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De meest gebruikelijke consulentenrol voor de plastisch 
chirurg betreft het van a-tot-z reconstrueren van defecten, 
die zijn ontstaan na procedures door aanpalende specialis-
men. De plastisch chirurg heeft de rol van hoofdoperateur 
van veelal een tweede ingreep, al dan niet direct aansluitend 
aan de eerste operatie. Het betreft dus in de meeste gevallen 
een seriële behandeling. Eerst de primaire chirurg, daarna 
de plastisch chirurg. Voor het beste resultaat is het natuur-
lijk wenselijk dat we er vanaf het begin bij betrokken zijn, 
maar de primaire chirurg is voor zijn/haar procedure niet 
afhankelijk van de plastisch chirurg. 
Voor dit artikel zijn we specifiek op zoek gegaan naar 
 casuïstiek, waarbij een procedure van een niet-plastisch chi-
rurgisch specialisme onmogelijk uit te voeren is zonder de 
microchirurgische expertise van een plastisch chirurg. De 
primaire chirurg kan het niet zonder plastisch chirurg…. 
en andersom.

Achtereenvolgens komen vier voorbeelden aan de orde: 
Deel 1. Wervelkolomstabilisatie met een vrije fibulatrans-

plantatie: samenwerking met de orthopedisch chi-
rurg en neuro chirurg (zie pagina 107).

Deel 2. Het aanleggen van een dialyseshunt bij baby’s of 
 jonge kinderen: samenwerking met de vaatchirurg 
(zie pagina 110).

Deel 3. Secundaire oesofagusreconstructie met een vrije 
 jejunumtransplantatie: samenwerking met de gas-
tro-intestinaal chirurg (zie pagina 111).

Deel 4. Levertransplantatie bij kinderen: samenwerking met 
de transplantatiechirurg (zie pagina 113). 
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De fibula als vrij gevasculariseerd bottransplantaat werd in 
1975 voor het eerst geïntroduceerd door de Australische chi-
rurg Ian Taylor. [1] Het gebruik van een vrij gevasculariseer-
de fibula voor reconstructies in het hoofd-halsgebied en de 

extremiteiten is tamelijk bekend. Daarentegen is de recon-
structie van een wervelkolomdefect een zeldzame operatie. 

casus

Een 45-jarige man presenteerde zich met rugpijn uitstralend 
naar de rechterarm, die niet verbeterde met fysiotherapie. 
De voorgeschiedenis was blanco, behoudens een jarenlange 
nicotineabusus. Bij lichamelijk onderzoek werd het syn-
droom van Horner gevonden aan de rechterzijde. Aanvul-
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figuur 3) tot een lengte van 11 cm gereduceerd. De vaatsteel 
van het fibulatransplantaat werd ‘end to side’ geanastomo-
seerd op de rechterarteria en vena subclavia (plastisch chi-
rurg). Een verdere stabilisatie van de wervel kolom werd be-
reikt door middel van een anterieure staaf- en schroeffixatie 
(figuur 2). 
Een half jaar na de operatie was er een volledige consolidatie 
van het fibulatransplantaat in de wervelkolom. Een jaar post-
operatief kon de patiënt zijn werk als sociaal werker hervat-
ten. Tot op heden, nu negen jaar later, is zijn wervelkolom 
stabiel gebleven. [2]

indicatiEs Voor fibulatransfEr in dE 
 wErVElkolomchirurgiE 
In de wervelkolomchirurgie wordt het fibulatransplantaat 
gebruikt voor reconstructie van secundaire defecten, zo-
als na excisie van primaire carcinomen of botmetastasen, 
maar ook wanneer de stabiliteit van de wervelkolom in 
het geding is ten gevolg van progressieve deformiteiten, 
zoals gezien wordt bij neurofibromatose type I (m. Von 
 Recklinghausen). [3] In 2008 hebben wij onze ervaring met 
het gebruik van het vrij gevasculariseerd fibulatransplantaat 
in de wervel kolomchirurgie beschreven in een caseserie van 
21 patiënten, verzameld over een periode van 10 jaar. [4] In-
dicaties waren maligniteit (n=11), kyfose gecombineerd met 
een lage botdensiteit (n=3), neurofibromatose type I (n=2), 
osteomyelitis (n=2), fractuur bij m. Bechterew (n=1), spina 
bifida (n=1) en arterioveneuze malformatie (n=1). De he-
terogeniteit van deze spinale aandoeningen benadrukt de 
noodzaak voor een degelijke kennis van de (wervelkolom)
anatomie. De onderliggende aandoening bepaalt namelijk 
grotendeels de afmeting en ligging van het defect, en daar-
mee de complexiteit van de chirurgische techniek om toe-

lend CT- en MRI-onderzoek toonde een solide massa in het 
bovenste kwadrant van de rechterlong, met invasie in wer-
vels Th2, 3 en 4 en in de respectievelijke costovertrebrale 
overgangszones (figuur 1). CT-geleide bioptering toonde 
een slecht gedifferentieerd adenocarcinoom en de PET-scan 
toonde twee positieve lymfeklierstations in de rechterhilus 
en paratracheaal, zonder aanwijzingen voor afstandsme-
tastasen. De klinische stadiëring was een cT
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IIIb-pancoasttumor, waarna werd gestart met chemo- en 
radiotherapie. Restadiëring na enkele maanden toonde een 
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, stage IIIB-tumor. Hierop volgde de behandeling 

door een multidisciplinair team – chirurg, orthopedisch 
chirurg, neurochirurg en plastisch chirurg –, bestaande uit 
chirurgische excisie van de tumor met directe reconstructie 
van het wervelkolomdefect door middel van een vrij gevas-
culariseerd fibulatransplantaat. 

De operatie bestond uit twee delen. Op de eerste dag werd 
via een dorsale benadering de laminectomie en foramino-
tomie uitgevoerd op het niveau van Th2-4 (neurochirurg en 
orthopedisch chirurg), waarna de wervelkolom werd gestabi-
liseerd met staven tussen de niveaus van C6-C7-Th1 en Th5-
7 (orthopedisch chirurg). Op de tweede dag vond een rech-
terlobectomie plaats (chirurg) met een en-blocresectie van de 
vertebrae Th2-4 (chirurg, neurochirurg en orthopedisch chi-
rurg) alsmede van de proximale zijde van ribben 1-4. De pa-
ratracheale lymfklieren werden verwijderd en de bronchiale 
stomp werd bedekt met een gesteelde intercostale spierlap 
(chirurg). Intraoperatief afgenomen vriescoupes van de re-
sectiemarges toonden tumorvrije snijvlakken. In de corpora 
van de wervels Th1 en Th5 werd een sleuf gemaakt waarin 
het fibulatransplantaat kon worden geplaatst. De rechterfi-
bula werd vrijgeprepareerd en als ‘double’ segment (zie ook 

Figuur 1. T2-gewogen MRI-scan toont een solide massa in  
het bovenste kwadrant van de rechterlong, met invasie in  
Th2, 3 en 4 (pijl). 

Figuur 2. Postoperatieve laterale röntgenopname van de gerecon-
strueerde wervelkolom met fibulatransplantaat (pijl) met ante-
rieure en posterieure fixatie door middel van staaf en schroeven. 
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kozen voor het plaatsen van de fibula als spaan, of in een 
zogenaamd multisegment, waarbij de fibula op een of meer-
dere plekken wordt doorgezaagd zonder de eigen bloedvoor-
ziening te compromitteren. Deze fibulasegmenten worden 
vervolgens zij-aan-zij in het defect geplaatst om de axiale 
compressiekrachten beter te verdelen (figuur 3). 

Samengevat illustreert onze casus dat de reconstructief plas-
tisch chirurg van de wervelkolom meer is dan een zuivere 
‘microchirurgisch consulent’ of ‘anastomosechirurg’. Suc-
cesvolle reconstructie is afhankelijk van multidisciplinaire 
samenwerking, en de rol van de plastisch chirurg vergt ge-
degen kennis van de anatomie en chirurgie van de wervelko-
lom. Naast microchirurgische vaardigheden zijn ook creati-
viteit en durf gewenste eigenschappen. Zo bleek in één van 
onze casus een ‘end to side’-anastomose van de fibulavaten 
op de rechternierarterie en de vena cava nodig in de recon-
structie van een thoracolumbaal wervelkolomdefect.
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gang tot geschikte acceptorvaten te verkrijgen. Over de keuze 
van benadering en acceptorvaten publiceerden wij dit jaar 
aan de hand van onze serie, die inmiddels tot dertig patiën-
ten is gegroeid. [5] 

chirurgischE bEnadEring Voor optimalE 
 toEgang tot dE accEptorVatEn 
Wervellichamen en acceptorvaten in het cervicale gebied 
zijn in het algemeen vrij gemakkelijk toegankelijk via een 
anterolaterale benadering, en microvasculaire revascularisa-
tie van het fibulatransplantaat brengt hier dan ook weinig 
problemen met zich mee. Een uitzondering hierop zijn C1 
en C2, die ook een dorsale benadering behoeven, of in som-
mige gevallen zelfs transoraal benaderd dienen te worden. 
Desalniettemin zijn acceptorvaten altijd binnen een accep-
tabele afstand aanwezig. Wanneer het spinale defect zich 
in de thoracale regio bevindt, kan er voor een intercostale 
thoracotomie worden gekozen. Hierbij is het aangedane ge-
bied uitsluitend bereikbaar door een kleine en met name 
diepe opening, waardoor het gebruik van speciaal microchi-
rurgisch instrumentarium (21 cm lange naaldvoerders en 
aangepaste pincetten) noodzakelijk wordt. Ook is het vinden 
van geschikte acceptorvaten vaak moeizaam, aangezien dit 
hier eigenlijk altijd de intercostaalvaten betreft; een eventu-
eel alternatief vormt de vena azygos of hemi-azygos. Deze 
vaten kunnen echter bij de dissectie van de wervelkolom 
gemakkelijk beschadigd raken. Derhalve prefereren wij een 
anterieure benadering via het mediastinum na sternotomie, 
vanwege de korte afstand tussen het sternum en de wervel-
kolom alsmede door de ideale ligging van de interne thoraca-
le acceptorvaten buiten het aangedane gebied. Dit verkleint 
de kans op iatrogene schade aan de acceptorvaten en bewerk-
stelligt adequate lengte voor de anastomosering. De trans-
sternale benadering is in onze ogen een grote vooruitgang 
in de reconstructie van thoracale wervelkolomdefecten door 
middel van fibulatransfer. [6] In de benadering van de laag-
thoracale/hooglumbale wervelkolom is een thoraco-frenico-
laparotomie de beste benadering. Hier is het vinden van 
geschikte acceptorvaten steeds weer een uitdaging, anders 
dan bij de laaglumbale defecten, waar een retroperitoneale 
approach volgens Brau een ideale benadering is voor zowel 
defect als vaten. [7] 

wErVElkolomchirurgiE: dE rEconstructiEVE 
chirurg als spElEr in EEn multidisciplinair 
tEam 
Voor het succesvolle beloop van de ingreep is een goede 
peri-operatieve coördinatie met het multidisciplinair team 
van groot belang. De reconstructieve chirurg overlegt over 
de toegangsweg tot het defect en de acceptorvaten en identi-
ficeert de positie van deze vaten het liefst zo vroeg mogelijk 
in de operatie, (i) omdat dit in grote mate de noodzakelijke 
lengte van de vaatsteel van het fibulatransplantaat bepaalt en 
(ii) opdat het chirurgisch team deze vaten niet beschadigt in 
het operatief proces. In het multidisciplinaire overleg dient 
ook de gewenste modellering van de fibula aan de orde te 
komen, zodat hier rekening mee wordt gehouden bij het 
oogsten van de fibula. Op individuele basis kan worden ge-

Figuur 3. (a) Zij-aan-zij geplaatste fibulasegmenten kunnen 
grotere axiale krachten doorstaan. (b) Bij het doorzagen van de 
fibula in segmenten behoudt elk fibulasegment de eigen bloed-
voorziening.   
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Het aanleggen van een arterioveneuze shunt bij baby’s en 
jonge kinderen is geïndiceerd bij de noodzaak tot langdurige 
nierfunctievervangende therapie, zoals het geval kan zijn 
bij congenitale nierafwijkingen of nierziekten. De arterio-
veneuze shunt heeft de voorkeur boven het dialyseren via 
een centraal veneuze lijn, vanwege het relatief veelvuldig 
optreden van lijngerelateerde complicaties zoals verstop-
ping of infectie. De beschikbaarheid van microchirgische 
tools en vaardigheden maakt het mogelijk om ook bij zeer 
jonge  kinderen een betrouwbare arterioveneuze shunt aan 
te  leggen.

casus

Een 2-jarig meisje werd naar ons verwezen vanuit een an-
der universitair medisch centrum met het verzoek om een 
arterioveneuze shunt aan te leggen ten behoeve van hemo-
dialyse. Het meisje was geboren met een congenitaal nefro-
tisch syndroom, dat vanaf de geboorte werd behandeld met 
albumine en immunoglobuline IV. Op de leeftijd van 1 jaar 
werd een nefrectomie rechts verricht, gevolgd door een ne-
frectomie links een half jaar later. Op het moment van ver-
wijzing werd patiënte gedialyseerd via een hickmankatheter 
in de vena jugularis interna rechts. Vanwege frequente ka-
theterverstoppingen werd zij, in verband met de expertise 
bij complexe shuntchirurgie, naar de afdeling vaatchirurgie 
in het MUMC verwezen. Echografie van de halsvaten toonde 
een goede doorgankelijkheid van de halsvenen en beide ve-

nae subclaviae. Flebografie liet een goede doorgankelijkheid 
zien van de vena basilica, vena cephalica, vena axillaris en 
vena subclavia. Aanvullend duplexonderzoek toonde een 
dia meter van de vena cephalica ter hoogte van de onderarm/
elleboog tussen de 1,1 en 2,2 mm.

deel 2

Microchirurgisch aanleggen van een 
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Figuur 1. Schematische weergave van de armvaten, die worden 
gebruikt bij het aanleggen van de microchirurgische arterio-
veneuze shunt.


