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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.



114

2013|3      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

tien in goede conditie en thuis. Helaas zijn twee kinderen in 
het eerste en derde jaar na LDLT overleden. Hiermee komt de 
eenjaarsoverleving na LDLT op 95% en na drie jaar op 90%. 
Vanaf eind 2011 is de plastisch chirurg bij vier LDLT’s be-
trokken geweest. In alle gevallen kon de arteriële vaatvoor-
ziening met goed gevolg worden gereconstrueerd. De moei-
lijkheid betrof in deze gevallen niet zozeer het kaliber van 
de te anastomoseren vaten, als wel de beperkte bewegings-
ruimte in de buik, het verloop van de te anastomoseren vaten 
(vrijwel verticaal) en de ongemakkelijke houding voor zowel 
microchirurg als assistent. Bij voorkeur wordt het transplan-
taat nu zoveel mogelijk naar rechts en naar craniaal gelegd 
en wordt de microscoop diagonaal boven de buik van het 
kind geplaatst (figuur 3).

conclusiE

Elke ingreep wordt vooraf doorgesproken en na elke ingreep 
wordt geëvalueerd wat er goed ging en wat beter kan. Daar-
mee is een succesvolle samenwerking tot stand gekomen ge-
baseerd op wederzijds respect en vertrouwen. De rol van de 
plastisch chirurg bij deze ingreep kan worden beschouwd als 
die van een uitsluitend microchirurgisch consulent. 
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De vier beschreven casus laten zien dat de microchirurgische expertise van de plastisch chirurg variërend wordt ingezet, van een rol 
als hoofdoperateur van de reconstructieve ingreep tot die van uitsluitend consulent voor de microchirurgische vaatanastomose. Voor 
alle casus geldt dat het perioperatief overleg met het multidisciplinaire, chirurgische team een voorwaarde is voor succesvolle samen-
werking. Kent u nog meer voorbeelden? Stuur ze naar de redactie!

Figuur 3. De werkhouding van de microchirurg is niet altijd 
even comfortabel. De patiënt is in deze foto dwars gepositioneerd 
en de microscoop staat diagonaal hierop.

functionerende lever wordt uitgenomen, waarbij de natieve 
arteria hepatica en vena portae zo lang mogelijk gehouden 
wordt. Extrahepatische galwegen ontbreken veelal in de ont-
vanger (in het geval van biliaire atresie) en de eerder aange-
legde roux-‘en Y’-jejunumlis wordt bewaard en zal ook na 
transplantatie dienen voor de galafvoer. Vlak voor aanvang 
van de zogenoemde anhepatische fase wordt het transplan-
taat bij de donor uitgenomen en doorgespoeld met koude 
preservatievloeistof en op smeltend ijs bewaard. Daarna 
wordt de buik van de donor gesloten.
Aansluiting van het transplantaat start met het anastomose-
ren van de venae hepaticae op de vena cava inferior en het 
‘end to end’-aansluiten van de vena portae van donor en ont-
vanger. Hierna wordt de circulatie hersteld en is de ische-
mie van het grootste deel van de lever voorbij. De rol van de 
plastisch chirurg bestaat uit het microchirurgisch herstellen 
van de arteriële vaatvoorziening (figuur 2). Hierna nemen 
de hepatobiliair chirurgen de ingreep weer over en wordt de 
galafvoer gezekerd door aansluiten van de galwegen op de 
eerder genoemde jejunumlis. 

monitoring

Zowel intraoperatief als op gezette tijden postoperatief (de 
eerste zeven dagen dagelijks) wordt de vaatvoorziening van 
het levertransplantaat onderzocht met behulp van duplex. 
Bij verdenking op verstoorde vaatvoorziening wordt direct 
geïntervenieerd.

rEsultatEn Van ldlt in hEt umcg
Per jaar ondergaan ongeveer twintig kinderen een levertrans-
plantatie in het UMCG, waarvan het in een derde van de ge-
vallen gaat om een LDLT. De gemiddelde leeftijd van de eerste 
twintig geopereerde kinderen was negen maanden ten tijde 
van de LDLT. Van deze twintig zijn er op dit moment acht-

Figuur 2. De voltooide arteriële anastomose is vlakbij de wijs vinger 
van de linkerhand te zien. De lever wordt met een retractor naar 
rechts weggehouden. Het verloop van het vat is vrijwel verticaal.


