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conclusiE

De indicatie tot het aanleggen van shunts bij baby’s of kleine 
kinderen is beperkt, maar deze casus laat zien dat een ge-
combineerde aanpak van de vaatchirurg en microchirurg dit 
technisch goed mogelijk maakt. Historisch gezien valt het 
aanleggen van arterioveneuze shunts onder het werkterrein 
van de (vaat)chirurg. In de meerderheid van de gevallen, af-
hankelijk van de grootte van de vaten en de eigen expertise, 
verricht de vaatchirurg de anastomose zonder het gebruik 
van microchirurgische ondersteuning. Inmiddels wijst ech-
ter een aantal studies erop dat de microchirurgisch aangeleg-
de arterioveneuze shunt een betere patency geeft. [1] Wellicht 
zal daardoor in de toekomst de microchirurgische expertise 
van de plastisch chirurg veelvuldiger worden aangewend bij 
het aanleggen van arterioveneuze shunts.
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De vaatchirurg verzocht onze afdeling om in gezamenlijke 
operatie een arterioveneuze shunt aan te leggen. Ter hoogte 
van de fossa cubita werd een incisie gemaakt om de vena 
cephalica en de arteria brachialis op te zoeken. De vena cep-
halica werd in enigszins oblique oriëntatie doorgenomen. 
Een tomie van de arteria brachialis werd verricht ten behoe-
ve van een ‘end to side’-anastomose met ethilon 9.0, losge-
knoopte hechtingen (figuur 1).

De shunt werd zes weken na de ingreep gecontroleerd door 
middel van een duplexonderzoek. De vene net proximaal 
van de elleboog was inmiddels van een doorsnede van pre-
operatief circa 2 mm naar circa 7 mm toegenomen, waarbij 
een goede flow werd vastgesteld. Patiënte werd overgeplaatst 
naar het verwijzende ziekenhuis en kreeg vrij snel na deze 
flowcontrole een nieuwe nier, die goed functioneerde. Daar-
door is het uiteindelijk niet nodig geweest om de fistel te 
gebruiken. Tijdens de postoperatieve fase na de niertrans-
plantatie werd op de intensive care, ondanks herhaalde waar-
schuwingen, langdurig een bloeddrukband aangelegd, waar-
door de fistel tromboseerde. Een poging tot trombectomie 
heeft niet mogen baten.
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Er bestaan verschillende methoden van oesofagusrecon-
structie na tumorresectie of bij oesofagusconstrictie als ge-
volg van radiotherapie. De keuze hangt af van de locatie en 
grootte van het gecreëerde defect en de status localis, die on-
der meer wordt bepaald door radiotherapie. De opties lopen 
uiteen van het plaatsen van een huidtransplantaat over een 
stent tot locale en regionaal gesteelde lappen (deltopectorale 
lap, pectoralis major lap), regionaal gesteelde intestinale lap-
pen (maag, colon, jejunum), een vrije lap met huid (radialis 
onderarmlap, anterolaterale dijlap) of een vrije intestinale 
lap (jejunum of colon).

casus

Een 62-jarige man presenteerde zich via de gastro-intes-
tinaal chirurg met een ernstige stenose ter hoogte van de 
cervicale neo-oesofagus. De patiënt was enige tijd tevoren 
in het buitenland geopereerd in verband met een hypofa-
rynxcarcinoom, waarbij een partiële larynx-farynxextirpatie 
had plaatsgevonden gecombineerd met een reconstructie 
van de hypofarynx door middel van een vrije radialis onder-
armlap, gevolgd door adjuvante radiotherapie. Vanwege de 
ontwikkeling van een ernstige postoperatieve stenose werd 
in tweede instantie een buismaagreconstructie uitgevoerd, 
die gecompliceerd werd door langdurige fisteling ten ge-
volge van een naadlekkage. Uiteindelijk trad wederom een 
stenosering op.
De patiënt werd door de gastro-intestinaal chirurg aange-
boden voor een vrije jejenumtransplantie ter reconstructie 
van de gestenoseerde neo-oesofagus. In een gecombineerde 
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het forse kaliberverschil tussen de vena mammaria interna 
en de vene van het jejunumdeel. Hiertoe werd de vena cep-
halica vrijgeprepareerd uit de linkerbovenarm en omgeklapt 
naar de hals. De revascularisatie vond plaats middels een ‘end 
to end’-anastomose tussen de arteria mammaria interna en 
de arteria jejunalis, gebruikmakend van een klein vene-inter-
ponaat. Veneuze afvloed werd verkregen middels een ‘end to 
end’-anastomose tussen de vena  cephalica en de vena jejuna-
lis. Na afname van de vaatklemmen trad recirculatie van de 
darmlis op, hetgeen zichtbaar werd door puntbloedinkjes aan 
de uiteinden van de darmlis en het ontstaan van peristaltiek. 
Vervolgens skeleteerde de chirurg het mesenterium van de 
darmlis dusdanig dat de darmlis op lengte kon worden ge-
bracht, waarbij een segment van 7 cm overbleef voor de recon-
structie. De darmlis werd ingehecht door de chirurg, waarbij 
als eerste de distale naad werd gelegd met de darmlis in posi-
tie van antegrade peristaltiek. Vervolgens werd het darmseg-
ment op adequate spanning gebracht, waarna de proximale 
naad werd gelegd ter hoogte van de mondbodem (figuur 3a). 
Monitoring van de darmlis vond plaats via een kleine opening 
in de hals ( figuur 3b). Het postoperatieve verloop was onge-
stoord en op dag 7 werd gestart met orale intake.

conclusiE

De rol van de plastisch chirurg in deze samenwerking be-
staat niet uitsluitend uit het maken van de vaatanastomosen 

Figuur 1. Het gestenoseerde neo-oesofagussegment wordt 
 gereseceerd.

Figuur 3. De jejenumlis ingehecht in positie (A). Uiterlijk aspect na het sluiten van de huid met monitorluikje (B). 
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zitting met de gastro-intestinaal chirurg, de kno-arts/hoofd-
halsoncoloog en de plastisch chirurg werd het gestenoseerde 
segment neo-oesofagus gereseceerd uit de hals (figuur 1), 
waarna middels een mediane bovenbuiklaparotomie een jeje-
numlis werd vrijgelegd op de aan- en afvoerende jejunumva-
ten (figuur 2a en b). Ernstige fibrosering van de hals deed ons 
uitwijken naar de arteria mammaria interna voor revascula-
risatie van de darmlis. De vena cephalica van de linkerarm 
werd geselecteerd voor de veneuze afvloed, mede vanwege 

Figuur 2A en 2B. Oogsten van de jejunumlis. 
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behandeling, waarbij de expertise van de plastisch chirurg 
meer is dan de microchirurgische anastomosen alleen. 
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ter revascularisatie van het jejunumdeel, maar ook uit het 
plannen en vrijprepareren van de acceptorvaten, hetgeen in 
het geval van van radiotherapie in het hoofd-halsgebied erg 
moeizaam kan zijn. De chirurg verricht de eerste resectie en 
hecht uiteindelijk de lap in. Samengenomen is er in deze 
setting sprake van een gelijkwaardige, multidisciplinaire 
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Sinds 2011 levert de afdeling Plastische Chirurgie van het 
UMCG een bijdrage aan het levende donor levertransplan-
tatie (LDLT)-programma van de afdeling Hepatobiliaire 
Chirurgie en Levertransplantatie van dit ziekenhuis. In het 
UMCG worden sinds 1982, als enige ziekenhuis in Neder-
land, levertransplantaties uitgevoerd bij kinderen met een 
terminale leverziekte. In meer dan 90% van de gevallen is 
er sprake van biliaire atresie, een aangeboren aanlegstoornis 
van de galwegen.

wEns tot microchirurgischE ExpErtisE

Het caliber van met name de arteriële vaatvoorziening van 
het levertransplantaat kan zo klein zijn dat anastomosering 
zonder microchirurgische technieken het risico op een arte-
ria hepatica trombose te groot maakt. Een trombose van de 
arteria hepatica (HAT) is een ernstige complicatie die naar 
schatting bij 10% van de kinderen optreedt. Door de trombo-
sering stopt de bloed- en zuurstofvoorziening naar de galwe-
gen, waardoor galwegnecrose zal optreden, leidend tot verlies 
van het transplantaat. Internationaal is deelname van een 
microchirurg aan het LDL-transplantatieteam al langer ge-
bruikelijk en daarom is ook vanuit de Groningse LDLT-groep 
contact gezocht met de afdeling Plastische  Chirurgie. [1]

VoorbErEiding op dE transplantatiE

Tijdens de fase van screening wordt bij de donor met behulp 
van CT-angiografie de arteriële en veneuze (portale en hepa-
tisch) vaatvoorziening en met MRCP de anatomie van de gal-
wegen afgebeeld. Tevens wordt op grond van het lichaams-
gewicht van de ontvanger een berekening gemaakt van het 

noodzakelijke volume leverweefsel en wordt er bepaald of 
de geselecteerde segmenten met hun vaat- en galwegvoor-
ziening hieraan kunnen voldoen. 

dE procEdurE

De operatieve procedure wordt uitgevoerd door twee deels 
parallel werkende teams van hepatobiliaire chirurgen en 
start met het vrijprepareren van het transplantaat bij de 
 donor. Dit bestaat meestal uit de segmenten 2 en 3 van 
de linkerleverkwab (figuur 1), ca 20% van het totale lever-
volume van de donor. Met behulp van de CUSA worden de 
geselecteerde leversegmenten vrijgeprepareerd van de rest 
van de lever en gesteeld op (een tak van) de arteria hepatica, 
de vena portae en de bij de segmenten horende afvoerende 
venae hepaticae en galwegen. 

Als de isolatie succesvol voltooid is, wordt de ontvanger door 
een ander team klaargemaakt voor transplantatie: de dis-

Figuur 1. De lever bestaat uit acht segmenten. Alle segmenten 
hebben eigen bloedvaten en galwegen. Hiervan wordt gebruik 
gemaakt bij levende donatie.


