
2013|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

83

2013|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgienvpc dagen

1. Bridging the gap in relation to nerve injury 
(proefschrift)
T.H.J. Nijhuis
ROTTERDAM
Achtergrond. In het eerste gedeelte van dit proefschrift 
is in een rattenmodel gekeken naar nieuwe manieren voor 
het overbruggen van zenuwdefecten. Een combinatie werd 
gezocht tussen het gebruik van stamcellen en een reeds 
geaccepteerd interponaat (i.e. een vene). Het is bekend dat 
koude-intolerantie als gevolg van zenuwletsel (en incom-
pleet herstel) kan optreden. Echter na handfracturen was de 
prevalentie nog onbekend en hebben we dit uitgezocht. In 
deze groep patiënten is altijd veel discussie of de oorzaak 
van de koude-intolerantie vasculair dan wel neurogeen is. 
Dit hebben we onderzocht door te kijken naar een mogelijke 
afwijking in de opwarming.
Methode. In de eerste studie evalueren we de regeneratie 
van de nervus ischiadicus nadat een defect van 20 mm her-
steld werd met een vene gevuld met stromale beenmerg-
stamcellen (BMSC’s). In de volgende studie werd een vene 
gevuld met spier en BMSC’s. Daarna hebben we gekeken 
naar de re-innervatie van de huid met zenuwvezels na recon-
structie. In het tweede gedeelte is de prevalentie van koude-
intolerantie bij patiënten met een handfractuur bepaald door 
het afnemen van een vragenlijst. Vervolgens is er bij een 
deel van deze patiënten met een thermografische camera 
gekeken of de opwarming afwijkend was. 
Ervaring. Toevoeging van BMSCs leidt tot significant betere 
regeneratie. Vervolgens is gebleken dat de autologe donorze-
nuw een significant betere regeneratie heeft vergeleken met 
de vene-spierinterponaat en hetzelfde interponaat gevuld 
met BMSC’s. De toevoeging van BMSC’s geeft wel een bete-
re regeneratie. Het re-innervatiepatroon van de voetzoolhuid 
van de rat is drie maanden na de operatie voor 70% terugge-
komen wanneer de donorzenuw wordt gebruikt, dit is 44% 
bij het interponaat met BMSC’s. Bij patiënten met een hand-
fractuur bleek 38% last te hebben van koude-intolerantie. Er 
bleek geen correlatie tussen de koude-intolerantie klachten 
en een abnormale opwarming. 
Conclusie. Dit proefschrift laat zien dat het herstel van een 
zenuwdefect met een autologe donorzenuw beter is dan 
met een vene-interponaat gevuld met spierweefsel. Zowel 
functionele testen als het histologisch onderzoek van huid- 
en zenuw weefsel laten zien dat het toevoegen van BMSC’s 
zinvol is bij zenuwreconstructie met een vene-interponaat 
gevuld met spierweefsel. Onze klinische studies laten zien 
dat meer dan een derde van de patiënten met een handfrac-
tuur last heeft van koude-intolerantie. In de discussie of de 
koude- intolerantie bij handfracturen vasculair of neurogeen 
is, lijkt het erop dat er vasculair geen correlatie bestaat. 
Contra laterale sensorische zenuwvezelveranderingen na in-

ductie van posttraumatische neuropathische pijn: een mo-
gelijk mechanisme voor contralaterale neuropathische pijn.

2. Advances in breast cancer surgery, the 
decisive role of intra-operative ultrasound 
(proefschrift)
N.M.A. Krekel
AMSTERDAM - VUMC
Achtergrond. In dit proefschrift wordt onder andere de 
kwaliteit van de huidige mammasparende chirurgie voor 
borstkanker beschreven. Daarnaast is een prospectief geran-
domiseerde studie verricht naar het peroperatief gebruik van 
echografie tijdens de mammasparende excisie van het palpa-
bele mammacarcinoom. Het doel is geweest om de kwali-
teit van de huidige mammasparende chirurgie op de twee 
belangrijkste punten te verbeteren, namelijk: het percenta-
ge radicale excisies en (reductie van) het te veel verwijderd 
gezond mammaweefsel. Het uiteindelijke doel is om het 
cosmetisch resultaat en de kwaliteit van leven na mamma-
sparende chirurgie op korte en lange termijn te verbeteren.
Methode. Alle mammasparende operaties van vier zieken-
huizen in een periode van drie jaar werden onderzocht op 
radicaliteit en het te veel verwijderd mammaweefsel. Hierbij 
werden de uitkomsten tussen palpabele en niet-palpabele 
tumor excisies vergeleken. De drie verschillende excisie-
metho den (draadgeleide chirurgie, ‘radio-guided  occult lesion 
localisation’ (ROLL) en echogeleide chirurgie) die gebruikt 
werden voor de niet-palpabele tumoren werden vergeleken. 
Vervolgens werd een prospectief gerandomiseerde studie ver-
richt, waarbij palpatiegeleide chirurgie vergeleken werd met 
echogeleide chirurgie voor het palpabele mammacarcinoom. 
Zes ziekenhuizen participeerden aan deze studie. Primaire 
uitkomsten waren wederom de radicaliteit van de excisie en 
het te veel verwijderd mammaweefsel.
Ervaring. In de retrospectieve studie werden 726 patiën-
ten geïncludeerd. De excisie was irradicaal bij 153 patiënten 
(21,1%). Gemiddeld was het excisievolume 2,5 maal te groot. 
Palpabele tumoren werden vaker irradicaal geopereerd dan 
niet-palpabele tumoren (respectievelijk 22,5% en 17,4%, 
p > 0.05). Echogeleide chirurgie voor de niet-palpabele tu-
moren resulteerde in 3,8% irradicale excisies vergeleken met 
21,4% (draadgeleid) en 25% (ROLL)(p < 0,05). In de pros-
pectief gerandomiseerde studie werden 134 patiënten geïn-
cludeerd (69 palpatiegeleid, 65 echogeleid). Met palpatie-
geleide chirurgie was 17% van de excisies irradicaal versus 
3% met echogeleide chirurgie (p < 0.05). Palpatiegeleid was 
het excisie volume gemiddeld 1,7 maal te groot. Echogeleid 
werd een ideaal excisievolume bereikt (p < 0,05). 
Conclusie. Het percentage irradicaliteit van mamma-
sparende chirurgie is hoog, terwijl doorgaans te veel gezond 

ABSTRAcTS WETEnSchAPPElijkE VooRjAARSVERGAdERinG nVPc

Vrijdag 5 april 2013

‘de overkant’, Amsterdam

Abstracts wetenschappelijke voorjaarsvergadering nVPc



84

2013|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

én verlengd in één sessie. Het voordeel van deze operatie-
techniek is de goede postoperatieve verstaanbaarheid ten op-
zichte van andere operatietechnieken, echter vaak met hoge 
fistelvorming. Al jaren wordt deze operatietechniek gebruikt 
in het MUMC+ bij een spleet van het palatum molle kleiner 
dan 10 mm, een submuceuze spleet of persisterende velo-
faryngeale insufficiëntie na primair herstel. Het hoofddoel 
van deze retrospectieve studie is het in kaart brengen van 
postoperatieve fistelvorming bij deze specifieke indicaties. 
Methode. Patiënten die een ‘double opposing’ Z-plastiek 
ondergingen tussen januari 2000 en december 2012 wer-
den geïncludeerd. De operaties werden uitgevoerd door één 
ervaren chirurg, bij een spleet van het palatum molle kleiner 
dan 10 mm, een submuceuze spleet of persisterende velo-
faryngeale insufficiëntie ten gevolge van een kort palatum 
molle na primair herstel. De afstand van het palatum molle 
naar de farynxachterwand samen met de verlittekening zijn 
bepalend bij een secundaire correctie. Als primaire uit-
komstmaten werd er gekeken naar fistelvorming en indica-
tiestelling voor een heroperatie. 
Ervaring. In totaal werden 40 patiënten geïncludeerd met 
een gemiddelde leeftijd ten tijde van de operatie van 2,27 
jaar (0,52- 6,63). Indicatie voor een operatie was bij 21 pa-
tiënten (52,5%) een submuceuze spleet en bij 19 patiënten 
(47,5%) een spleet van het palatum molle. Velofaryngeale 
insufficiëntie ten gevolge van een kort palatum molle na 
primair herstel was bij 4 patiënten (10%) een indicatie om 
te opereren. Fistelvorming werd gevonden bij één patiënt 
(2,5%). Er was geen indicatiestelling voor een heroperatie.  
Conclusie. Uit eerdere onderzoeken bleek vaak een hoge 
fistelvorming na de ‘double opposing’ Z-plastiek. Dit onder-
zoek geeft weer dat het stellen van specifieke indicaties om 
deze operatie uit te voeren zelden fistelvorming veroorzaakt. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

5. Analyse van de groei van lipschisislittekens 
over tijd, een pilot studie 
F.Th. van der Zeeuw, C.M.A.M. van der Horst
AMSTERDAM - AMC
Achtergrond. Kinderen die geopereerd zijn voor een 
lipspleet zullen hun hele leven een litteken op hun gezicht 
hebben. Het effect van de primaire operatietechniek en daar-
opvolgende littekenvorming is uitgebreid onderzocht maar 
laat nog altijd ruimte voor verbetering. Om het gedrag van 
lipschisislittekens te begrijpen moeten we een indruk krij-
gen van de groei van littekenweefsel in de tijd. De vraagstel-
ling van dit onderzoek was of gedurende de groei het  cutane 
deel van lipspleetlittekens de neiging heeft te verkorten 
waarbij het lippenrood langer wordt. 
Methode. In een retrospectieve studie in het Great  Ormond 
Street Hospital in Londen werden door middel van foto-
grammetrie metingen gedaan van de verticale lengte van het 
 cutane deel van de lip en het lippenrood bij zeventie unilate-
rale lip- of lip-kaakspleet (LS/LKS)-patiënten. Hierop volgend 
werd het percentuele verschil bepaald tussen de schisis zijde 
en de niet-schisiszijde. Een nieuwe  meet methode werd geïn-

mammaweefsel wordt verwijderd. Dit is het geval bij het 
palpabele en bij het niet-palpabele mamacarcinoom. Echo-
geleide chirurgie voor het niet-palpabele mammacarcinoom 
leidt wel tot accurate excisies. Echogeleide chirurgie voor het 
palpa bele mammacarcinoom is nu ook bewezen aanzien-
lijk effectiever dan palpatiegeleide chirurgie, leidend tot een 
hoog percentage radicaliteit en kleine excisievolumina. Het 
ligt in de lijn der verwachting dat het cosmetisch resultaat 
en de kwaliteit van leven door het preoperatief gebruik van 
echografie ook zullen verbeteren. Deze resultaten worden 
vanaf eind 2013 verwacht. https://www.dropbox.com/s/
m0x0nknkamt2r84/Proefschrift_Nicole_4-12.pdf
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

3. Syndromic craniosynostosis: sleeping with 
the enemy (proefschrift)
C. Driessen
ROTTERDAM
Achtergrond. Craniosynostose is een aangeboren afwij-
king waarbij één of meerdere schedelnaden prematuur 
sluiten. Het is bekend dat kinderen met syndromale cranio-
synostose een risico hebben op verhoogde hersendruk, als 
gevolg van 1) een disproportie tussen de schedel en het 
groeiende brein, 2) veneuze hypertensie, 3) herniatie van het 
cerebellum, 4) hydrocephalus en 5) obstructieveslaapapneu-
syndroom (OSAS).
Methode. Prospectieve, observationele studie van een longi-
tudinaal cohort waarin we hebben onderzocht of er 1) een ob-
jectief alternatief bestaat om niet invasief de hersendruk af te 
leiden, 2) wat het beloop en het gevolg is van OSAS en 3) of 
er tevens sprake is van een centraal afwijkende ademhaling.
Ervaring. Zowel nachtelijke, echografische metingen van 
de diameter van de oogzenuw als de netvliesmetingen met 
behulp van OCT is een objectieve manier om een kwalita-
tieve afgeleide te geven van de hersendruk. OSAS heeft een 
hoge prevalentie van 68% bij kinderen met syndromale cra-
niosynostose. Er blijkt geen verband te zijn tussen oxidatieve 
stress en inflammatie en de slaapstudieparameters. Hernia-
tie van het cerebellum, OSAS en wittestofafwijkingen bleken 
niet te leiden tot centraal slaapapneu; jonge leeftijd bleek wel 
een correlatie te tonen met het hebben van centrale apneus. 
Conclusie. Syndromic craniosynsostosis: ‘Sleeping with 
the enemy’. Dank voor uw ondersteuning. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

4. uitkomsten van de double opposing 
Z-plastiek uitgevoerd bij geselecteerde 
 gevallen
A.M.E.H. Beelen, D. Booi, W. Bato, M. Verbeek, R.R.W.J. van 
der Hulst
MAASTRICHT
Achtergrond. Het sluiten van het palatum bij schisis kan 
middels verschillende operatietechnieken. Bij de ‘Furlow 
double opposing’ Z-plastiek wordt het palatum gesloten 



85

2013|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

vomerplastiek bedroeg 4,0 maanden. Na de eerste operatie 
trad een significant verschil in reductie van spleetbreedte 
op tussen de groepen. Een significant grotere reductie van 
gemiddeld 5,0 mm werd gezien in de vomerplastiekgroep, 
tegenover slechts 1,5 mm reductie bij de patiënten die alleen 
lipsluiting ondergingen. Deze reductie vond plaats over een 
tijdsperiode van gemiddeld 7,1 (groep A) en 7,0 maanden 
(groep B). 
Conclusie. Lipsluiting met gelijktijdige sluiting van het 
 palatum durum middels een vomerlap is significant geasso-
cieerd met een postoperatieve verdere reductie van de reste-
rende spleetbreedte. Hiermee is een belangrijk voordeel van 
dit behandelprotocol voor patiënten met unilaterale cheilo-
gnatopalatoschisis bewezen. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

7. chirurgische impact en spraak/taal-
ontwikkeling op 2,5-jarige leeftijd. Een 
fase  vergeleken met tweefasensluiting van 
cheilognathopalatoschisis
A.C. Randag, M. Ruettermann
GRONINGEN
Achtergrond. Over de timing van palatorafie wordt gezegd 
dat vroege sluiting zou leiden tot betere spraakontwikkeling, 
maar kaakgroei kan beperken. Een aantal publicaties laat 
echter gunstige uitkomsten van één-fasesluiting op spraak 
én kaakgroei zien. Deze resultaten, met het voordeel dat één 
operatie minder hoeft te worden ondergaan, hebben in het 
merendeel van de wereldwijde schisiscentra, waaronder het 
UMCG (2007), geleid tot de overgang op gehemeltesluiting 
in één fase. In deze retrospectieve studie wordt de impact 
van de operatie(s) en de spraakresultaten op 2,5-jarige leef-
tijd vergeleken tussen kinderen die een gehemeltesluiting in 
één of in twee fasen hebben ondergaan.
Methode. 24 patiënten in groep 1 ondergingen een gehe-
meltesluiting in één fase na 2007 op een gemiddelde leeftijd 
van 10,8 maanden. 24 patiënten in groep 2 ondergingen een 
gehemeltesluiting in twee fasen vóór 2007 op een gemid-
delde leeftijd van respectievelijk 10,4 en 18,0 maanden. Een 
vergelijking van de chirurgische impact op de kinderen werd 
gemaakt door te kijken naar de snijtijd van de operaties, de 
opnameduur en het aantal postoperatieve complicaties. De 
spraakontwikkeling op 2,5-jarige leeftijd werd beoordeeld 
aan de hand van resonantieproblemen, neusluchtverlies, ar-
ticulatie en verstaanbaarheid.
Ervaring. Een significant kortere snijtijd en opnameduur 
werden gezien na gehemeltesluiting in één fase (resp. 
p < 0,001 en p = 0,001). Op alle spraakvariabelen was het 
resultaat in deze studiepopulatie na sluiting in één fase be-
ter, echter alleen articulatie liet een significant verschil zien 
(p = 0,029). 
Conclusie. Deze studie laat zien dat gehemeltesluiting in 
één fase de voorkeur heeft boven sluiting in twee fasen, wan-
neer gekeken wordt naar chirurgische impact en spraak-/
taalontwikkeling. Verder onderzoek zal moeten worden ver-
richt om ook het effect op de kaakgroei te bepalen.

troduceerd waarbij gebruik werd gemaakt van de interpupil-
lenlijn als standaardreferentie. Foto’s werden gestandaardi-
seerd gebruikmakend van de horizontale oog-fissuurafstand. 
Gebruikte meetpunten op de lip waren de witte rol en com-
misuur van de lip. 
Ervaring. In totaal werden 72 foto’s gebruikt van 17 LS/
LKS-patiënten waaruit 2304 datapunten werden verkregen. 
Hiermee konden 276 vergelijkingen worden gedaan. De stu-
die liet zien dat in 97,5% van onze geïncludeerde patiënten 
de schisiszijde in lengte afwijkt van de niet-schisiszijde. In 
87,7% van de gevallen werd een verkorting van het cutane 
deel van de lip gezien en een verlenging van het lippenrood 
in vergelijking met de controlezijde. Er leek een tendens 
aanwezig waarbij dit proces verergerde met de tijd. Inter- en 
intraonderzoeker betrouwbaarheidstesten lieten een correla-
tie zien tussen de 0.86 en 1 in alle metingen. 
Conclusie. De gevonden resultaten laten zien dat er, gelijk 
aan de hypothese, een tendens is van de verkorting van het 
cutane deel van het litteken en een verlenging van het lip-
penrood naarmate de kinderen ouder worden. Mogelijk zou 
een aanpassing van de primaire chirurgische techniek een 
oplossing kunnen zijn. Er zijn echter te veel verstorende fac-
toren die de kracht van de data beïnvloeden om de hypothese 
significant te kunnen bewijzen. De opbouw van deze studie 
kan in de nabije toekomst worden gebruikt voor uitgebreider 
longitudinaal onderzoek om dit verder te bewijzen. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

6. Vomerplastiek gelijktijdig met lipsluiting: 
effecten op palatum spleetbreedte
J.P. de Jong, C.C. Breugem
UTRECHT
Achtergrond. Hoewel nog altijd geen internationale con-
sensus is bereikt over de behandeling van palatumschisis, 
wordt het palatum durum tegenwoordig vaak op jonge leef-
tijd gesloten. Het doel van deze studie was het bepalen van 
de invloed die een vroege sluiting van het palatum durum 
middels een vomerlap heeft op de resterende spleetbreedte 
bij kinderen met unilaterale complete cheilognatopalato-
schisis. 
Methode. In totaal 47 niet-syndromale kinderen met uni-
laterale complete cheilognatopalatoschisis zijn retrospectief 
geïncludeerd en in twee groepen verdeeld. De 25 patiënten 
bij wie het palatum durum middels een vomerlap op jonge 
leeftijd was gesloten, gelijktijdig met de lipsluiting, werden 
ingedeeld in groep A. De 22 patiënten in groep B ondergin-
gen tijdens de eerste operatie alleen lipsluiting. Bij beide 
groepen werd de spleetbreedte tweemaal gemeten: vlak voor 
deze operatie en bij hun volgende operatie aan het palatum. 
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 en zijde van de spleet 
(links of rechts) bleek niet significant verschillend tussen de 
groepen, evenals de leeftijd waarop de metingen plaatsvon-
den. De gemiddelde leeftijd tijdens de cheiloplastiek met 
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9. Verbeterd seksueel functioneren en 
 satisfactie na hersteld gevoel van de penis bij 
patiënten met een lageruggenmerglaesie
M.L.E. Overgoor, T. de Jong, P. Cohen-Kettenis, M. Kon
ZWOLLE
Achtergrond. Vrijwel alle mannelijke patiënten met een 
lageruggenmerglaesie door spina bifida (SB) of dwarslae-
sie (DL) hebben normale seksuele gevoelens en een effec-
tief bruikbare erectie maar geen enkel gevoel in hun penis. 
In deze prospectieve studie wordt de invloed van hersteld 
gevoel van de penis (TOMAX-procedure) bestudeerd op de 
kwaliteit van seksualiteit en de beleving daarvan in 30 pa-
tiënten.
Methode. In 30 patiënten (18 SB en 12 DL, 13-42 jaar) zon-
der enig gevoel in hun (glans)-penis maar goed gevoel in de 
liesregio werd de TOMAX-procedure uitgevoerd: unilaterale 
microchirurgische verbinding tussen de distaal in de lies 
doorgenomen sensibele n. ilioinguinalis en de ipsilateraal 
doorgenomen n. dorsalis penis aan de basis van de penis. 
Alle patiënten werden pre- en postoperatief neurologisch en 
seksuologisch geëvalueerd.
Ervaring. 24 patiënten (80%) ontwikkelde gevoel in de 
glans penis wat ervaren werd als ‘lies’-gevoel. Na 1 jaar 
transformeerde dit in daadwerkelijk ‘glans penis’-gevoel 
in 11 pa tiënten (33%). Patiënten waren meer tevreden over 
erecties (p = 0,016) en stijfheid (p = 0,008) tijdens mas-
turbatie waardoor sterkere opwinding met toegenomen 
masturbatie frequentie en prettiger orgasmen. 5 patiënten 
masturbeerden voor het eerst en drie beleefden hun eerste 
orgasme. Meer patiënten werden seksueel actief met part-
ner met vaker (p = 0,002) en bevredigender (p = 0,039) sek-
suele activiteiten. Er was verbetering in algemeen seksueel 
functioneren (p = 0,022) en toename in seksuele voldoening  
(p = 0,004). Ook voordelen op het gebied van continentie 
werden gemeld. 
Conclusie. De TOMAX-procedure kan tactiel en erogeen 
gevoel herstellen in de glans penis bij patiënten met een 
lageruggenmerglaesie. De nieuwe gevoelens dragen bij aan 
het zelfbeeld van de patiënt en aan de kwaliteit van het sek-
suele functioneren en sastisfactie. De TOMAX-procedure zal 
(mogelijk) een standaardoperatie worden voor mannelijke 
patiënten met een lageruggenmerglaesie.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

10. de septocutane tensor fascia lata per-
foratorlap voor autologe borstreconstructie
M.M.W. Feijen, R.R.W.J. van der Hulst, A.A. Piatkowski, 
D. Booi, S. Tuinder
MAASTRICHT
Achtergrond. De tensor fascia latae lap voor borstreconstruc-
tie werd het eerst gebruikt in 1990 door Elliot als een myocu-
tane lap. In 2009 en 2011 is er een anatomische dissectie en 
klinische studie verricht door Hubmer, hij heeft de septocu-
tane tensor fascia latae perforatorlap ontwikkeld voor verschil-
lende defecten. Om alle septocutane perforanten te include-
ren in de lap loopt het design van de lap parallel aan de spier. 

De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

8. Mutaties in Tcf12 zijn een frequente 
 oorzaak van coronale synostose
J.A.C. Goos, V.P. Sharma, A.J.M. Hoogeboom, P.J. van der 
Spek, A.O.M. Wilkie, I.M.J. Mathijssen
ROTTERDAM
Achtergrond. Momenteel zijn mutaties in meerdere ge-
nen (onder andere FGFR2, FGFR3 en TWIST1) bekend die 
craniosynostose kunnen veroorzaken. Toch is de genetische 
oorzaak bij een aanzienlijk deel van de patiënten met cranio-
synostose onbekend. Mogelijk kunnen meer nieuwe mu-
taties worden gevonden door middel van ‘next generation 
 sequencing’, dit is een techniek waarmee het gehele genoom 
wordt onderzocht in plaats van slechts enkele genen. Deze 
techniek heeft de ontdekking van TCF12 als nieuw cranio-
synostosegen mede mogelijk gemaakt.
Methode. ‘Whole exome sequencing’ werd bij 7 patiën-
ten met bicoronale synostose verricht. Bij 3 van hen werd 
een mutatie gevonden in ‘Transcription Factor 12’ (TCF12). 
Om deze bevinding verder te onderzoeken werden meer 
 patiënten met een mutatie in TCF12 gezocht (onder andere 
bij andere ‘exome of whole genome’ projecten, bij 297 pa-
tiënten met verschillende vormen van craniosynostose, bij 
het ‘Oxford birth cohort’, en bij een onafhankelijk cohort van 
50 patiënten). Ook de familieleden van de mutatie positieve 
patiënten werden onderzocht. Verder werd het fenotype on-
derzocht van muizen heterozygoot voor Tcf12 of Twist1 en 
van muizen compound heterozygoot voor Tcf12 en Twist1. 
Ervaring. In totaal werden 38 indexpatiënten gevonden met 
een mutatie in TCF12. Kenmerkend was dat zij allemaal 
 coronale synostose hadden. Verder hadden ze een gunstig 
chirurgisch beloop (slechts één operatie vereist) en waren 
geen episodes van verhoogde intracraniële druk geobser-
veerd. Bij het onderzoek van de familieleden van de index-
patiënten werden 35 mutatie positieve individuen gevonden. 
Slechts 16 van hen hadden craniosynostose of andere ver-
dachte klinische kenmerken. Het muismodel toonde aan dat 
de compound heterozygote muizen ernstige coronale synos-
tose hadden. De hoeveelheid TCF12/TWIST1 heterodimeren 
speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van de coronanaden.
Conclusie. Een nieuw gen voor craniosynostose is gevonden: 
TCF12. Patiënten met mutaties in dit gen hebben  coronale 
synostose, een gunstig chirurgisch beloop en geen verhoogde 
intracraniële druk. Er is sprake van incomplete penetrantie; 
men kan een mutatie hebben zonder klinische kenmerken 
te vertonen. Naar schatting heeft 4% van de patiënten met 
craniosynostose een mutatie in TCF12, in 24% van de cranio-
synostose gevallen is de genetische oorzaak nu bekend. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.
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periost ten tijde van de transplantatie wordt niet aanbevolen
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

12. Re-innervatie van de latissimus dorsispier 
na borstreconstructie: een klinische studie
M. Aziz Mohammadi, R.R.W.J. van der Hulst
MAASTRICHT
Achtergrond. De latissimus dorsiflap blijft een goed alter-
natief bij de technieken beschikbaar voor borstreconstructie. 
Ondanks verschillende onderzoeken is er nog steeds geen 
consensus over het klieven van de n. thoracodorsalis. On-
danks dat bij onze patiënten standaard de n. thoracodorsalis 
wordt gekliefd en 1 cm zenuw wordt verwijderd, klagen veel 
patiënten over hinderlijke contracties bij follow up. In deze 
studie analyseren we de frequentie van re-innervatie van de 
latissimus dorsispier na het klieven van de n. thoracodorsalis.
Methode. Een retrospectief case-controlanalyse van alle 
directe en indirecte latissimus dorsilap borstreconstructies 
na mastectomie werd uitgevoerd. Patiënten kregen een vra-
genlijst met betrekking tot activiteit van de latissimus dorsi 
opgestuurd. Een totaal van 21 lappen werd in 17 patiënten 
geëvalueerd. 
Ervaring. In totaal meldde 88% van de vrouwen latissimus 
dorsi spieractiviteit na klieven van de n. thoracodorsalis. 
Slechts 40% van de vrouwen heeft meer dan 10 keer per 
dag samentrekkingen van de spier. Bij 60% van patiënten 
worden de samentrekkingen opgewekt door beweging van 
de arm in een aspecifieke richting.
Conclusie. Re-innervatie van de latissimus dorsilap met 
samentrekkingen van de spier in zijn nieuwe positie na klie-
ven van de n. thoracodorsalis is een onderschat fenomeen 
dat vaker voorkomt dan gedacht. Oorzaak van de re-inner-
vatie is niet bekend.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

13. Esthetische en functionele resultaten van 
penisinversie neovaginaplastiek bij man-
vrouwtransgenders
J.S. Honselaar, M.E. Buncamper, M. Bouman, B.P.C.  Kreukels, 
M.G. Mullender 
AMSTERDAM - VUMC
Achtergrond. Wereldwijd is penisinversie neovaginoplas-
tiek de meest gebruikte techniek en gouden standaard voor 
geslachtsaanpassende chirurgie bij transgender vrouwen, 
zonder dat we weten wat precies de tevredenheid is van de 
vrouwen over functionaliteit en esthetiek. Dit is de eerste 
studie waarin tevredenheid, functionaliteit en esthetiek van 
deze techniek worden geëvalueerd. 
Methode. Dit is een retrospectieve survey studie. De studie-
populatie bestaat uit mv-transgenders, geopereerd in het 
VUmc, met een operatiedatum tussen 1 juli 2007 en 30 juni 
2010. Na het verkrijgen van informed consent zijn drie vra-
genlijsten afgenomen op het gebied van postoperatieve 
esthe tische en klinische resultaten, seksueel functioneren en 

Methode. De MRA van zestig patiënten die een borstrecon-
structie door middel van een DIEP-lap ondergingen werd 
geanalyseerd. De vaatsteel en de perforatoren van de TFL 
werden onderzocht. Voorlopige klinische studie: vier patiën-
ten ondergingen een borstreconstructie met de sc-TFL-lap, 
(drie enkelzijdige en één dubbelzijdige) waarbij we gebruik 
maakten van de meest proximale septocutane perforant als 
vaatsteel voor de lap.
Ervaring. In elke MRA was er minstens een septocutane 
perforant voor de TFL-lap die ontspringt uit een tak van de 
arterie femoralis superficialis of de arterie femoralis pro-
funda. Vier patienten ondergingen succesvol een sc-TFL-lap 
voor borstreconstructie. Het litteken van de donorsite ligt 
loodrecht op de as van TFL en valt voor het grootste gedeelte 
binnen de onderbroek. Er waren geen major complicaties 
(volledige of partiele lapnecrose, donorsitedeformiteiten) en 
minor complicaties (seroom/wonddehiscentie van de donor-
site) werden conservatief behandeld. 
Conclusie. De sc-TFL-lap is de tweede keus voor autologe 
borstreconstructie in ons ziekenhuis. De resectie kan plaats-
vinden in rugligging, gelijktijdig met de mastectomie en de 
dissectie van de a. en v. mammaria. De lap heeft een lange 
vaatsteel met een goed kaliber en het litteken van de donor-
site geeft geen deformiteit en kan worden verborgen onder 
ondergoed.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

11. Botvorming in de vaatsteel van de vrije 
fibulalap; incidentie en manifestatie
H. Winters, B. Schulten
AMSTERDAM - VUMC
Achtergrond. Om voldoende vaatsteellengte te verkrijgen 
bij de vrije fibulalap wordt het overbodige proximale bolseg-
ment vaak sub-periostaal verwijderd. Op deze wijze worden 
bloedingen en beschadiging van de vaatsteel voorkomen. 
Deze gevasculariseerde perioststrip kan postoperatief voor 
botnieuwvorming zorgen, al dan niet gepaard met klachten.
Methode. Bij 74 patiënten werden na een vrije fibulalap de 
postoperatieve OPT’s onderzocht. Er werd gekeken naar het 
voorkomen van ossificatie van de vaatsteel en naar eventuele 
klachten hiervan.
Ervaring. bij 20 van de 74 patiënten werd ossificatie van de 
vaatsteel gezien op het OPT (27%). De ossificatie kwam met 
name voor bij patiënten zonder postoperatieve bestraling. De 
kans op ossificatie bedraagt dan 50%, tegen 5% in patiënten 
met een stralingsdosis > 60 gy. Patiënten met een bestra-
lingsdosis < 60 gy hebben een kans van 42% op het ontstaan 
van ossificatie in de vaatsteel. Ook de leeftijd van de patiënten 
leek van invloed, met een hogere kans bij jonge patiënten. 
Klinische symptomen zijn weinig frequent, maar kunnen in 
een enkel geval tot serieuze klachten leiden ( trismus) 
Conclusie. Periostale ossificatie van de vaatsteel bij een 
vrije fibulalap is een veel frequenter voorkomend fenomeen 
dan wordt aangenomen. Gezien het milde karakter van de 
klinische symptomen kan in het algemeen met een conser-
vatieve behandeling worden volstaan. Verwijderen van het 
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Daarnaast scoorden vrouwen met subjectieve klachten van 
armzwelling en/of een armvolumeverschil > 200 ml signi-
ficant slechter op alle Lymf-ICF-domeinen.
Conclusie. Armlymfoedeem bij borstkankerpatiënten na 
 reconstructieve mammachirurgie heeft een negatief effect op 
de QoL. Deze data onderbouwen het belang van onderzoek op 
het gebied van (microchirurgische) lymfoedeem behandeling.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

15. lymfoedeem bij primaire versus 
 secun daire mammareconstructie
S. Küthe, J.F.Tielemans
LEEUWARDEN
Achtergrond. Verscheidene studies beschrijven de rela-
tie tussen mammareconstructie en de ontwikkeling van 
lymfoedeem. De meeste rapporteren echter de impact van 
secundaire borstreconstructie op pre-existent lymfoedeem 
en de relatie tussen een primaire borstreconstructie en het 
optreden van lymfoedeem in vergelijking met een controle-
groep zonder borst reconstructie. Weinig literatuur is bekend 
over de verschillen in incidentie van postoperatief lymfoe-
deem tussen een primaire versus een secundaire borstrecon-
structie. Het doel is om een gefundeerd advies, wat betreft 
morbiditeit, te kunnen geven over de beste timing van een 
mamma reconstructie. 
Methode. Het betreft een multicenter retrospectief obser-
vationeel onderzoek met data van de periode 2000 tot 2012 
van vrouwen, die een borstreconstructie hebben ondergaan 
na een (profylactische) mastectomie vanwege primaire 
borstkanker of een BRCA genmutatie. Aan de hand van ver-
kregen data werd het verschil in incidentie van lymfoedeem 
na een primaire en secundaire borstreconstructie statistisch 
geanalyseerd met de Fisher’s exacttest. De invloed van, ook 
in literatuur beschreven, secundaire onderzoeksvariabelen 
(leeftijd, BMI, radiotherapie, aantal positieve klieren en aan-
tal verwijderde klieren) op de incidentie van lymfoedeem 
werd ook statistisch geanalyseerd. Voorts werd er ook een 
analyse gedaan van de verschillende typen reconstructie. 
Ervaring. Voor deze studie werden 430 patiënten (522 
mammae) geïncludeerd. Bij 339 patiënten (409 mammae) 
kon achterhaald worden of er sprake was van lymfoedeem. 
Er vonden 212 primaire- en 197 secundaire reconstructies 
plaats. In totaal was er bij 59 mammae sprake van lymfoe-
deem. (12 primair versus 47 secundair) Dit leidde tot een 
significant verschil (p < 0,001). De secundaire onderzoeks-
variabelen BMI > 30, type reconstructie, radiotherapie, ≥ 1 
positieve lymfeklier, aantal verwijderde lymfeklieren en 
OKD +/- SWK versus SWK alleen, werden eveneens signifi-
cant bevonden (p < 0,001). 
Conclusie. Deze studie toont een significant verschil aan 
tussen de incidentie van lymfoedeem na een primaire en na 
een secundaire reconstructie. Een secundaire reconstructie 
geeft dus een verhoogde kans op lymfoedeem in vergelij-
king met een primaire reconstructie. Voorts wordt, net als 
in de literatuur beschreven is, bevestigd dat radiotherapie, 
het aantal verwijderde lymfklieren en het aantal positieve 

patiënt tevredenheid. Te weten 1) een korte vragenlijst naar het 
resultaat van de neovaginoplastiek, 2) een combinatielijst van 
de Amsterdamse Hyperactieve Bekkenbodem Schaal – Vrou-
wen (AHBBS-W) en de Female Genital Self-Imaging Scale 
(FGSIS), en 3) de Female Sexual Function Index (FSFI). 
Ervaring. Er werden 49 mensen geïncludeerd. De functiona-
liteit en esthetiek krijgen als rapportcijfer allebei gemiddeld 
een 8. Ondanks dit hoge cijfer disfunctioneert 56% seksueel 
volgens de FSFI, dit wordt vooral veroorzaakt door problemen 
bij lubricatie en pijn. Bij 75% voldoet het resultaat aan de ver-
wachting en 70% vindt het genitaal vrouwelijk genoeg.  
Conclusie. Over het algemeen blijkt, ondanks relatief lage 
FSFI-scores, dat de transgender vrouw zeer tevreden is met 
zowel het functionele als het esthetische resultaat van de 
neovaginoplastiek middels penishuidinversie. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

14. Effecten van lymfoedeem op de  kwaliteit 
van leven van borstkankerpatiënten na recon-
structieve borstchirurgie
B. Botter, T. Lopez Penha, E. Heuts, A. Voogd, M. von 
 Meyenfeldt, R.R.W.J. van der Hulst
MAASTRICHT
Achtergrond. Er is in toenemende mate belangstelling voor 
de kwaliteit van leven (QoL) van borstkankerpatiënten. Mede 
hierdoor is reconstructieve borstchirurgie uitgegroeid tot 
standaardonderdeel van de borstkanker. Een belangrijke en 
invaliderende complicatie van de behandeling van borstkan-
ker is armlymfoedeem. De mate waarop armlymfoedeem de 
QoL beïnvloedt bij borstkankerpatiënten na reconstructieve 
borstchirurgie is onbekend. Doel van deze studie is om de ef-
fecten van lymfoedeem op de QoL van borstkankerpatiënten 
na reconstructieve borstchirurgie te bepalen. 
Methode. Vrouwen die een unilaterale mastectomie met 
primaire of secundaire borstreconstructie hebben ondergaan 
tussen januari 2006 en december 2010 in het UMC Maas-
tricht, VieCuri MC en Orbis MC, zijn benaderd. Er werden 
twee gevalideerde QoL-vragenlijsten afgenomen. De eerste, 
een kankerspecifieke vragenlijst: de EORTC QLQ-C30 en de 
EORTC QLQ-B23. De tweede, een lymfoedeemspecifieke 
vragenlijst, de Lymf-ICF, die zeven vragen over armsympto-
men en vier met betrekking tot het functioneren in het da-
gelijks leven (ADL) bevat. De QoL-scores van patiënten met 
subjectieve klachten van armzwelling en/of een armvolume-
verschil > 200ml werden vergeleken met de QoL-scores van 
patiënten zonder deze klachten.
Ervaring. In totaal zijn 151 vrouwen met een gemiddelde van 
40,97 (SD 17,46) maanden na mastectomie geïncludeerd. 
Borstreconstructie werd middels tissue expander/implantaat 
(57%), vrije flap (38%) en een combinatie van implantaat en 
latissimus dorsiflap (5%) uitgevoerd. 35 vrouwen werden ge-
identificeerd met een armvolumeverschil > 200 ml en/of sub-
jectieve klachten van armzwelling. Deze patiënten scoorden 
significant lager op alle functiedomeinen van de QLQ-C30 en 
voor het lichaamsbeelddomein van de QLQ-BR23 na correc-
tie voor axillaire chirurgie, hormoontherapie en bestraling. 



89

2013|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

steeds niet bekend, maar gedacht wordt dat een verhoogde 
en verlengde immuunreactie mede ten grondslag ligt aan 
deze functioneel en cosmetisch storende littekens. In deze 
studie zijn presternale normale en hypertrofische littekens 
prospectief gevolgd om de immuunreactie te onderzoeken 
en zijn de resultaten in weefselkweken geverifieerd.
Methode. In het UMCG te Groningen werden 42 patiënten 
met presternale littekens prospectief gevolgd. Biopsieën wer-
den voor de operatie afgenomen en na 2, 4, 6 weken en 3 en 
12 maanden. Van deze groep werden 6 volledig normale lit-
tekens vergeleken met 5 volledig hypertrofische. In het VUmc 
te Amsterdam werd op de weefsels een microarrayanalyse uit-
gevoerd waarbij chemokines en cytokines geassocieerd met 
het immunologisch deel en de remodellering van de wondge-
nezing bekeken zijn. Tevens werden immuuncellen gekleurd. 
Controle op de resultaten is in weefselkweek uitgevoerd. Hier-
bij werden fibroblasen, vetstamcellen en keratinocyten van de 
verschillende littekens ingezaaid in dermale martrices. 
Ervaring. RNA-niveaus van inflammatiegeassocieerd  IL-1alfa, 
CCL2 en bFGF waren significant verlaagd in hypertrofische 
littekens en factoren geassocieerd met matrixproductie waren 
significant verhoogd (collageen 3, TGF-beta3, uPA, thrombo-
spondin). De kleuringen van CCL-2, bFGF en TGFb3 beves-
tigden dit beeld. Daarnaast toonden de coupes een piek in 
macro fagenaantal al na twee weken bij normale littekengene-
zing en pas na vier tot zes weken in hypertrofische littekens. 
Ook in de weefselkweken was extra collageen productie geas-
socieerd met een significant verlaagde immuunrespons.
Conclusie. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aan-
genomen wordt in deze studie gevonden dat littekenhyper-
trofie juist geassocieerd is met een verlaagde en uitgestelde 
primaire immuunreactie. Deze reactie wordt pas later ge-
volgd door een significant hogere matrixproductie. Voor het 
eerst in de literatuur krijgen we meer inzicht in de prospec-
tieve dynamiek van ontspoorde wondgenezing. Dit vernieu-
wende inzicht kan grote consequenties hebben voor de te 
volgen behandeling en eventuele preventieve therapie tegen 
littekenhypertrofie in de nabije toekomst. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

18. Toepassing van gekweekte  keratino cyten 
in combinatie met het  gemeshte huidtrans-
plantaat voor de genezing van brandwonden
K.L.M. Gardien, E. Middelkoop, P.P.M. van Zuijlen, M.M.W. 
Ulrich
BEVERWIJK
Achtergrond. De standaardbehandeling van grote en diepe 
brandwonden is het gespleten dikte huidtransplantaat. He-
laas resulteert dit doorgaans in een matig cosmetisch en 
functioneel resultaat. Het huidtransplantaat wordt gemesht, 
waardoor een groter huidoppervlak behandeld kan worden. 
De actieve hypertrofe littekenvorming ontstaat vooral in de 
gaten van het meshpatroon. Het gemeshte transplantaat 
zal sneller genezen in combinatie met gekweekte autologe 
kera tinocyten waardoor een beter functioneel en cosmetisch 
litteken kan ontstaan. Naast de toepassing bij brandwon-

klieren geassocieerd worden met een verhoogd risico op het 
optreden van lymfoedeem.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

16. Reconstructie van het onderooglid met 
behulp van de tarsoconjunctivale hughes-lap: 
de langetermijnfollow-up van 28 casus
L.S.S. Ooms, M.R. Beets, E.C. Grosfeld, E. Beems, J.M. Smit, 
M.M. Hoogbergen
EINDHOVEN
Achtergrond. Het sluiten van een onderoogliddefect van 
volledige dikte is uitdagend. Zowel huid, conjunctiva als 
tarsale plaat dienen gereconstrueerd te worden. Eén van de 
reconstructieve mogelijkheden is de tarsoconjuctivale lap 
beschreven door Hughes. Hoewel er al veel bekend is over 
de chirurgische techniek en de kortetermijnresultaten en 
complicaties is er minder bekend over de langetermijnresul-
taten. Het doel van deze caseserie is onze langetermijnresul-
taten met de tarsoconjuctivallap weer te geven.
Methode. Alle patiënten behandeld in het Catharina Zieken-
huis Eindhoven tussen 2006 en 2012 met een Hughes- 
lap zijn benaderd. Van de 35 patiënten behandeld in deze 
periode,wilden 28 deelnemen aan het onderzoek. De gemid-
delde follow-up was 35 maanden (range 6-75). De patiënten 
werden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun func-
tionele en esthetische ervaringen. Aanvullend werden foto’s 
gemaakt die door een panel van artsen werden beoordeeld.
Ervaring. Negen patiënten hadden een secundaire operatie 
nodig, onder andere ectropioncorrectie, granuloomexcisie 
en uitdunnen van de lap. De patiënten rapporteerden een 
matig tot goed resultaat zowel esthetisch als functioneel. Bij 
analyse van de foto’s werd voor het onderooglid vijftienmaal 
geen verschil gescoord met de contralaterale zijde, elfmaal 
sclerale show en tweemaal een ectropion. Bij het bovenoog-
lid werd twintigmaal geen verschil gescoord met het contra-
laterale ooglid. Twee patiënten hadden enige mate van ptosis 
en zes patiënten een retractie van het bovenooglid. Granu-
lomen of hypertrofische littekens van het ooglid werden in 
drie patiënten waargenomen.
Conclusie. De tarsoconjunctivale lap is een goede recon-
structie voor een defect van het onderooglid van volledig dik-
te. Hoewel de resultaten acceptabel tot goed zijn, is het naar 
onze mening van belang patiënten vooraf goed in te lichten 
over mogelijke secundaire ingrepen die nodig zijn en in ver-
band met potentiële restafwijkingen die correctie behoeven.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

17. Een totaal nieuwe theorie over het 
 ontstaan van littekenhypertrofie
F.B. Niessen, W.M. van den Veer, L.J. van den Broek
AMSTERDAM - VUMC
Achtergrond. Littekenhypertrofie ontstaat door een abnor-
male wondgenezing, waarbij lokale en systemische factoren 
een rol lijken te spelen. Waar de oorzaak exact ligt is nog 
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Methode. Plasmalevels van de bloedplaatjesbindende von 
Willebrand-factor (VWF) werden gemeten in vijftig patiën-
ten met levercirrose, en de capaciteit van cirrotisch plasma 
om bloedplaatjes te binden werd gemeten in bloedplaatjes/
plasmacross-overtesten in een model van plaatjesfunctie on-
der fysiologische flow. Endogene trombinegeneratie werd 
gemeten met en zonder toevoeging van trombomodulin, 
een activator van het anticoagulante proteïne C. Plasma van 
vijftig gezonde individuen werd gebruikt als controle. 
Ervaring. Tienvoudig verhoogde levels van VWF werden 
gemeten in plasma van cirrotische patiënten. Zowel de 
bloedplaatjesbinding als grootte van plaatjesaggregraten 
nam toe wanneer bloedplaatjes van gezonde individuen of 
van cirrotische patiënten werden geïncubeerd in cirrotisch 
plasma in het fysiologische flowmodel. Trombinegeneratie 
was verlaagd in plasma van cirrotische patiënten vergeleken 
met normaal plasma, maar dit verschil verdween wanneer 
trombomoduline werd toegevoegd.
Conclusie. Verhoogde VWF-levels zorgen voor een supra-
normale bloedplaatjesbinding in cirrotisch plasma. Trombi-
negeneratie verschilt niet van gezonde individuen wanneer 
proteïne C wordt geactiveerd, wat duidt op een (her)balans 
tussen pro- en anticoagulanten in cirrotisch plasma. De PT/
INR is ongevoelig voor anticoagulanten wat de onbetrouw-
baarheid van deze test als voorspeller van bloedingen ver-
klaart. Een verlengde PT/INR als gevolg van leverziekte dient 
dus geen contra-indicatie te zijn voor chirurgische ingrepen. 
De hemostatische (her)balans in leverziekte kan echter mak-
kelijk omslaan in een bloedings- of tromboseneiging. Wij 
speculeren dat dit een negatieve invloed heeft op de uitkomst 
van vrijelaptransplantatie in cirrotische patiënten. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

20. hdR-brachytherapie bij behandeling ke-
loïd: een solide laatste redmiddel 
M.C.E. van Leeuwen, F.B. Niessen
AMSTERDAM - VUMC
Achtergrond. De behandeling van keloïdlittekens is de af-
gelopen jaren sterk veranderd. Waar intralesionale cortico-
steroïden en externe radiotherapie na excisie voornamelijk 
werden toegepast zijn er het afgelopen decennium nieuwe 
technieken ontwikkeld. Intralesionale radiatie wordt mo-
menteel, naast intralesionale cryotherapie, beschouwd als 
één van de betere behandelmethodes bij therapieresistente 
keloïdlittekens. Intralesionale radiatie kan bestaan uit Low 
Dose Rate (LDR)- of High Dose Rate (HDR)-brachytherapie. 
In Nederland worden beide toegepast. Deze studie toont de 
langetermijnresultaten van patiënten behandeld met HDR-
brachytherapie. Tevens demonstreert het de toepasbaarheid 
en veiligheid van deze techniek.
Methode. Op de afdeling Plastische Chirurgie van het 
VUmc werden tussen 2003 en 2009 48 patiënten met 56 
keloïden behandeld door middel van excisie en aansluitend 
HDR-brachytherapie. Na extralesionale excisie werd intra-
dermaal een catheter gepositioneerd. Na 4 uur werd 6Gy-
straling toegediend middels Ir25 en binnen 24 uur de twee-

denpatiënten zou deze behandeling mogelijk ook toegepast 
kunnen worden bij andere aandoeningen waarbij een groot 
gedeelte van de huid is aangedaan.
Methode. Deze studie is een multicenter RCT bij volwassen 
brandwondenpatiënten met uitgebreide brandwonden, waar-
bij het TVLO van volledige dikte brandwonden < 50% was, met 
twee vergelijkbare wondgebieden. De inclusies vonden plaats 
in drie brandwondencentra in Nederland. Na afname van een 
huidbiopt van gezonde huid, werden de cellen geïsoleerd en 
opgekweekt (circa twee weken). Tijdens de operatie werden 
beide wonden getransplanteerd met een gemeshte huidtrans-
plantaat, waarvan op een van de twee gebieden een drager 
met gekweekte autologe keratinocyten werd aangebracht. De 
primaire uitkomstmaat was wondgenezing en graft take na 
5-7 dagen. De wondgenezing en littekenvorming werden met 
behulp van verschillende meettechnieken bepaald. 
Ervaring. 34 van de 40 patiënten zijn geanalyseerd. De pa-
tiënten hadden gemiddeld 22,9% TVLO, veelal vlamverbran-
dingen. De wondgenezing na 5-7 dagen, was in het experi-
mentele gebied 70,4% en bij de standaardbehandeling 64,4% 
(p = 0,005, Wilcoxon). Littekenkwaliteit werd na 3 (n=26) en 
12 (n=15) maanden gemeten. De littekenscore (POSAS) na 3 
maanden was in het experimentele wondgebied 18,8 en bij 
de standaardbehandeling 21,7 (schaal 6-60) (p = 0,013). De 
verbetering voor roodheid, pigment, dikte en reliëf varieerde 
tussen 10 en 35%. Na 12 maanden werden eveneens statis-
tisch significante verbeteringen gevonden voor plooibaarheid 
(p = 0,045), reliëf (p = 0,041) en melanine- index (p = 0,009). 
Conclusie. Uit deze interimanalyse blijkt dat toevoeging 
van de gekweekte autologe keratinocyten inderdaad de 
wondgenezing bevordert en de kwaliteit van de littekens in 
gunstige zin beïnvloedt. Het is nog niet duidelijk of dit ook 
leidt tot een vermindering in infecties en granulatieweefsel. 
Hoewel de techniek door de noodzaak van het gebruik van 
kweekfaciliteiten niet makkelijk toegankelijk en kostbaar is, 
lijkt deze wel de uitkomst van wondgenezing te verbeteren 
bij deze complexe patiëntengroep.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

19. hemostastische (her)balans in leverziekte: 
mogelijke implicaties voor de plastische 
 chirurgie 
G.C.G Hugenholtz, M.J.P.F. Ritt, H.A.H. Winters 
AMSTERDAM - VUMC
Achtergrond. Patiënten met leverziekte hebben veranderin-
gen in het hemostatisch systeem die vaak gepaard gaan met 
afwijkende routinetesten van hemostase, zoals een verlaagd 
bloedplaatjesaantal en een verlengde PT/INR. Traditioneel 
wordt leverziekte hierdoor geassocieerd met een verhoogd 
bloedingsrisico. Hepatobiliaire indicaties blijken ook vaak in-
dicaties voor bloedproductprofylaxe te zijn, met name rondom 
chirurgische ingrepen. Het bloedplaatjes aantal en de PT/INR 
zijn echter geen goede voorspellers van het bloedingsrisico in 
deze patiëntengroep, en nieuwe meer fysiologische state-of-
the-arttesten van hemostase tonen aan dat het hemostatisch 
syteem in deze patiëntengroep in feite in een (her)balans is.
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van sensorische vezels (PGP 9.5, CGRP, SubstanceP, P2X3 
en NF-200) in kaart gebracht en gecorreleerd aan de contra-
laterale neuropathische pijnklachten.
Ervaring. De SNI-behandelde ratten ontwikkelden een sig-
nificant verhoogde mechanische hypersensitiviteit (p < 0,05) 
van de contralaterale achterpoot na een ipsilaterale laesie in 
vergelijking met de controlegroep. Daarnaast hebben we in 
de SNI-groep een significante toename in CGRP senso rische 
zenuw vezels (p < 0,05) in de huid van de contralaterale achter-
poot gevonden die een gedenerveerd gebied is in de ipsilate rale 
achterpoot. De andere subklassen sensorische zenuwvezels 
(PGP 9.5, Substance-P, NF-200 en P2X3) lieten geen verande-
ringen zien in de huid van de contralaterale achterpoot.
Conclusie. Derhalve concluderen we dat er in het SNI-
ratmodel aan de contralaterale kant morfologische verande-
ringen zijn die passen bij ‘mirror image pajn’. De toename 
van CGRP-huidvezels contralateraal is een mogelijke verkla-
ring voor het ontstaan van ‘mirror image pain’. In patiën-
ten met enkelzijdige posttraumatische neuropathische pijn 
in bepaalde lichaamsdelen kan de contralaterale zijde van 
het lichaamsdeel niet fungeren als controle voor de analyse 
van perifere innervatiepatronen. Desalniettemin zouden 
huid biopten van andere lichaamsgebieden wel als controle 
gebruikt kunnen worden mits ze dezelfde compositie van 
sensorische zenuwvezels hebben.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

22. ontregeld pijnmodulatiesysteem bij patiën-
ten met posttraumatische koude- intolerantie
E.S. Smits, R. W. Selles, F.J.P. Huygen, S.E.R. Hovius, 
E.T. Walbeehm
ROTTERDAM
Achtergrond. Geconditioneerde pijnmodulatie (CPM) is 
een fenomeen waarbij ‘pijn onderdrukt wordt door pijn’. 
Het CPM-systeem blijkt ontregeld te zijn bij patiënten met 
idiopathische pijnsyndromen. Tot op heden is de pathofysio-
logie van posttraumatische koude-intolerantie nog niet be-
kend. Het zou kunnen dat een ontregeld CPM-systeem ook 
bij posttraumatische koude-intolerantie een rol speelt. Door 
het geconditioneerde pijnmodulatiesysteem bij patiënten 
met posttraumatische koude-intolerantie te vergelijken met 
gezonde controles hebben we het pijnmodulerend systeem 
in kaart kunnen brengen. 
Methode. 14 gezonde controles en 24 patiënten gediagnos-
ticeerd met koude-intolerantie werden geïncludeerd in de 
studie. Van de 24 patiënten met een koude-intolerantie had-
den 11 een zenuwlaesie en 13 een amputatie van een of meer-
dere vingers. Om de CPM te kwantificeren werd een pijn-
drempel voor mechanische druk gemeten in het aangedane 
gebied. Vervolgens kreeg de contralaterale (niet-aangedane) 
hand een koudestimulus door middel van onderdompeling 
in ijswater om de pijnlijke conditionering op te roepen. Na 
de koude stimulus werd de pijndrempel voor mechanische 
druk opnieuw bepaald.
Ervaring. De absolute en relatieve veranderingen in algo-
meterdruk (CPM effect) na conditionering waren significant 

de dosis. In totaal 12gy. Hierna werd de katheter verwijderd. 
Patiënten werden schriftelijk gevraagd deel te nemen aan 
dit onderzoek. Poliklinisch werd het behandelde litteken on-
derzocht op recidief, gescoord door middel van twee gevali-
deerde vragenlijsten en werd een lichtfoto genomen. Deze 
foto’s werden beoordeeld door een panel van ervaren clinici. 
Ervaring. Uit bovengenoemde periode zijn 28 patiënten 
met 35 littekens teruggezien (58%). Hiervan waren 9 man 
en 19 vrouw, 11 Kaukasisch en 17 negroïde. Gemiddelde 
follow-up was 2,3 (1-8) jaren. Van de 35 keloïden toonden 
3 een recidief (8,6%). Van deze 3 gevallen, waren 2 niet vol-
gens protocol met 2 dosis radiotherapie behandeld. Op alle 
punten van de vragenlijsten werd een verbetering gezien 
(5 uit 7 significant). 3 keloïden hadden hypopigmentatie en 
3 hyperpigmentatie. Bij 2 patiënten ontstond postoperatief 
een wonddehiscentie, dat zonder problemen per secundam 
genas. In geen van de gevallen werd stralingsgeïnduceerde 
carcinogese geobjectiveerd. 
Conclusie. Deze studie is in Nederland de eerste lange-
termijnfollow-up naar keloïdectomie in combinatie met 
HDR-brachytherapie. Met een recidiefpercentage van 8,6% 
en weinig bijwerkingen bewijst het effectiever te zijn dan 
excisie met uitwendige bestraling en LDR-brachytherapie. 
Indien het behandelprotocol correct wordt uitgevoerd valt er 
een lager recidiefpercentage te verwachten. Gezien de kos-
ten van de therapie lijkt deze voorbehouden aan gespeciali-
seerde centra bij patiënten met keloïden die op een andere 
wijze niet afdoende te behandelen zijn. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

21. contralaterale sensorische zenuwvezel-
veranderingen na inductie van posttrauma-
tische neuropathische pijn: een mogelijk 
 mechanisme voor contralaterale neuro-
pathische pijn
L.S. Duraku, M. Hossaini, S. Kambiz, T.J.H. Ruigrok, 
J.C. Holstege, E.T. Walbeehm
ROTTERDAM
Achtergrond. In sommige patiënten met posttraumatische 
neuropathische pijn in een specifiek lichaamsdeel ontwik-
kelt hetzelfde maar niet aangedane lichaamsdeel aan de con-
tralaterale zijde ook symptomen van neuropathische pijn. 
Dit is ook wel bekend als ’mirror image pain’. Dit fenomeen 
is beschreven in verschillende neuropathische pijntoestan-
den, maar meer specifiek in neuropathische pijn die veroor-
zaakt is door trauma. Het doel van dit onderzoek is om te 
achterhalen welke morfologische zenuwvezelveranderingen 
in het contralaterale lichaamsdeel plaatsvinden na ipsilate-
raal zenuwletsel voor diagnostische doeleinden.
Methode. Voor het huidige experiment hebben we de 
‘Spared Nerve Injury’ (SNI) ratmodel (N=12) gebruikt, die 
bekend staat voor het ontwikkelen van contralaterale neuro-
pathische pijn. De sensitiviteit van de ipsilaterale en contra-
laterale achterpoot zijn bepaald door middel van de Von 
Frey-test en vergeleken met de controlegroep (N=12). Hierna 
hebben we door middel van een huidbiopt alle subklassen 
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Conclusie. Artrose van het pisotriquetrale gewricht en 
enthe sopathie van de flexor carpi ulnaris hebben beide een 
hoge prevalentie in de oudere donorpopulatie, en kan in 
deze oudere populatie een belangrijke veroorzaker zijn van 
pijnklachten aan de ulnaire zijde van de pols. De algemene 
prevalentie is onbekend. Artrose van het pisotriquetrale ge-
wricht en enthesopathie van de flexor carpi ulnaris zouden 
beide in de differentiële diagnose moeten staan bij iemand 
met pijn aan de ulnaire zijde van de pols. Radiologie lijkt 
overigens niet de meest geschikte manier om deze patho-
logie op te sporen. Enthe sopathie was zelfs alleen histolo-
gisch vast te stellen.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

24. fasciocutane onderarmslap voor bedek-
king olecranondefecten
J.G. van der Meer, Z. Kruppa
AMSTERDAM - OLVG
Achtergrond. Wekedelendefecten van de elleboog ten 
gevolge van trauma, brandwonden, tumorresectie of chro-
nische ontsteking van de bursa olecrani, genezen vaak 
langzaam of worden chronisch door een vertraagde wondge-
nezing ten gevolge van de functionele en mechanische stress 
waaraan de elleboog blootstaat. Ter voorkoming van infectie 
en gewrichtsdestructie is defectherstel noodzakelijk. Vaak is 
er sprake van een beschadigde vascularisatie van de wond-
randen door eerdere ingrepen. Hierdoor zijn lokale lappen 
onbetrouwbaar en fasciocutane lappen geïndiceerd.
Methode. Deze retrospectieve studie heeft alle vijf patiën-
ten (mannen, gemiddelde leeftijd 60 jaar) die tussen januari 
2010 en december 2012 in ons ziekenhuis geopereerd zijn 
met een fasciocutane onderarmslap ter sluiting van een, al 
dan niet chronisch, defect van de elleboog geïncludeerd. De-
fect herstel is in drie patiënten gerealiseerd met een ulna-
rislap, in één met een radialislap en in één met een perfo-
ratorlap. In vier casus berust het defect op een chronische 
en recidiverende bursitis olecrani, in één is er sprake van 
blootliggend osteosynthesemateriaal. In twee patiënten is de 
donor side primair gesloten, in drie is een SSG gebruikt. 
Ervaring. In alle vijf casus is er sprake van een goede in-
groei van de fasciocutane onderarmslap en volledige gene-
zing van de donorside zonder functieverlies van de elleboog. 
In één patiënt trad een wondinfectie op van de donorside.
Conclusie. Fasciocutane lappen van de onderarm zijn, on-
danks een uitgebreidere ingreep, een goede behandeloptie 
voor herstel van grote, al dan niet chronische, defecten van 
de elleboog. Zij vormen een adequate wekedelenbedekking 
diee bestand is tegen functionele en mechanische stress en 
zorgen voor een herstel van de elleboog zonder verlies van 
range of motion. In plaats van niet-succesvol repetitief pri-
mair sluiten van een defect moet de behandelend chirurg de 
fasciocutanelap als behandeloptie overwegen. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

kleiner bij patiënten met koude-intolerantie vergeleken met 
de controlegroep (p = 0,019 absolute verandering, p = 0,004 
relatieve verandering). Tevens was het CPM-effect signifi-
cant verschillend tussen de controlegroep en de subgroepen 
van zenuwlaesie (p = 0,003) en tussen de controle groep en 
de amputatiepatiënten (p = 0,011). 
Conclusie. In deze studie vonden we een CPM-effect na 
een koudestimulus in zowel controles als patiënten. Dit 
CPM-effect was echter aanzienlijk zwakker bij patiënten 
met koude-intolerantie vergeleken met de controlegroep, 
zoals in andere chronischepijnsyndromen ook is gerappor-
teerd. Onze bevindingen geven aan dat het geconditioneerde 
pijnmodulatiesysteem ontregeld is bij patiënten met koude-
intolerantie.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

23. Artrose van het pisotriquetrale gewricht 
en enthesopathie van de fcu, prevalentie in 
een donorpopulatie
K.E. Kofman, A.H. Schuurman
UTRECHT
Achtergrond. Het os pisiforme is het kleinste botje van de 
8 carpalia van de hand; het articuleert met het os triquetrum 
aan de ulnaire zijde van de pols. Pathologie van het os pisi-
forme en pisotriquetrale gewricht kan onder andere ver-
oorzaakt worden door artrotische afwijkingen of door een 
enthesopathie van de flexor carpi ulnaris. Deze pathologie 
kan pijnklachten geven aan de ulnaire zijde van de pols. 
Pijnklachten aan de pols is iets waar veel patiënten zich mee 
presenteren. Het is de vraag hoe groot het aandeel van patho-
logie van het os pisiforme, en pisotriquetrale gewricht is in 
het veroorzaken van deze pijnklachten.
Methode. Er werden twintig polsen verkregen van tien ka-
davers in het UMC Utrecht. Deze donorpopulatie bestond 
uit tien paren, waarvan negen vrouwen en één man; met een 
leeftijd tussen de 65 en 94. Van alle twintig polsen werd een 
röntgenopname gemaakt met de hand in dertig graden su-
pinatie. Tien polsen (vijf links, vijf rechts) werden gedissec-
teerd, en geëvalueerd op macroscopisch niveau. De andere 
helft van de paren werden in sagittale coupes van 10μ dikte 
gesneden, op drie verschillende niveaus; met een interval 
van 300μ. Op deze coupes werden op elk niveau een HE-, 
Azan-, EvG-, en Safranine-O-kleuring toegepast.
Ervaring. Op de röntgenopnames lieten slechts twee polsen 
totaal geen afwijkingen zien; vijf polsen lieten ernstige artro-
tische afwijkingen zien. Slechts één pols liet tekenen van 
een mogelijke enthesopathie zien. De andere polsen werden 
wisselend beoordeeld door drie verschillende beoordelaars. 
Macro scopisch lieten negen van de tien polsen degenera tieve 
afwijkingen zien. Vijf van de tien waren ernstig afwijkend; 
inclusief expositie van subchondraal bot. Enthesopathie was 
niet macroscopisch te diagnosticeren. Microscopische lieten 
vijf polsen ernstige afwijkingen en één pols lichte chondro-
malacie zien. Enthesopathie was bijna in elke coupe zicht-
baar, met name bij de volaire aanhechting van de flexor carpi 
ulnaris op het os pisiforme. 


