische bevindingen 
bij explantatie van PiP-protheses

X.H.A. Keuter, W.F.F. Koeiman, J.H.A. van Rappard
EINDHOVEN
Achtergrond. De gemiddelde ruptuurkans van borstprothe-
sen is 10% na tien jaar. Uit schattingen blijkt dat de PIP-pro-
theses met de niet-medische siliconen een veel grotere kans 
op rupturering hebben, 15-30% na tien jaar. Er is veel ophef 
omtrent de schadelijke gevolgen van de ‘industriële silico-
nen’ verwerkt in de PIP-protheses. Omdat niet met zeker-
heid gezegd kon worden of de gebruikte siliconen onschade-
lijk waren voor de gezondheid werd er door de Nederlandse 
inspectie voor de gezondheidszorg en de NVPC geadviseerd 
de PIP-prothesen te laten verwijderen.
Methode. Naar aanleiding van het advies van de Nederland-
se inspectie voor de gezondheidszorg en de NVPC werden er 
tot en met juli 2012 in het Catharina Ziekenhuis 42 personen 
geopereerd voor het verwijderen van de PIP-protheses. Pre-
operatief werd er een klinisch onderzoek verricht. Klachten 
en afwijkingen met een mogelijke relatie tot de PIP-prothe-
sen werden genoteerd. Een explantatie van de PIP-protheses 
werd aangeboden. Indien gewenst werden er nieuwe implan-
taten geïmplanteerd. Peroperatief werd er een kapsel biopt, 
een mammaweefsel biopt, een kweek van het kapsel afgeno-
men. Indien er zich vloeistof binnen het kapsel bevond, werd 
tevens hiervan cytologisch onderzoek verricht.
Ervaring. Bij 42 vrouwen werden er 83 PIP-protheses verwij-
derd. Hiervan bleken er 13 in 9 personen peroperatief lek. In 
81 casus werd er een kweek opgestuurd. In 3 casus werd een 
bacterie gekweekt, een anaerobe bacterie (2 casus) en een Pro-
pionibacterium acnes. Pathologisch anatomisch onderzoek 
van het kapsel en mammaweefsel brachten geen patholo-
gische afwijkingen aan het licht. Cytologisch materiaal kon in 
55 gevallen worden afgenomen. Er werden geen cytologische 
afwijkingen geconstateerd. 24% van de geopereerde vrouwen 
was postoperatief niet tevreden of had een complicatie gehad.  
Conclusie. Ondanks een verhoogd ruptuur risico lijkt het 
niet aannemelijk dat de zogenaamde ‘industriële silicone’ 
zoals gebruikt door PIP toxisch of carcinogeen zijn. Dit is 
conform het in juni gepubliceerde rapport van de NHS in 
het Verenigde Koninkrijk. Een jaarlijkse controle op rupture-
ring kan daarom een acceptabel alternatief zijn voor patiën-
ten welke niet geopereerd zouden willen worden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

27. Zakt de wenkbrauw na een bovenooglid-
correctie?

M.A. Huijing, J. van der Palen, B. van der Lei
GRONINGEN
Achtergrond. Vaak wordt gezegd en gedacht dat een boven-
ooglidcorrectie er toe kan leiden dat de wenkbrauw (verder) 
zakt. Echter, dit is nooit onderzocht in een algemene patiën-
tenpopulatie die in verband met vooral functionele proble-
men voor een bovenooglidcorrectie komt. Daarom zijn wij 

duur na bedekking is 13,3 dagen. Behoudens een hematoom en 
een restdefect waren er geen significante complicaties of wond-
problemen. Alle achillespeesreconstructies waren functioneel.  
Conclusie. Chirurgische behandeling van achillespeesrup-
turen kan resulteren in een complex beloop met chronische 
wondproblemen. Dit retrospectief onderzoek laat zien dat deze 
mensen onnodig lang blijven rondlopen met dit probleem en 
dat een vrije lap snel een oplossing, met een fraai functioneel 
en cosmetisch resultaat, kan bieden. De auteurs pleiten dan 
ook voor vroegere verwijzing van mensen met dit probleem.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

25. langetermijnresultaten: vertical scar- 
 versus inverted-T scar-mammareductie

L.R. Bouwer, B. van der Lei
GRONINGEN
Achtergrond. Mammareductie is een bewezen veilig en 
effectieve behandelingsmethode van symptomatische mam-
mahypertrofie en leidt, zoals we dat in de dagelijkse praktijk 
zien, tot hoge patiënttevredenheid met over het algemeen 
een goed en acceptabel esthetische resultaat. Wat echter het 
resultaat ervan op de zeer lange termijn is, is tot nu toe nau-
welijks onderzocht. Daarom hebben wij deze retrospectieve 
studie opgezet om het resultaat van de zogenaamde inver-
ted-T scar-mamareductietechniek en de vertical scar’-mama-
reductietechniek op de lange termijn in kaart te brengen.
Methode. 69 patiënten die een mammareductie ondergin-
gen in de periode tussen 1997 en 2000 in het Medisch Cen-
trum Leeuwarden werden bereid gevonden mee te werken 
aan deze studie. Door middel van een vragenlijst (Likert-sca-
le van 1 tot 10) werd de patiënttevredenheid getoetst en het 
'Strasser grading system' werd gebruikt om het esthetisch 
resultaat van foto's korte tijd na de operatie (na drie maan-
den) en na tien jaar follow-up objectief vast te stellen.
Ervaring. Patiënten in beide groepen gaven een algemene 
waardering van 8 (schaal 1 tot 10) voor het verkregen resul-
taat. Volgens het systeem van Strasser was het resultaat na 
drie maanden in 37% 'goed', in 46% 'gemiddeld', en in 17% 
'mager'. Na tien jaar was het bij 80% 'goed', bij 13% 'gemid-
deld' en bij 7% 'mager'. Na drie maanden was de incidentie 
van bottoming-out hoger (1 op 2) in de vertical scar-groep 
vergeleken met de inverted-T scar-groep (1 op 10), echter na 
tien jaar was deze 50% in de inverted-T scar-groep en 20% 
in de vertical scar-groep.
Conclusie. Ook op de zeer lange termijn (tien jaar follow-
up) bestaat er zowel in de inverted-T scar- mamareductie-
groep als in de vertical scar-mamareductiegroep een zeer 
hoge mate van patiënt tevredenheid over het verkregen re-
sultaat en kan het esthetisch resultaat over het algemeen 
goed worden genoemd. Bottoming-out is een probleem wat 
met beide technieken best vaak voorkomt maar geen heel 
groot nadelig effect heeft op patiënttevredenheid.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.
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zichte van de ‘traditionele’ open voorhoofdslift of de directe 
laterocraniale browlift? Wat zijn de langetermijnresultaten? 
Vele onderzoeken geven wisselende resultaten wat betreft de 
postoperatieve effecten en complicaties. Opvallend is dat er 
nauwelijks onderzoek is gepubliceerd naar de  effecten van 
EVL met een follow-uptijd van meer dan drie jaar.
Methode. In deze tweeledige, retrospectieve studie, evalu-
eren we enerzijds patiënttevredenheid na het uitvoeren van 
een EVL (1), anderzijds proberen we het zakken van de wenk-
brauw in de jaren na de EVL te kwantificeren (2). (1) Patiënt-
tevredenheid werd onderzocht middels een enquête. (2) De 
positie van de wenkbrauw wordt gedefineerd door middel 
gestandaardiseerde foto’s, waarbij twee loodrechte afstanden 
worden bepaald: de midpupil tot aan de craniale rand van de 
wenkbrauw (A) en de laterale cantus tot aan de laterocraniale 
rand van de wenkbrauw (B). Patiënten werden vervolgens 
ingedeeld in groep 1 (<3 jaar follow-up) of groep 2 (>3 jaar 
follow-up).
Ervaring. Van de 49 aangeschreven patiënten hebben 42 
patiënten de vragenlijst geretourneerd. (1) 95% van de pa-
tiëntenpopulatie beoordeelde het resultaat als ‘acceptabel’ 
of ‘uitstekend’. (2) Uit deze groep gaven 22 patiënten toe-
stemming voor fotografische analyse. De gemiddelde positie 
van de craniale rand van de wenkbrauw (A) was 4,88 mm in 
groep 1 en 3,80 mm in groep 2. De stand van de laterocrani-
ale rand van de wenkbrauw (B) was 4,79 mm in groep 1 en 
3,80 mm in groep 2. De mediaan van deze follow-uptijd was 
1,2 jaar in groep 1 en 6,2 jaar in groep 2.
Conclusie. Het overgrote deel van de onderzochte populatie 
beoordeelt de Endoscopische Voorhoofdslift met een hoge 
tevredenheid. Jaren na deze ingreep is er een persisterende, 
evidente elevatie van de wenkbrauw. Een grote spreiding in 
de positie van de wenkbrauw op lange termijn, maakt een 
absolute kwantificatie van deze gegevens echter een com-
plexe aangelegenheid. Uitgebreider onderzoek met een gro-
tere patiëntenpopulatie is hiervoor noodzakelijk.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

dit gaan onderzoeken en hebben we tevens gekeken of dit 
effect meer bestaat bij mensen die hun voorhoofd extra op-
trekken (zogenaamde compensatoire rimpeling).
Methode. Van 140 patiënten die om vooral functionele re-
denen een bovenooglidcorrectie ondergingen, werd de po-
sitie van de wenkbrauw zowel pre- als postoperatief op drie 
gestandaardiseerde punten (midpupil, laterale iris, laterale 
canthus) gemeten. Classificatie van de mate van rimpeling 
van het voorhoofd volgens Lemperle werd tevens pre- en 
post operatief vastgesteld.
Ervaring. Voor vrouwen (n=126) was er geen significante 
daling van de wenkbrauw na de bovenooglidcorrectie. Voor 
mannen (n = 14) daarentegen wel voor een van de zes afstan-
den (p=0.005). De wenkbrauw zakte niet meer bij patiënten 
die voor de operatie meer rimpeling van het voorhoofd had-
den. Wel nam na de operatie de mate van rimpeling van het 
voorhoofd af.
Conclusie. De wenkbrauw zakt niet na een bovenooglidcor-
rectie wanneer deze wordt uitgevoerd bij vrouwen uit de alge-
mene populatie met vooral functionele klachten. Bij mannen 
is er slechts een significante daling van de wenkbrauwpositie 
in een van de zes gemeten afstanden (mid pupil). Het preope-
ratief optrekken van het voorhoofd neemt af na een bovenoog-
lidcorrectie maar leidt niet tot een lagere wenkbrauwpositie.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

28. Endoscopische Voorhoofdslift met bio-
schroeven: een kwalitatieve en kwantitatieve 
evaluatie van de langetermijnresultaten

P.G.L. Koolen, R.J.P.M. Franken
's HERTOGENBOSCH
Achtergrond. De Endoscopische Voorhoofdslift (EVL) is een 
minimaal invasieve techniek welke naast verjonging van het 
craniale 1/3 van het gelaat ter correctie van een functionele 
browptosis kan dienen. Is deze EVL echter superieur ten op-
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voorkomen. Oxycellulosebevattende preparaten kunnen de werkzaamheid van ARTISS verminderen en moeten niet als draagstof gebruikt worden. Zoals bij alle proteïnehoudende producten, kunnen 
overgevoeligheidsreacties van het allergische type optreden. Mogelijke tekenen van overgevoeligheidsreacties zijn onder meer plaatselijke urticaria, gegeneraliseerde urticaria, gevoel van beklemming 
op de borst, piepende ademhaling, hypotensie en anafylaxie. Als deze symptomen optreden, moet de applicatie onmiddellijk worden stopgezet. ARTISS bevat aprotinine. Zelfs bij strikt lokale applicatie 
bestaat het risico op een anafylactische reactie die gerelateerd is aan de aanwezigheid van aprotinine. Het risico lijkt groter te zijn bij patiënten die reeds eerder hieraan blootgesteld waren, ook al 
hebben zij het product toen goed verdragen. Daarom moet elk gebruik van aprotinine of aprotinine¬houdende producten worden geregistreerd in het dossier van de patiënt. Aangezien de structuur 
van synthetisch aprotinine identiek is aan het boviene aprotinine dient het gebruik van ARTISS bij patiënten met allergieën voor boviene proteïnen met voorzichtigheid geëvalueerd te worden. In geval 
van een anafylactische/anafylactoïde reactie of ernstige overgevoeligheidsreactie moet de applicatie worden stopgezet. Verwijder  reeds aangebracht, gepolymeriseerd product van de operatieplaats. 
Een adequate  medische behandeling en voorzieningen dienen aanwezig te zijn voor onmiddellijk gebruik in geval van een anafylactische reactie. Er moeten geavanceerde noodmaatregelen worden 
genomen. Bij shock moet de medische standaardbehandeling voor shock worden ingesteld. Selectie van donoren, screening van individuele donaties en plasmapools op specifieke infectiemarkers, 
en doeltreffende virusinactivatie-/virusverwijderingsstappen in het productieproces behoren tot de standaardmaatregelen om infecties te voorkomen als gevolg van het gebruik van geneesmiddelen 
bereid uit humaan bloed of plasma. Ondanks deze maatregelen kan het risico op overdracht van ziekteverwekkers niet helemaal worden uitgesloten wanneer geneesmiddelen bereid uit humaan bloed 
of plasma toegediend worden. Dat geldt tevens voor onbekende of opkomende virussen of andere ziekteverwekkers. Deze maatregelen worden beschouwd als doeltreffend tegen ingekapselde virussen 
zoals hiv, HBV en HCV, en tegen het niet-ingekapselde virus HAV. Deze maatregelen kunnen van geringe waarde zijn tegen niet-ingekapselde virussen zoals parvovirus B19. Een parvovirus B19-infectie 
kan ernstig zijn voor zwangere vrouwen (foetale infectie) en personen met immuundeficiëntie of een verhoogde erytropoëse (zoals hemolytische anemie). Het wordt ten zeerste aanbevolen de naam 
en het chargenummer (lot) van het product te noteren, telkens wanneer ARTISS aangebracht wordt bij de patiënt, om zo het verband tussen de patiënt en het chargenummer van het product te 
behouden. BIJWERKINGEN Intravasculaire injectie kan leiden tot trombo-embolische incidenten en diffuse intravasale stolling, en er bestaat ook een risico op anafylactische reacties (zie rubriek 
‘Bijzondere waarschuwingen’)  Bij patiënten die behandeld zijn met fibrineweefsellijmen/hemostatica, kunnen in zeldzame gevallen overgevoeligheidsreacties of allergische reacties optreden (zoals 
mogelijk angio-oedeem, branderig en stekend gevoel op de plaats van applicatie, bradycardie, bronchospasme, koude rillingen, dyspneu, blozen, gegeneraliseerde urticaria, hoofdpijn, plaatselijke 
urticaria, hypotensie, lusteloosheid, misselijkheid, jeuk, rusteloosheid, tachycardie, gevoel van beklemming op de borst, tintelingen, braken, piepende ademhaling). In geïsoleerde gevallen hebben 
deze reacties zich verder ontwikkeld tot ernstige anafylaxie. Dergelijke reacties kunnen vooral worden waargenomen wanneer het preparaat herhaaldelijk aangebracht wordt, of gebruikt wordt bij 
patiënten met een bekende overgevoeligheid voor aprotinine (zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen’.) of een van de andere bestanddelen van het product. Zelfs als een eerste behandeling met 
ARTISS goed verdragen is, kan een volgende applicatie van ARTISS of systemische toediening van aprotinine leiden tot ernstige anafylactische reacties. In zeldzame gevallen kunnen er zich antistoffen 
tegen componenten van fibrineweefsellijm ontwikkelen.  Voor veiligheid met betrekking tot overdraagbare ziekteverwekkers, zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen’.  Hieronder zijn de bijwerkingen 
samengevat die gemeld zijn tijdens klinische onderzoeken. Bekende frequenties van deze bijwerkingen zijn gebaseerd op een gecontroleerd klinisch onderzoek bij 138 patiënten bij wie 
huidtransplantaten met ARTISS gefixeerd zijn op geëxcideerde brandwonden. Geen van deze bijwerkingen is als ernstig geclassificeerd. De bijwerkingen en hun frequenties zijn hieronder samengevat: 
vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1000, <1/100). Bijwerkingen uit het klinisch onderzoek: Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: huidcyste / Vaak: pruritus. Letsels, intoxicaties en 
verrichtingscomplicaties: Vaak: falen van huidtransplantaat. KLASSE-EFFECTEN: Andere bijwerkingen gerelateerd aan fibrineweefsellijmen/hemostatica worden hieronder vermeld; de frequentie 
ervan kan niet worden vermeld. Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheidsreacties, anafylactische reacties. Hartaandoeningen: bradycardie, tachycardie. Bloedvataandoeningen: hypotensie, 
hematoom. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: dyspneu. Maag-darmstelselaandoeningen: misselijkheid. Huid- en onderhuidaandoeningen: urticaria. Algemene 
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: blozen, verstoorde genezing, oedeem, pyrexie. Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: seroom. WIJZE VAN WERKING ARTISS kan 
hechtingen of staples vervangen wanneer het gebruikt wordt voor de fixatie van huidtransplantaten op wondoppervlakken die verbrand zijn of op een andere manier beschadigd zijn. ARTISS kan als 
hulpmiddel worden gebruikt bij hechtingen of staples om huidflappen te hechten en te dichten in gevallen waar ontoereikende resultaten verwacht worden met het gebruik van hechtingen/staples bij 
postoperatieve hematoom- of seroomvorming. Het fibrineadhesiesysteem start de laatste fase van fysiologische bloedstolling. Conversie van fibrinogeen in fibrine vindt plaats door splitsing van 
fibrinogeen in fibrinemonomeren en fibrinopeptiden. De fibrinemonomeren klonteren samen en vormen een fibrinestolsel. Factor XIIIa, die door trombine geactiveerd is uit factor XIII, hecht 
fibrinedraden vast aan elkaar. Calciumionen zijn vereist voor de conversie van fibrinogeen en het aan elkaar vasthechten van fibrinedraden. Naarmate de wondgenezing vordert, wordt verhoogde 
fibrinolytische activiteit geïnduceerd door plasmine en komt de afbraak van fibrine tot fibrineafbraakproducten op gang. Proteolytische afbraak van fibrine wordt geremd door antifibrinolytica. In 
ARTISS (diepgevroren) is aprotinine aanwezig als antifibrinolyticum om voortijdige afbraak van het stolsel te voorkomen. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN Baxter B.V., Kobaltweg 49, NL-3542 CE Utrecht, Nederland  NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN RVG 100631.  AFLEVERINGSWIJZE 
UR.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST De laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 6.2 en 6.6: 13 oktober 2011. Voor informatie over dosering en 
wijze van toediening, interacties, zwangerschap en borstvoeding, rijvaardigheid en het bedienen van machines, overdosering, farmacologische eigenschappen en farmaceutische gegevens, raadpleeg 
de volledige versie van de IB1-tekst).

b

Na menging 1 ml 2 ml 4 ml 10 ml

Component 1: oplossing van adhesieproteïnen
humaan fibrinogeen (als stolbare proteïne)
aprotinine (synthetisch)

45,5 mg
1500 KIE

91 mg
3000 KIE

182 mg
6000 KIE

455 mg
15 000 KIE

Component 2: trombineoplossing
humane trombine
calciumchloride

2 IE
20 µmol

4 IE
40 µmol

8 IE
80 µmol

20 IE
200 µmol

NL/BS/BS/2012/004 – 06/20121. Hoeveelheid in een totale proteïneconcentratie van 96 – 125 mg/ml. 
2. Eén EFE (Europese farmacopee-eenheid) komt overeen met 1800 KIE (kallidinogenase-inactivatoreenheid). 
3. De trombineactiviteit wordt berekend met de huidige internationale WGO-standaard voor trombine.
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NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ARTISS, oplossingen voor weefsellijm. Diepgevroren. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING VAN DE WERKZAME BESTANDDELEN 
Component 1: Oplossing van adhesieproteïnen 
humaan fibrinogeen (als stolbare proteïne) 91 mg1/ml 
aprotinine (synthetisch) 3000 KIE2/ml 
Component 2: Trombineoplossing 
humane trombine 4 IE3/ml 
calciumchloride 40 µmol/ml 
Eén voorgevulde dubbele cilinderspuit bevat in de ene cilinder 1 ml/2 ml/5 ml diepgevroren oplossing van adhesieproteïnen (met aprotinine) en in de andere cilinder 1 ml/2 ml/5 ml diepgevroren 
trombineoplossing (met calciumchloride), wat samen een totaalvolume van 2 ml/4 ml/10 ml gebruiksklaar product oplevert.

 
ARTISS bevat humane factor XIII die samen met humaan fibrinogeen gezuiverd is tot 0,6 – 5 IE/ml.

FARMACEUTISCHE VORM Oplossingen voor weefsellijm. Diepgevroren. Kleurloze tot lichtgele en heldere tot lichttroebele oplossingen. THERAPEUTISCHE INDICATIES ARTISS is geïndiceerd  
als weefsellijm om subcutaan weefsel te hechten/dichten tijdens plastische en reconstructieve chirurgie alsmede brandwondenchirurgie, als vervangingsmiddel voor of als hulpmiddel bij hechtingen 
of staples. Bovendien is ARTISS geïndiceerd als hulpmiddel bij hemostase op subcutane weefseloppervlakken. CONTRA-INDICATIES ARTISS is niet geïndiceerd ter vervanging van huidhechtingen 
die bedoeld zijn om een chirurgische wond te dichten. ARTISS alleen is niet geïndiceerd voor de behandeling van uitgebreide en hevige arteriële of veneuze bloedingen. ARTISS mag nooit intravasculair 
worden aangebracht. ARTISS is gecontra-indiceerd in geval van overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of een van de hulpstoffen (zie ook rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen’). 
BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK  Uitsluitend voor epilesionaal gebruik. Niet intravasculair aanbrengen. Er kunnen levensbedreigende trombo-embolische 
complicaties optreden als het preparaat intravasculair aangebracht is. Injectie van ARTISS in weke delen heeft het risico op lokale weefselbeschadiging tot gevolg. Voorzichtigheid is geboden wanneer 
fibrineweefsellijm wordt aangebracht met behulp van gas onder druk. • Een toepassing van gas onder druk kan een potentieel risico inhouden van luchtembolie, ruptuur van weefsels, of ingesloten 
luchtbellen met compressie wat levensbedreigend kan zijn. • ARTISS mag niet worden gebruikt met het Easy Spray / Spray Set systeem in gesloten lichaamsruimten. • ARTISS mag alleen worden 
aangebracht op de zichtbare applicatieplaatsen. • Lucht- of gasembolie is opgetreden bij het gebruik van sprayinstrumenten waarbij een drukregelaar gehanteerd wordt om fibrineweefsellijmen aan 
te brengen. Dat lijkt verband te houden met het gebruik van het sprayinstrument bij een hogere druk dan de aanbevolen druk en in de onmiddellijke nabijheid van het weefseloppervlak. Bij de applicatie 
van ARTISS met een sprayinstrument, moet u erop toezien dat de druk binnen het drukbereik ligt dat aanbevolen wordt door de fabrikant van het sprayinstrument. Indien ARTISS met een 
sprayinstrument wordt aangebracht, mogen alleen de geleverde sprayinstrumenten worden gebruikt en mag de druk niet meer dan 2.0 bar bedragen. Bij gebrek aan specifieke aanbevelingen mag de 
sprayafstand tot het weefseloppervlak niet minder dan 10 tot 15 cm bedragen. Indien ARTISS met een spray wordt aangebracht, moeten veranderingen in bloeddruk, hartslag, zuurstofverzadiging en 
eindexpiratoire CO2-concentratie gecontroleerd worden wegens het risico op lucht- of gasembolie. • ARTISS mag slechts in een dun laagje aangebracht worden. Overmatige dikte van het stolsel 
kan de werkzaamheid van het product en het wondgenezingsproces negatief beïnvloeden. ARTISS is niet geïndiceerd voor hemostase en dichting in situaties waarin een snelle stolling van de 
weefsellijm vereist is. Vooral bij cardio¬vasculaire procedures waarbij dichting van vasculaire anastomosen beoogd wordt, mag ARTISS niet worden gebruikt. ARTISS is niet geïndiceerd voor gebruik 
in neurochirurgie en als hechtingsmiddel voor maag-darmanastomosen of vasculaire anastomosen omdat er geen gegevens beschikbaar zijn die deze indicaties ondersteunen. Vóór de applicatie 
van ARTISS moet erop worden toegezien dat delen van het lichaam buiten de aangegeven plaats van applicatie voldoende beschermd/afgedekt zijn om weefseladhesie op ongewenste plaatsen te 
voorkomen. Oxycellulosebevattende preparaten kunnen de werkzaamheid van ARTISS verminderen en moeten niet als draagstof gebruikt worden. Zoals bij alle proteïnehoudende producten, kunnen 
overgevoeligheidsreacties van het allergische type optreden. Mogelijke tekenen van overgevoeligheidsreacties zijn onder meer plaatselijke urticaria, gegeneraliseerde urticaria, gevoel van beklemming 
op de borst, piepende ademhaling, hypotensie en anafylaxie. Als deze symptomen optreden, moet de applicatie onmiddellijk worden stopgezet. ARTISS bevat aprotinine. Zelfs bij strikt lokale applicatie 
bestaat het risico op een anafylactische reactie die gerelateerd is aan de aanwezigheid van aprotinine. Het risico lijkt groter te zijn bij patiënten die reeds eerder hieraan blootgesteld waren, ook al 
hebben zij het product toen goed verdragen. Daarom moet elk gebruik van aprotinine of aprotinine¬houdende producten worden geregistreerd in het dossier van de patiënt. Aangezien de structuur 
van synthetisch aprotinine identiek is aan het boviene aprotinine dient het gebruik van ARTISS bij patiënten met allergieën voor boviene proteïnen met voorzichtigheid geëvalueerd te worden. In geval 
van een anafylactische/anafylactoïde reactie of ernstige overgevoeligheidsreactie moet de applicatie worden stopgezet. Verwijder  reeds aangebracht, gepolymeriseerd product van de operatieplaats. 
Een adequate  medische behandeling en voorzieningen dienen aanwezig te zijn voor onmiddellijk gebruik in geval van een anafylactische reactie. Er moeten geavanceerde noodmaatregelen worden 
genomen. Bij shock moet de medische standaardbehandeling voor shock worden ingesteld. Selectie van donoren, screening van individuele donaties en plasmapools op specifieke infectiemarkers, 
en doeltreffende virusinactivatie-/virusverwijderingsstappen in het productieproces behoren tot de standaardmaatregelen om infecties te voorkomen als gevolg van het gebruik van geneesmiddelen 
bereid uit humaan bloed of plasma. Ondanks deze maatregelen kan het risico op overdracht van ziekteverwekkers niet helemaal worden uitgesloten wanneer geneesmiddelen bereid uit humaan bloed 
of plasma toegediend worden. Dat geldt tevens voor onbekende of opkomende virussen of andere ziekteverwekkers. Deze maatregelen worden beschouwd als doeltreffend tegen ingekapselde virussen 
zoals hiv, HBV en HCV, en tegen het niet-ingekapselde virus HAV. Deze maatregelen kunnen van geringe waarde zijn tegen niet-ingekapselde virussen zoals parvovirus B19. Een parvovirus B19-infectie 
kan ernstig zijn voor zwangere vrouwen (foetale infectie) en personen met immuundeficiëntie of een verhoogde erytropoëse (zoals hemolytische anemie). Het wordt ten zeerste aanbevolen de naam 
en het chargenummer (lot) van het product te noteren, telkens wanneer ARTISS aangebracht wordt bij de patiënt, om zo het verband tussen de patiënt en het chargenummer van het product te 
behouden. BIJWERKINGEN Intravasculaire injectie kan leiden tot trombo-embolische incidenten en diffuse intravasale stolling, en er bestaat ook een risico op anafylactische reacties (zie rubriek 
‘Bijzondere waarschuwingen’)  Bij patiënten die behandeld zijn met fibrineweefsellijmen/hemostatica, kunnen in zeldzame gevallen overgevoeligheidsreacties of allergische reacties optreden (zoals 
mogelijk angio-oedeem, branderig en stekend gevoel op de plaats van applicatie, bradycardie, bronchospasme, koude rillingen, dyspneu, blozen, gegeneraliseerde urticaria, hoofdpijn, plaatselijke 
urticaria, hypotensie, lusteloosheid, misselijkheid, jeuk, rusteloosheid, tachycardie, gevoel van beklemming op de borst, tintelingen, braken, piepende ademhaling). In geïsoleerde gevallen hebben 
deze reacties zich verder ontwikkeld tot ernstige anafylaxie. Dergelijke reacties kunnen vooral worden waargenomen wanneer het preparaat herhaaldelijk aangebracht wordt, of gebruikt wordt bij 
patiënten met een bekende overgevoeligheid voor aprotinine (zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen’.) of een van de andere bestanddelen van het product. Zelfs als een eerste behandeling met 
ARTISS goed verdragen is, kan een volgende applicatie van ARTISS of systemische toediening van aprotinine leiden tot ernstige anafylactische reacties. In zeldzame gevallen kunnen er zich antistoffen 
tegen componenten van fibrineweefsellijm ontwikkelen.  Voor veiligheid met betrekking tot overdraagbare ziekteverwekkers, zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen’.  Hieronder zijn de bijwerkingen 
samengevat die gemeld zijn tijdens klinische onderzoeken. Bekende frequenties van deze bijwerkingen zijn gebaseerd op een gecontroleerd klinisch onderzoek bij 138 patiënten bij wie 
huidtransplantaten met ARTISS gefixeerd zijn op geëxcideerde brandwonden. Geen van deze bijwerkingen is als ernstig geclassificeerd. De bijwerkingen en hun frequenties zijn hieronder samengevat: 
vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1000, <1/100). Bijwerkingen uit het klinisch onderzoek: Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: huidcyste / Vaak: pruritus. Letsels, intoxicaties en 
verrichtingscomplicaties: Vaak: falen van huidtransplantaat. KLASSE-EFFECTEN: Andere bijwerkingen gerelateerd aan fibrineweefsellijmen/hemostatica worden hieronder vermeld; de frequentie 
ervan kan niet worden vermeld. Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheidsreacties, anafylactische reacties. Hartaandoeningen: bradycardie, tachycardie. Bloedvataandoeningen: hypotensie, 
hematoom. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: dyspneu. Maag-darmstelselaandoeningen: misselijkheid. Huid- en onderhuidaandoeningen: urticaria. Algemene 
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: blozen, verstoorde genezing, oedeem, pyrexie. Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: seroom. WIJZE VAN WERKING ARTISS kan 
hechtingen of staples vervangen wanneer het gebruikt wordt voor de fixatie van huidtransplantaten op wondoppervlakken die verbrand zijn of op een andere manier beschadigd zijn. ARTISS kan als 
hulpmiddel worden gebruikt bij hechtingen of staples om huidflappen te hechten en te dichten in gevallen waar ontoereikende resultaten verwacht worden met het gebruik van hechtingen/staples bij 
postoperatieve hematoom- of seroomvorming. Het fibrineadhesiesysteem start de laatste fase van fysiologische bloedstolling. Conversie van fibrinogeen in fibrine vindt plaats door splitsing van 
fibrinogeen in fibrinemonomeren en fibrinopeptiden. De fibrinemonomeren klonteren samen en vormen een fibrinestolsel. Factor XIIIa, die door trombine geactiveerd is uit factor XIII, hecht 
fibrinedraden vast aan elkaar. Calciumionen zijn vereist voor de conversie van fibrinogeen en het aan elkaar vasthechten van fibrinedraden. Naarmate de wondgenezing vordert, wordt verhoogde 
fibrinolytische activiteit geïnduceerd door plasmine en komt de afbraak van fibrine tot fibrineafbraakproducten op gang. Proteolytische afbraak van fibrine wordt geremd door antifibrinolytica. In 
ARTISS (diepgevroren) is aprotinine aanwezig als antifibrinolyticum om voortijdige afbraak van het stolsel te voorkomen. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN Baxter B.V., Kobaltweg 49, NL-3542 CE Utrecht, Nederland  NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN RVG 100631.  AFLEVERINGSWIJZE 
UR.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST De laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 6.2 en 6.6: 13 oktober 2011. Voor informatie over dosering en 
wijze van toediening, interacties, zwangerschap en borstvoeding, rijvaardigheid en het bedienen van machines, overdosering, farmacologische eigenschappen en farmaceutische gegevens, raadpleeg 
de volledige versie van de IB1-tekst).
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Na menging 1 ml 2 ml 4 ml 10 ml

Component 1: oplossing van adhesieproteïnen
humaan fibrinogeen (als stolbare proteïne)
aprotinine (synthetisch)

45,5 mg
1500 KIE

91 mg
3000 KIE

182 mg
6000 KIE

455 mg
15 000 KIE

Component 2: trombineoplossing
humane trombine
calciumchloride

2 IE
20 µmol

4 IE
40 µmol

8 IE
80 µmol

20 IE
200 µmol

NL/BS/BS/2012/004 – 06/20121. Hoeveelheid in een totale proteïneconcentratie van 96 – 125 mg/ml. 
2. Eén EFE (Europese farmacopee-eenheid) komt overeen met 1800 KIE (kallidinogenase-inactivatoreenheid). 
3. De trombineactiviteit wordt berekend met de huidige internationale WGO-standaard voor trombine.
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