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Voor alle auteurs geldt dat ze geen financiële belangen heb
ben bij het onderwerp van hun onderzoek, presentatie en 
abstract, tenzij anders staat vermeld. 

1. hogere sterfte onder zuigelingen met een 
orale schisis in nederland: 1997-2011 
D.P.F. van Nunen, M.J. van den Boogaard, P. Don Griot, 
M. Ruettermann, C.C. Breugem 
VIANEN 
Achtergrond. Aangeboren spleten van lip, kaak of gehemelte 
(cheilo, gnatho of palatoschisis) en combinaties hiervan 
komen in Nederland voor bij 1,42,1 per 1000 levendgebo
renen. De orale schisis vormt meestal een geïsoleerde afwij
king, maar gaat in 2040% gepaard met andere congenitale 
afwijkingen al dan niet passend binnen een beschreven syn
droom. Recent onderzoek liet zien dat internationaal beide 
groepen patiënten een verhoogde kans hebben om te over
lijden binnen het eerste levensjaar in vergelijking met de al
gehele populatie zuigelingen. Het doel van deze studie was 
een beeld te krijgen van de zuigelingensterfte onder schisis
patiënten in Nederland en de oorzaken van deze sterfte. 
Methode. Retrospectief statusonderzoek van alle 1530 in 
Nederland geboren schisispatiënten geregistreerd bij de 
Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwij
kingen (NVSCA) door leden van drie grote regionale schisis
teams (UMCU, UMCG, VUmc) in de periode 19972011. De 
schisispatiënten werden onderverdeeld naar geslacht, type 
schisis en aanwezigheid van bijkomende congenitale afwij
kingen. De vaststelling van de sterfte binnen deze patiënten
groep en de oorzaken hiervan werden eveneens gebaseerd 
op de medische status. 
Ervaring. In de periode 19972011 bedroeg de zuigelingen
sterfte onder 1530 in Nederland geboren patiënten met een 
orale schisis 2,16%. Bij onderverdeling naar type was de 
sterfte 2,45%, 1,61% en 2,38% voor respectievelijk palato, 
cheilo of cheilopalatoschisis. In de 1131 patiënten met een 
geïsoleerde schisis werd een sterfte gezien van 0,35% met 
sterftes van 0,76%, 0,29% en 0,20% voor geïsoleerde pa
lato, cheilo of cheilopalatoschisis. De 138 patiënten met een 
robinsequentie kenden een sterfte van 4,34%. In Nederland 
stierf in deze periode 0,45% van de zuigelingen gedurende 
het eerste levensjaar. De gerapporteerde doodsoorzaken lie
pen uiteen, maar waren veelal gerelateerd aan bijkomende 
congenitale afwijkingen. 
Conclusie. Ook in Nederland ligt de zuigelingensterfte on
der schisispatiënten beduidend hoger dan het niveau voor de 
algehele populatie zuigelingen. Aangezien de sterfte binnen 
deze groep patiënten in meerderheid voortkomt uit ernstige 
bijkomende congenitale problematiek (als een robinsequen
tie) is deze bevinding niet verwonderlijk. Echter, ook bij pa
tiënten met een geïsoleerde palatoschisis wordt, conform de 

internationale situatie, een bijna tweemaal verhoogde sterfte 
gezien. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk naar de oor
zaak van dit fenomeen om tijdig te kunnen interveniëren bij 
deze patiëntenpopulatie. 

2. het gebruik van een op maat gemaakt 
kunsthars plaatje bij palatografie 
A. Tan, C.M. Moues, K. Heijdenrijk 
GRONINGEN 
Achtergrond. Over de juiste leeftijd waarop het palatum 
durum bij schisis het best gesloten kan worden bestaat nog 
geen consensus. Vroege sluiting kan leiden tot groeiach
terstand, late sluiting tot spraakachterstand. Sluiting vindt 
meestal plaats tussen de 916 maanden, maar veel latere 
sluiting wordt ook verricht in Nederland. Een complicatie 
van de ingreep is een palatumfistel of dehiscentie. In het Me
disch Centrum Leeuwarden (MCL) zijn we gestart met het 
peroperatief plaatsen van een op maat gemaakt kunsthars 
beschermplaatje. Zo wordt het wondgebied beschermd en 
kan het normale dieet sneller hervat worden. 
Methode. In de periode 20122013 werden in samenwer
king met de kaakchirurgie en het Centrum voor Bijzondere 
Tandheelkunde in het MCL bij negen kinderen tijdens een 
palatumsluiting een palatumplaatje geplaatst. Maximaal één 
maand voor de ingreep werd een gipsafdruk van de boven
kaak gemaakt die als mal gebruikt werd. Peroperatief, voor
dat het plaatje over het wondgebied werd geplaatst, vond 
anatomische modificatie plaats met uvigel. Fixatie werd ver
richt met dunne draadligaturen aan de tanden. Na circa twee 
weken werd het plaatje weer verwijderd. Amoxicilline werd 
gegeven voor de duur van vijf dagen. 
Ervaring. Het betrof zes autochtone en drie adoptiekinde
ren; drie met bilaterale complete cheilognatopalatoschisis 
(CGPS), vier met unilaterale complete CGPS, één met bila
terale incomplete CGPS en één met palatoschisis. Van deze 
negen kinderen hadden er acht een palatumfistel/dehiscen
tie na primaire palatumsluiting, één kind kreeg bij primaire 
palatumdurumsluiting direct een plaatje geplaatst. Het 
plaatje bleef gemiddeld vijftien dagen in situ. Bij acht kinde
ren was daarna het palatum fraai gesloten, bij één trad door 
iatrogeen letsel een recidief op waarna de procedure succes
vol is herhaald. De ligduur was gemiddeld één dag. Dieet 
werd hervat direct postoperatief zonder beperking. 
Conclusie. Bescherming van het wondgebied na herstel van 
een palatumfistel met behulp van het peroperatief plaatsen 
van een op maat gemaakt palatumplaatje, zorgt voor een goe
de bescherming van het wondgebied waardoor een sneller 
herstel en terugkeer naar een normaal dieet bewerkstelligd 
kan worden. Verder onderzoek is nodig om deze methode 
ook bij kinderen zonder tanden toe te passen. Mogelijk biedt 
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schillende resultaten na snijdende en sparende otoplastiek
technieken. Er is gekeken naar indicatiestelling, operatieve 
verschillen, het optreden van complicaties en welke techniek 
postoperatief de beste resultaten laat zien. 
Methode. Het betreft een retrospectief observationeel data
baseonderzoek in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) 
over de periode 20022012. Geïncludeerd zijn patiënten die 
een otoplastiek hebben ondergaan volgens de techniek van 
Mustardé (11%), Chongchet (65%), Furnas (1%), conchas
hellreductietechniek (13%) of een combinatie van de technie
ken (10%). De dataanalyses zijn gedaan met de chikwadraat
toets, Fisher’s exact en logistische regressieanalyses. Voor de 
postoperatieve esthetische resultaten zijn van zestig patien
ten pre en postoperatieve foto’s blind geselecteerd door een 
epidemioloog. Door drie groepen van zes deelnemers zijn 
deze gescoord op tien onderdelen. Analyse werd verricht met 
behulp van Ttest en ANOVA. 
Ervaring. Er zijn 565 geopereerde patiënten (1060 oren) 
geïncludeerd in de studie waarbij 216 complicaties zijn be
schreven. Bij 6% van 1060 oren heeft een complicatie geleid 
tot een reoperatie (Mustardé 7%, Chongchet 6%, Furnas 
0%, conchashellreductie 7%). Patiënt en behandelkarakte
ristieken tussen de groep met en zonder complicaties zijn 
niet verschillend. Het aantal complicaties tussen kraakbeen
sparende versus kraakbeensnijdende techniek zijn niet sig
nificant verschillend (p = 0,44). Bij het esthetisch onderzoek 
bleek de snijdende techniek minder goed te scoren op post
operatief bereikte vorm, resultaat en tevredenheid vergele
ken met de sparende techniek (p = 0,04, p = 0,03 respectie
velijk p = 0,04).
Conclusie. Geconcludeerd kan worden dat patiënten die 
door middel van een kraakbeensparende dan wel kraak
beensnijdende techniek geopereerd worden, dezelfde kans 
hebben op het ontwikkelen van een complicatie. Uit het 
postoperatief onderzoek blijkt dat de (snijdende) chongchet
techniek postoperatief een minder mooie vorm van het oor 
scoort ten opzichte van de (sparende) mustardétechniek. Op 
resultaat en tevredenheid geldt dat de Mustardé significant 
beter scoort dan de (snijdende) conchashellreductietechniek 

5. het gebruik van resorbeerbaar zijden als 
basis voor fixatie van fracturen 
P.G.L. Koolen, G.S. Perrone, G.G. Leisk, T.J. Lo, D.S. Haas, 
J.E. Moreau
BOSTON 
Achtergrond. Interne fixatie met behulp van fixatieplaten 
en –schroeven, bestaande uit een metalen legering, is op dit 
moment de meest gangbare methode in de behandeling van 
fracturen. Deze methode heeft echter nadelen, waaronder 
infectie en plaatexpositie, met de noodzaak tot verwijdering 
van het materiaal. Recentelijke publicatie over resorbeerbare 
polyester (PLGA) platen en schroeven laat verbeterde bot ‘re
modeling’ zien, maar is ook geassocieerd met toegenomen 
inflammatie, incomplete botgenezing en gespannen dyna
mische eigenschappen, die wondgenezing beïnvloeden. We 
presenteren een volledig nieuwe groep van resorbeerbare 
platen en schroeven, geconstrueerd uit zijden proteinen, 

het plaatsen van een palatumplaatje ook dezelfde voordelen 
bij de primaire palatumsluiting. 

3. crouzonsyndroom: grootte van het 
 achterhoofdsgat en de betrokkenheid van 
de intraoccipitale synchondrosen 
B.F.M. Rijken, M.H. Lequin, J.J. de Rooi, M.L. van Veelen, 
I.M.J. Mathijssen
ROTTERDAM 
Achtergrond. Het is bekend dat de schedelnaden voortijdig 
sluiten in het crouzonsyndroom, maar mogelijk sluiten ook 
de schedelbasissynchondrosen te vroeg. Dit beïnvloedt de 
ontwikkeling van de schedel en schedelbasis en heeft mo
gelijk invloed op: de liquorpassage op het niveau van het 
achterhoofdsgat, het herniëren van de cerebellaire tonsillen 
en het ontwikkelen van verhoogde intracraniële druk. Onze 
hypo these was dat crouzonpatiënten een kleiner achter
hoofdsgat zouden hebben dan de controlegroep, en dat dit 
verschil veroorzaakt zou worden door het vroegtijdig sluiten 
van de intraoccipitale synchondrosen in de patiëntengroep. 
Methode. Het oppervlak en de anteriorposteriordiameter 
van het achterhoofdsgat werden gemeten in 3DCTscans 
van 27 crouzonpatiënten en 27 leeftijdgematchte contro
les. Plakdikte van de CTscans bedroeg 0,751,25 mm en 
alle scans werden uitgelijnd in een 3Dsoftwareprogramma 
(Aquariusnet). Het verschil in grootte van het achterhoofds
gat is getoetst met de studentTtest. Het sluiten van de syn
chondrosen is gegradeerd met behulp van het graderings
systeem eerder beschreven door Madeline en Elster (1995), 
verschillen tussen patiënten en controles werden getoetst 
met een ordinale logistische regressieanalyse. 
Ervaring. Patiënten met het crouzonsyndroom hadden een 
kleiner oppervlak (602 mm

2
 versus 767 mm

2
, p < 0,001) en 

een kleinere apdiameter (31 mm versus 35 mm, p < 0,001) 
van hun achterhoofdsgat dan controles. De intraoccipitale 
synchondrosen sloten circa drie tot negen maanden eerder 
in crouzonpatiënten (p < 0,05). 
Conclusie. De intraoccipitale synchondrosen sluiten vroeg
tijdig bij patiënten met het crouzonsyndroom, hierdoor is 
hun achterhoofdsgat al vanaf jonge leeftijd kleiner dan dat 
van controles. Helaas kon er binnen de groep van crouzon
patiënten geen relatie gevonden worden tussen de grootte 
van het achterhoofdsgat en het hebben van een tonsillaire 
herniatie. 

4. Retrospectief onderzoek (2002-2012) 
bij afstaande oren: kraakbeensparend of 
 kraakbeensnijdend, complicaties en eind-
resultaat vergeleken 
M. Smittenberg , C.M. Moues 
STIENS 
Achtergrond. Prominente oren zijn een veelvoorkomende 
(congenitale) afwijking in de populatie. Ondanks dat promi
nente oren geen functionele consequenties hebben, kan het 
bij een kind of volwassene tot grote psychische druk en on
zekerheid leiden. In deze studie wordt gekeken naar de ver
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Ervaring. Het ontwerp van de robot is geoctrooieerd en 
 vertaald naar een werkend prototype. Met de robot kan een 
precisie van 30 micrometer behaald worden, een factor 5 be
ter dan wat met de hand mogelijk is. Het prototype wordt op 
dit moment getest en geoptimaliseerd aan de TU/e. Door 
het verzamelen van gebruikservaringen van microchirurgen 
wordt het mechanisme en de besturingssoftware verder af
gestemd op een toepassing binnen de microchirurgie. 
Conclusie. De verwachting is dat door gebruik van de robot 
meer chirurgen in staat zijn om microchirurgie toe te pas
sen, zodat wachtlijsten verkort kunnen worden. Ook is het 
mogelijk om nieuwe, nog nauwkeurigere microchirurgische 
ingrepen te ontwikkelen. De robot wordt doorontwikkeld in 
de vorm van een TU/espinoffbedrijf in samenwerking met 
de afdeling Plastische Chirurgie van het azM. Resultaten 
van de eerste (pre)klinische testen worden binnen een jaar 
verwacht. Deze bestaan uit het meten van behaalde nauw
keurigheid tijdens pointing en tracing tasks uitgevoerd door 
chirurgen, en het hechten van kunstmatige bloedvaten. 

7. de peptiderge en niet-peptiderge 
 re-innervatie van de epidermis in de plantaire 
huid van de rat na reconstructie van de nervus 
ischiadicus 
S. Kambiz, L.S. Duraku, M. Baas, T.H.J. Nijhuis, S.G.  Cosgun, 
S.E.R. Hovius 
ROTTERDAM 
Achtergrond. Periferezenuwschade is een veel voorkomend 
klinisch probleem dat vaak leidt tot langetermijndisfuncties. 
De huidige gouden standaard voor doorgenomen zenuwen 
is een endtoendreconstructie van de zenuw. Neuropatische 
pijn wordt echter wisselend waargenomen bij patiënten na 
een endtoendreconstructie van de zenuw. 
Methode. Om de relatie tussen endtoendreconstructie van 
de zenuw en neuropathische pijn beter te begrijpen, heb
ben we de nervus ischiadicus in een rat doorgenomen en 
direct endtoend gereconstrueerd. Vervolgens hebben we 
neuropathische pijnverschijnselen gemeten door thermale 
(koude intolerantie) en mechanische hypersensitiviteit vast 
te stellen op vier verschillende tijdstippen; 5, 10, 20 en 30 
weken na endtoendreconstructie. Tot slot hebben we ge
keken naar de correlatie tussen neuropathische pijnver
schijnselen en de densiteit van peptiderge en nietpeptiderge 
zenuw vezels in de huid van de achterpoot van de rat. 
Ervaring. De resultaten van onze studie laten koudeintole
rantie zien twintig weken na endtoendreconstructie. Op 
hetzelfde tijdstip zien we significante toename in de densi
teit van peptiderge zenuwvezels. De nietpeptiderge vezels 
waren echter te allen tijde significant afgenomen. Daarnaast 
hebben we een tijdelijke sprouting van de gezonde aanlig
gende zenuw laten zien vijf weken na reconstructie. 
Conclusie. Dit artikel laat de relatie zien tussen de ingroei 
van peptiderge zenuwvezels en koudeintolerantie na end
toendreconstructie. Waardoor meer inzicht ontstaat in de 
potentiele therapeutische targets voor koudeintolerantie na 
perifere zenuwschade. 

welke potentieel gebruikt kunnen worden in de behandeling 
van (hand)fracturen. 
Methode. Zijden halffabrikaten werden geprepareerd en 
behandeld om kristallisatie met βsheetstructuren te indu
ceren. Na uitharding werd het materiaal geslepen tot schroe
ven. Invitroexperimenten vonden plaats in droge en gehy
drateerde omgevingen om de condities van implantatie na 
te bootsen. Mechanische tests werden uitgevoerd om trek
kracht op de schroeven te quantificeren. Invivoimplantatie 
van schroeven in rat femora vond plaats (n = 28). Terminatie 
werd uitgevoerd na t = 4 en t = 8 weken. Hierna vonden 
nieuwe mechanische tests en histologische analyse plaats 
(HE& Masson trichroomkleuring). 
Ervaring. Invitrobepaling van trekkracht in een gehydra
teerde omgeving liet een gemiddelde kracht van 29,0 ± 
5,71 Newton (N) zien. Uit invivoexperimenten bleek dat de 
schroeven (diameter 1,5 mm) zelftappend waren, met goede 
fixatie na vier en acht weken. Trekkkracht was respectieve
lijk 22,4 ± 5,21 en 23,3 ± 5,39 N, wat vergelijkbaar is met 
PLGA. Histologische analyse liet zowel vroege resorptie van 
de schroeven als actieve botremodelering zien. 
Conclusie. Onze resultaten demonstreren dat zijden bioma
terialen gebruikt kunnen worden als basis voor een resor
beerbaar fixatiesysteem in een diermodel, vanwege goede 
mechanische eigenschappen, gemak van implantatie, afwe
zigheid van negatieve hostresponse en effectiviteit in onder
steuning van botgenezing. De mechanische eigenschappen 
zijn vergelijkbaar met de huidige resorbeerbare fixatietech
nieken, echter, het biedt voordelen op het gebied van het 
biochemisch karakter. De eerste resultaten bieden een goed 
startpunt voor verder onderzoek naar het potentieel gebruik 
van zijden als basis voor resorbeerbare medische producten. 

6. ontwerp en ontwikkeling van een micro-
operatierobot 
R. Cau, T.J.M. van Mulken 
EINDHOVEN 
Achtergrond. Microchirurgische operaties vereisen een 
zeer vaste hand. De nauwkeurigheid die behaald kan wor
den bij het handmatig positioneren van een micronaald is 
begrensd door de aanwezigheid van tremor. In het meest 
gunstige geval is het mogelijk om met de hand een precisie 
van 150 micro meter te halen. Dit telt bijvoorbeeld mee in de 
selectie van bloedvaten bij vrijelaptransplantaties. Hierdoor 
zijn sommige operaties riskant of kunnen zelfs niet uitge
voerd worden. 
Methode. Onder begeleiding van prof. dr. Van der Hulst van 
het azM is aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 
een nieuwe microchirurgische robot ontwikkeld. Deze robot 
stelt de chirurg in staat om nauwkeuriger te opereren, door 
het filteren van de trilling van de handen en door het schalen 
van zijn of haar bewegingen. Het systeem is klein en licht, 
en hangt boven de patiënt. Er kunnen maximaal vier robot
armen tegelijk werken aan dezelfde operatie, wat gelijk staat 
aan twee chirurgen. Iedere robotarm wordt bestuurd door 
een van de handen van de chirurg(en). 
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zijn in het behandeltraject van CTS tussen de verschillende 
specialismen en daarnaast het in kaart brengen van het hui
dig gebruik van infectiepreventieve maatregelingen. 
Methode. De opzet is een transversaal beschrijvend enquête
onderzoek. CTSopererende chirurgen van de algemene chi
rurgie, orthopedie, plastische chirurgie en neurochirurgie 
werden via email benaderd om te participeren in een on
line enquête. De vragenlijst omvatte vragen over diagnose, 
behandeling en infectiepreventieve maatregelingen bij CTS
operaties. 
Ervaring. Het responspercentage was 41% (226 reacties). 
Er waren verschillen bij het standaard uitvoeren van elek
trofysiologisch onderzoek (EMG) en het gebruik van pro
vocatietesten. De behandeling verschilde in het toepassen 
van conservatieve behandelingen, bloedleegte, anesthesie 
en incisiegrootte. Endoscopische operaties, postoperatieve 
spalkimmobilisatie en het peroperatief opzoeken van de mo
torische tak werden weinig uitgevoerd. Op het gebied van 
infectiepreventie waren er verschillen in het gebruik van 
type operatiekamer, operatiekleding, steriele afdekking en 
het gebruik van profylactische antibiotica. 
Conclusie. Dit onderzoek toont aan dat er verschillen zijn in 
de behandeling van CTS door verschillende specialismen in 
Nederland. Met deze inventarisatie kunnen de behandeling 
van CTS en het gebruik van infectiepreventieve maatrege
lingen in Nederland worden vergeleken met andere landen. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs financieel be
lang hebben bij deze presentatie en dat zij dit zullen melden 
 tijdens hun presentatie. 

10. de diagnostische opbrengst van 
pols artroscopie en MRi bij chronische 
 polsklachten. Een vergelijking 
T.C. van Alphen, M. Maas, A.R. Koch 
DEN HAAG, AMSTERDAM 
Motivatie. De complexiteit van de polsanatomie maakt het 
diagnosticeren van chronische polsklachten een uitdaging 
voor de hand en polschirurgen. Polsartroscopie blijkt sinds 
de introductie een in toenemende mate onmisbaar instru
ment als diagnosticum. Het is echter een chirurgische in
greep, met de geassocieerde risico’s en het nadeel van geven 
van lokale of algehele narcose. Verder is het een operatie die 
niet alle Nederlandse praktiserende hand en polschirur
gen routinematig uitvoeren. MRI daarentegen is een breed 
beschikbaar en een noninvasief onderzoek waarbij geen 
verdoving nodig is. Het doel van deze studie is om de diag
nostische uitkomsten tussen MRI en polsartroscopie te ver
gelijken bij chronische polsklachten.
Methode. Dit is een ‘single center’, retrospectieve cohort
studie. De diagnostische resultaten van MRI en polsartro
scopie in vijftien opeenvolgende patiënten uit 2010 met 
chronische pijnklachten van de pols werden geanalyseerd. 
Dertien patiënten waren secundaire verwijzingen van an
dere centra. De beelden van de MRI werden blind secun
dair gereviewed door een ervaren radioloog (prof. M. Maas: 
AMC), gespecialiseerd in de musculoskeletale polsMRI’s. 
De polsartroscopiën werden uitgevoerd in ons centrum door 

8. ontwikkeling van een in-vitrokeloïdmodel 
G.C. Limandjaja, L.J. van den Broek, T. Waaijman, 
R.J.  Scheper, F.B. Niessen, S. Gibbs 
AMSTERDAM 
Achtergrond. Keloïden staan bekend om hun therapieresis
tente aard, maar om betere behandelingen te ontwikkelen 
is het essentieel om eerst de achterliggende pathogenese 
goed in kaart te brengen. Het doel van dit onderzoek was het 
ontwikkelen van een fysiologisch relevant, natuurgetrouw, 
tissueengineered, invitrokeloïdmodel en dit te vergelijken 
met andere littekens (normotrofische en hypertrofische lit
tekens) om de verschillen in de onderliggende pathogenese 
van deze verschillende littekens te bestuderen en zodoende 
nieuwe drug targets te identificeren. 
Methode. Epidermale keratinocyten en dermale fibroblasten 
van gezonde huid en littekens (normotrofisch, hypertrofisch, 
keloïd) werden gebruikt voor de constructie van huidequiva
lenten. Keloïden werden verder onderverdeeld in periferie, 
oppervlakkig centrum, dieper gelegen centrum en normale 
huid rondom keloïd. De volgende parameters werden ge
evalueerd in de huidequivalenten: contractie; epidermale 
en dermale dikte; epidermale differentiatie (keratine 17) 
en proliferatie (Ki67); myofibroblasten (αsmoothmuscle
actin); secretie van wondgenezingmediatoren (CCL27, IL6, 
CXCL1, CXCL8, CCL2, CCL5, HGF). 
Ervaring. Zowel het hypertrofische als het keloïdmodel ver
toonden verhoogde contractie en dermale dikte vergeleken 
met gezonde huid en normotrofische littekens. Epidermale 
dikte was toegenomen in het huidequivalent gemaakt van 
centraal diepe keloïdfibroblasten. Myofibroblasten waren 
aanwezig in modellen van beide abnormale littekens (keloid 
en hypertrofie), maar beduidend meer in het huidequivalent 
van centraal diepe keloidfibroblasten. Alle huidequivalenten 
lieten normale epidermale differentiatie en proliferatie zien. 
Het hypertrofische model vertoonde echter een verschillend 
secretieprofiel van wondgenezingmediatoren vergeleken 
met het keloïdmodel, terwijl de normale huid rondom keloïd 
eigenschappen vertoonde van zowel onaangedane gezonde 
huid als van keloïd. 
Conclusie. Met behulp van tissueengineered invitrolitte
kenmodellen hebben we parameters geïdentificeerd die ge
zonde huid van abnormale littekens (keloïd en hypertrofie) 
onderscheidt. Het keloïdmodel gemaakt van centraal diepe 
keloïdfibroblasten bleek het meest extreme keloïdfenotype 
te vertonen. Daarnaast hebben we parameters gevonden die 
niet alleen onderscheid tussen normotrofische en abnor
male littekens, maar ook tussen hypertrofische littekens en 
keloïden mogelijk maken. 

9. de verschillen in de behandeling van het 
carpaletunnelsyndroom tussen de verschil-
lende opererende specialismen in nederland 
J.P. Rijnja, M.A. J. Bolster, M. Ruettermann
DOETINCHEM 
Achtergrond. Carpaletunnelsyndroom (CTS) wordt in 
 Nederland door verschillende specialismen geopereerd. Het 
doel van dit onderzoek is om aan te tonen of er verschillen 
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vrijheid. Eén patiënt heeft elf maanden na de operatie een 
proximale rij carpectomie ondergaan in verband met per
sisterende pijn zonder technisch verklaarbare oorzaak. De 
meeste patiënten waren tevreden met de operatie. Acht pa
tiënten scoorden de procedure als ’uitstekend’, een patiënt 
als ’goed’, drie scoorden ‘gemiddeld’ en van vijf patiënten 
geen respons. 
Conclusie. Lunatum PyroCarbon artroplastiek kan een op
tie zijn in symptomatische patiënten met een Lichtman 
stadium IIIB of IV. Onze studie suggereert dat de meerder
heid van de patiënten baat heeft gehad bij deze procedure. 
Echter deze studie beschrijft de eerste klinische uitkomsten 
van een kleine populatie met een beperkte maximale follow
up periode van drie jaar. Een voordeel van deze techniek is 
dat de overige behandelingen een optie blijven, revisie naar 
proximale rij carpectomie of partiële polsfusie blijft moge
lijk. Dit gegeven en deze eerste resultaten rechtvaardigen 
het continueren van de lunatum PyroCarbon artroplastiek
procedure. 

12. Resultaten van de universal 2 pols-
prothese bij patiënten met posttraumatische 
polsartrose 
M.E. Brinkhorst, R.W. Selles, A. Blomme, J.J. Dias, H.P. Singh, 
T.M. Moojen 
DEN HAAG 
Achtergrond. De polsprothese is, na totale polsartrodese, 
één van de meest gebruikte behandelingen bij eindstadium 
polsartrose. De oudere generaties polsprotheses lieten over
wegend tegenvallende resultaten zien met veel complicaties. 
Studies naar de nieuwste (vierde) generatie polsprotheses 
hebben zich vooral gericht op patiënten met reumatoïde 
 artritis (RA), waarbij de posttraumatische (PT) pols onder
belicht bleef. Het doel van deze studie is om de resultaten te 
evalueren van de Universal 2 polsprothese (vierde generatie) 
als behandeling van eindstadium posttraumatische polsar
trose. De resultaten werden vergeleken met de resultaten 
van dezelfde prothese bij RApatiënten en referentiedata van 
een normale polsfunctie. 
Methode. De hoeveelheid beweging, knijpkracht en DASH
score werd bij 14 patiënten met PTpolsartrose en 6 RA
patiënten preoperatief, na 6 en 12 maanden postoperatief 
gemeten. 10 PTpolsen en 5RA polsen werden aanvullend 
onderzocht door middel van de biaxiale elektrogoniometer 
en de Michigan Hand Questionnaire (MHQ). Gemiddelde 
followup voor de aanvullende meting was 26 maanden voor 
PTpatiënten en 36 maanden voor RApatiënten. 
Ervaring. Radiaaldeviatie was na 6 en 12 maanden post
operatief significant afgenomen in de PTgroep (resprectie
velijk P < 0,001 en P = 0,019). Andere bewegingsrichtin
gen en knijpkracht waren niet significant veranderd. De 
DASHscore in de PTgroep daalde gemiddeld met 17 pun
ten na 6 maanden (P < 0,001) en 22 punten na 12 maanden 
(P < 0,001). In vergelijking met de RAgroep was vooral de 
preoperative radiaaldeviatie groter in de PTgroep (12° ver
sus 5°). Tijdens de aanvullende meting van de PTgroep 
werd, in vergelijking met een normale pols, een sterke af

één handchirurg (A.R. Koch: HAGA) met ruime ervaring op 
het gebied van artroscopieën van de pols. De diagnostische 
uitkomsten van MRI en artroscopie worden statistisch met 
elkaar  vergeleken. 
Resultaten. De interobserver bias tussen de beoordelaars 
van de MRI was hoog. Bij veertien patiënten (93%; 95%
CI: 0,700,99) was de beoordeling substantieel anders. De 
secundaire beoordelaar gaf een gemiddelde kwaliteitsscore 
van 5,1/10 aan de MRI’s, waarbij vier MRI’s niet beoordeel
baar waren vanwege de slechte kwaliteit. Bij twaalf patiën
ten werd de werkdiagnose na artroscopie volledig aangepast 
en in twee gevallen werd een aanvullende diagnose gesteld. 
De initiële diagnose van de MRI werd in veertien patiënten 
(93%; 95%CI: 0,70099) herzien door de bevinding bij ar
troscopie leidend tot een definitieve diagnose. Dit was bij 
dertien patiënten (87%; 95%CI: 0,620,96) het geval bij de 
secundaire beoordeeld MRI.
Conclusie. In deze studie, blijkt dat polsartroscopie verreweg 
de hoogste opbrengst oplevert in de diagnostiek van com
plexe wekedelenpathologie van de pols. De MRI blijkt in 
dat geval een zeer onbetrouwbaar diagnostische middel. De 
polsartroscopie leidt, in tegenstelling tot de initiële als de se
cundair beoordeelde MRI, in bijna alle patiënten tot een defi
nitieve diagnose. Verder was de interobserver bias tussen de 
beoordelaars van de MRI erg hoog. Polsartroscopie heeft de 
mogelijkheid om een optimaal statisch en dynamisch beeld 
te krijgen van polspathologie. We beschouwen MRI vooral 
waardevol bij verdenking van intraossale pathologie. 

11. lunatum Pyrocarbon implantaatartro-
plastiek: een analyse van de polsfunctie en 
patiënt tevredenheid 
N.J. Visser, R. Feitz
AMSTERDAM 
Achtergrond. De ziekte van Kienbock wordt regelmatig ter 
discussie gesteld door verschillende auteurs. Echter er is 
geen consensus over de precieze etiologie en de behande
ling blijft controversieel. Afhankelijk van het stadium van 
de lunatomalacie zijn er verschillende chirurgische behan
delingen beschreven. Een relatief nieuwe behandeling voor 
een patiënt met symptomatische lunatomalacie volgens 
Lichtman stadium IIIB of IV is lunatumartroplastiek met 
de  PyroCarbon prothese. Na het artikel waarin de operatieve 
techniek voor het eerst beschreven staat, zijn er geen publi
caties verschenen met resultaten van de behandeling. Deze 
studie beschrijft de eerste klinische uitkomsten van de Pyro
Carbon lunatumprothese. 
Methode. Tussen 2010 en 2013 hebben zestien patiënten 
met Kienbock stadium III een lunatum PyroCarbon artro
plastiek ondergaan waarbij er gebruik is gemaakt van een 
strip van de FCR ter stabilisatie van het implantaat. De pati
enten zijn pre en postoperatief geëvalueerd door middel van 
vragenlijsten en metingen. 
Ervaring. De pijnscore en functie zijn verbeterd in de meer
derheid van de patiënten. De gemiddelde VASscore verbe
terde van 4,7 naar 2,1, de gemiddelde PRHWEscore van 59 
naar 19. Er was slechts minimaal verlies van de bewegings
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deld werd met chemoradiatie met zes keer wekelijks CDDP. 
Gebaseerd op de literatuur kan je concluderen dat de meeste 
patiënten met een borstimplantaatgeassocieerd anaplastisch 
Tcellymfoom complete remissie bereiken. Bij patiënten met 
enkel effusie rond het implantaat, zonder palpabele massa, 
zou alleen capsulectomie en verwijderen van de implantaten 
voldoende moeten zijn. 

14. Sensibiliteit in de huid van het boven-
ooglid na een bovenooglidcorrectie 
S.M.W. Pool, B. van der Lei 
GRONINGEN 
Achtergrond. Blepharochalasis is een aandoening waarbij 
een huidoverschot van de bovenoogleden op of zelfs over de 
wimpers hangt, iets wat meestal wordt veroorzaakt door ver
oudering van de huid. Het huidoverschot kan gemakkelijk 
worden verwijderd door middel van een bovenooglidcorrec
tie, één van de meest uitgevoerde ingrepen door plastisch 
chirurgen. Na deze ingreep bemerken patiënten regelmatig 
dat het gevoel in de resterende huid van het bovenooglid is 
verminderd. Hoewel er meestal wordt verondersteld dat dit 
met de tijd weer herstelt, is de prevalentie, aard en ernst er
van onbekend, evenals de duur en mate van herstel. 
Methode. Vier modaliteiten van sensibiliteit werden getest: 
tast, temperatuur, druk en pijnzin. Hiervoor werd respec
tievelijk de punt van een watje, een TipTherm, een Cochet
Bonnet aesthesiometer en een neurologische speld gebruikt. 
De tests werden op drie (tast en temperatuurzin) of zes 
(druk en pijnzin) verschillende plekken van ieder boven
ooglid uitgevoerd: lateraal, centraal en nasaal (voor de laatste 
twee modaliteiten verdeeld in boven en onder de incisie
plaats). Alle vier modaliteiten werden op vier verschillende 
momenten getest: een uur voor de operatie en postoperatief 
na een week, na zes tot acht weken en na zes maanden. 
Ervaring. In totaal werden 32 patiënten (64 bovenoog leden) 
geïncludeerd in de studie. De tastzin was significant vermin
derd in het centrale deel van de bovenoogleden, zowel 1 week 
als 6 tot 8 weken na de ingreep. De temperatuurzin was niet 
significant verschillend op alle 3 plekken van de bovenoogle
den op de verschillende meetmomenten. De druk en pijn
zin waren een week na de operatie significant verminderd 
in het centrale en nasale onderste deel van de bovenoogle
den, aanhoudend in het centrale deel na 6 tot 8 weken. Na 6 
maanden was de drukzin op alle 6 meetplekken significant 
beter dan voor de operatie. 
Conclusie. Deze studie laat zien dat de sensibiliteit, na een 
periode van verminderde tast, druk en pijnzin in het cen
trale deel en verminderde druk en pijnzin in het nasale deel, 
volledig is hersteld in alle delen van de huid van het boven
ooglid zes maanden na een bovenooglidcorrectie. Deze in
formatie kan worden gebruikt om patiënten pre en posto
peratief beter te informeren over wat ze kunnen verwachten 
van de aard, ernst en duur van de gevoelsstoornissen in de 
huid van het bovenooglid na een bovenooglidcorrectie. 

name van flexieextensie (38%), radioulnaire deviatie (48%) 
en circumferentie (56%) gevonden.
Conclusie. Gezien de relatief goede DASHscore in com
binatie met het behoud van een bewegelijke pols, kunnen 
wij concluderen dat de Universal 2 polsprothese een goede 
behandeloptie is bij patiënten met eindstadium posttrauma
tische polsartrose. Toekomstig onderzoek moet zich richten 
op langere followup om zo de levensduur van deze prothese 
te onderzoeken. 

13. Mamma-implantaatgeassocieerd 
 anaplastisch T-cellymfoom; een casereport 
en review van de literatuur 
K.E. Kofman, L.U.M Corion, L.B.J, Valkenburg, S.H. Wu, 
G.K.van Drunen
LEIDEN 
Achtergrond. Het mammaimplantaatgeassocieerd ana
plastisch grootcellig Tcellymfoom (iALCL) is een zeldzaam 
Tcellymfoom in het spectrum van de CD30+lymfoproli
feratieve ziekten. Het werd pas in 1997 voor het eerst be
schreven. Het presenteert zich meestal als een fibreus kapsel 
met effusie rond het implantaat. In zeldzame gevallen pre
senteert het zich als een palpabele massa. Gebaseerd op de 
expressie van het anaplastisch lymfoom kinase (ALK)eiwit 
kan het lymfoom onderverdeeld worden in het ALK en het 
ALK+lymfoom. Historisch gezien zouden patiënten, on
danks agressieve therapie, met ALKALCL een slechtere vijf
jaarsoverleving (40%) hebben dan met ALK+ALCL (80%). 
Methode. Onze patiënte betrof een 35jarige vrouw, met in 
de voorgeschiedenis een cervixcarcinoom stadium IB, in 
2010 behandeld door middel van radicale uterusextirpatie 
en lymfadenectomie. In 2008 onderging zij een mamma
augmentatie beiderzijds. In oktober 2013 bemerkte zij een 
zwelling van de rechtermamma. Er vonden elders meerdere 
puncties plaats, waarbij slechts reactieve veranderingen ge
vonden werden. Vervolgens werd er een excisiebiopsie van 
het kapsel verricht, waarbij er sprake bleek te zijn van een 
ALK iALCL. Hiervoor vond explantatie van de protheses en 
capsulectomie plaats. Er vond geen adjuvante behandeling 
plaats. 
Ervaring. Een studie van Miranda et al. vond 60 casereports 
van het iALCL. De gemiddelde overleving was 12 jaar. Bij 
93% van de mensen vond er capsulectomie en verwijderen 
van de implantaten plaats, en 78% onderging chemothe
rapie. Bij 93% van de mensen met enkel effusie rond het 
implantaat ontstond volledige remissie, in tegenstelling tot 
72% van de mensen met een palpabele massa. Een studie 
van Story et al. vond 44 casussen van patiënten met een 
iALCL tussen 1990 en 2012 waarvan de meerderheid alleen 
effusie rond het implantaat had. Hiervan was 97% ALK, en 
was de survival rate 100%. 
Conclusie. Bij onze patiënte bleek er sprake van een 
 ALKanaplastisch Tcellymfoom. Omdat bij de aanvullende 
capsulectomie geen Tcellymfoom meer werd gevonden in 
de PA werd zij niet adjuvant behandeld door middel van een 
CHOPkuur. Tevens werd bij patiënte het beloop gecompli
ceerd door een recidief cervixcarcinoom, waarvoor zij behan
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abces, trombose, fistel, kapselcontractuur, luxatie/lekkage/
verkeerde maat implantaat en interne decubitus. Geïnclu
deerde risicofactoren waren leeftijd, BMI, roken, ASAscore, 
diabetes mellitus, tijdstip (direct/indirect) en soort recon
structie, lateraliteit, ervaring plastisch chirurg, preoperatieve 
chemo en radiotherapie. Alle gecompliceerde reconstruc
ties werden vergeleken met een aselect getrokken steekproef 
van ongecompliceerde borstreconstructies om onafhanke
lijke risicofactoren voor het optreden van een complicatie te 
 voorspellen. 
Ervaring. In totaal werden 1258 borstreconstructies (1146 
met implantaat; 83 LD/TRAM; 29 DIEP) verricht. Na een 
gemiddelde followup van 25,8 maanden trad bij 257 borstre
constructies (20,4%) een complicatie op, bij 224 borstrecon
structies (17,8%) was reoperatie noodzakelijk. Multivariate 
logistische regressieanalyse resulteerde in twee onafhan
kelijke voorspellers: directe reconstructie (2,1 keer vaker 
gecompliceerd dan indirecte reconstructie) en autologe re
constructie (4,5 keer vaker gecompliceerd dan reconstructie 
met implantaat). Andere mogelijke risicofactoren bleken 
niet voorspellend te zijn. Overwogen zou kunnen worden of 
een directe reconstructie wel een extra operatie bespaart en 
of een autologe reconstructie wel tot betere resultaten leidt 
vergeleken met reconstructie met implantaat. 
Conclusie. Directe reconstructie en autologe reconstructie 
blijken onafhankelijke voorspellers te zijn voor het optreden 
van een complicatie. Deze uitkomsten kunnen de preopera
tieve keuze voor de soort en het tijdstip van borstreconstruc
tie ondersteunen. 
 

17. directe borstreconstructie met een 
 implantaat en Strattice™; een retrospectieve 
analyse van het eerste nederlandse cohort
R.E.G. Dikmans, F. El Morabit, D.J. Hofstede, S.M.H. 
 Tuinder, A.A.W.M. van Turnhout, O.T. Zöphel
AMSTERDAM 
Achtergrond. Strattice

™
, een acellulaire dermale matrix af

komstig van varkenshuid, kan worden gebruikt in directe 
borstreconstructies met een implantaat. De collageenmatrix 
wordt ter ondersteuning in de onderpool van de borst ge
plaatst en verbetert mogelijk het cosmetisch resultaat. Het 
doel van deze studie is om het eerste Nederlandse cohort van 
patiënten die geopereerd zijn met de betreffende techniek te 
analyseren.
Methode. Er is een retrospectieve statusanalyse uitgevoerd 
van patiënten die een directe borstreconstructie met een 
implantaat en Strattice

™
 hebben ondergaan tussen 2010 

en 2014. Het betreft zes verschillende centra in Nederland. 
Patiënt karakteristieken en klinische uitkomsten zijn gere
gistreerd.
Ervaring. 88 patiënten ondergingen een unilaterale (n:63) of 
bilaterale (n:25) directe reconstructie met een implantaat en 
Strattice

™
. In totaal werden 110 borsten geïncludeerd en ge

evalueerd. De complicaties waren seroomvorming (20,9%), 
huidnecrose (20%), wonddehicentie (11,8%), hematoom
vorming (12,7%), erytheem (14.5%) en infectie (11,8%). 
De meeste complicaties konden worden verholpen, echter 

15. ‘The Swine Sign’ 
B. van der Lei, M.N. Smittenberg
LEEUWARDEN 
Achtergrond. In het algemeen wordt de liposuctieprocedu
re gebruikt voor contourverbetering en uitdunnen van be
paalde lichaamsgebieden maar niet te veel, aangezien dit tot 
irregulariteiten leidt. Echter, in sommige procedures wordt 
liposuctie wel gebruikt om juist zoveel mogelijk vet af te zui
gen. Bijvoorbeeld bij dermolipectomie van een arm of been 
waar alleen de huid geëxcideerd kan worden na uitgebreide 
liposuctie; of bij liposuctieabdominoplastiek waarbij liposuc
tie plaatsvindt van het vet in de onderbuik onder de fascie 
van Scarpa zodat deze fascie behouden kan worden. Bij deze 
voorbeelden is het de vraag wanneer er voldoende vet is af
gezogen en de liposuctieprocedure kan worden beëindigd. 
Methode. Tijdens bovengenoemde procedures viel ons 
steeds een hoorbaar teken op dat ons hielp in de beslissing 
wanneer te stoppen met de liposuctieprocedure wanneer er 
weinig vet meer over was. 
Ervaring. Dit teken is een geluid gemaakt door de liposuc
tiecanule en lijkt op het geluid gemaakt door een kind dat 
een beker leegdrinkt met een rietje, of op het geluid gemaakt 
door een varken of zwijn die zijn trog leegeet. Wanneer we 
dit geluid hoorden, stopten we met de liposuctieprocedure 
in bovengenoemde voorbeelden. We merkten dat er op dat 
moment ook bijna geen vet meer afgezogen kon worden. 
Conclusie. Door deze ervaring zouden we willen adviseren 
dat dit ‘Swine sign’ gebruikt kan worden als een teken tij
dens de specifieke liposuctieprocedures om te helpen beslis
sen wanneer het moment gekomen is om te stoppen met de 
lipo suctieprocedure wanneer bijna al het vet is afgezogen. 
NB dit is geen heel wetenschappelijke bijdrage, eerder te 
zien als een ludieke publicatie (in de PRS).

16. de complicaties van borstreconstructie 
na mastectomie in de regio oost-nederland 
L. Leferink, O.T. Zöphel, H. Rakhorst, M.G.J. Brusse-Keizer 
ENSCHEDE 
Achtergrond. Complicaties na borstreconstructie vormen 
een belangrijk klinisch probleem. Vanuit drie ziekenhuizen 
in de regio OostNederland (Medisch Spectrum Twente, 
Ziekenhuisgroep Twente en Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix) werd een retrospectief multicenter onderzoek ver
richt naar de verschillende soorten en prevalentie van com
plicaties na borstreconstructie. Er werd onderzocht of er 
onafhankelijke risicofactoren bestaan voor het optreden van 
een complicatie na borstreconstructie, specifiek werd onder
zocht of er een verschil bestaat tussen directe en indirecte 
reconstructie en tussen reconstructie met implantaat en au
tologe reconstructie. 
Methode. Alle borstreconstructies verricht in de periode 
januari 2009  juli 2013 werden achterhaald. Er werd on
derscheid gemaakt tussen reconstructie met implantaat 
(plaatsen TE, direct implantaat, wisselen implantaat na TE/
complicatie, LD met implantaat) en autologe reconstructie 
(LD, TRAM, DIEP). Soorten complicaties betroffen infectie, 
necrose, nabloeding/hematoom, wonddehiscentie, seroom, 
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analyse gedaan naar de verandering van de flora in deze 
 neovagina’s. 
Methode. Bij zestien patiënten die een sigmoïd neovagina 
hebben ondergaan hebben we via coloscopie en vagino
scopie een biopt genomen en deze geanalyseerd door middel 
van een PCR, ISprotechniek. Hierbij werden alle bacteriën 
uitvoerig onderzocht. 
Ervaring. Alhoewel biopten genomen op verschillende plek
ken in het colon veel gelijkenissen hebben, toonden de biop
ten van de neovagina weinig correlatie met die van de colon 
uit dezelfde patiënt. Nog frappanter was dat de biopten meer 
gelijkenis toonden met de andere colonvagina’s dan met bi
opten uit eigen darm. 
Conclusie. Dit is de eerste analyse van de microbiële flora 
van de neovagina gedaan door middel van een sigmoïd. De 
flora bijkt zeer divergent te zijn van de originele flora, maar 
lijkt zelfs te divergeren naar natuurlijke vaginale flora. 

20. Vergelijking bilobedflap en volledige-
diktehuidtransplantaat ter sluiting van 
 neuspuntdefecten 
M.A. Kemler 
GRONINGEN 
Achtergrond. Er is onvoldoende grond om te stellen dat de 
bilobedflap de beste keuze is voor reconstructie van neus
puntdefecten. 
Methode. Bij twintig patiënten werden neusfoto’s gemaakt, 
twee jaar na excisie van huidkanker en sluiting met een 
bilobed flap (n = 7) of een volledigediktehuidtransplantaat 
(n = 13). De foto’s werden beoordeeld volgens de POSAS
schaal door twee dermatologen, twee plastisch chirurgen en 
twee nietmedici. 
Ervaring. De beoordeling van de twee technieken toonde 
geen significante verschillen. Op een schaal van 010 waar 
0 staat voor ‘geen zichtbare afwijking’ scoorde de bilobed
flap gemiddeld 2,22 en het huidtransplantaat 2,33. Medisch 
specia listen verkozen de bilobedflap, terwijl nietmedici 
voorkeur gaven aan sluiting met een huidtransplantaat. 
Conclusie. Er werd geen bewijs gevonden ter onderbouwing 
van de stelling in leerboeken dat de bilobedflap ’superieur’ 
is bij reconstructie van neuspuntdefecten kleiner dan 1,5 cm. 

21. de keystonetranspositielap; een bruikbare 
en veelzijdige reconstructie
K.E. Kofman, P. Verduijn, O.P. Schuitema, L.U.M. Corion, 
G.K. van Drunen 
LEIDEN 
Achtergrond. In 1995 werd in Australie de keystonelap ont
wikkeld en is daar sindsdien een belangrijke locoregionale 
fasciocutane reconstructie. De keystonetranspositielap is een 
bruikbare, snelle en veelzijdige reconstructie die toegepast 
kan worden voor het sluiten van defecten in de meeste gebie
den van het lichaam. Vooral op plaatsen waar weinig speling 
is, komen de voordelen van de keystonelap tot uiting. De le
vensvatbaarheid van de lap wordt gewaarborgd door het sub

22,7% van de borsten ondergingen een heroperatie met een 
percentage van 11,8% aan explantaties. 
Conclusie. Directe borstreconstructie met een implantaat 
en Strattice

™
 lijkt gepaard te gaan met verscheidene com

plicaties; met name productie van seroom en huidnecrose.
Tevens wordt een hoog heroperatiegetal gevonden. Gezien 
de potentiële rol van Strattice

™
 bij directe borstreconstruc

ties met een implantaat en het gebrek aan goede literatuur, 
is meer ervaring en het uitvoeren van een RCT nodig. 

18. Validiteit en betrouwbaarheid van 
 drie dimensionale beeldvorming voor volume-
metingen van de arm 
M. Erends, T. van der Aa, A.A. Piatkowski de Grzymala, 
R.R.W.J. van der Hulst 
MAASTRICHT 
Achtergrond. Lymfoedeem van de arm is een veelvoorko
mende complicatie na een behandeling voor kanker met 
een okselklierdissectie en/of radiotherapie. Momenteel is er 
geen methode die lymfoedeem foutloos kan diagnosticeren. 
Driedimensionale (3D) beeldvorming wordt op dit moment 
gebruikt om volumes te meten in de esthetische en maxillo
faciale chirurgie. Deze studie heeft als doel om de validiteit 
en betrouwbaarheid van 3Dvolumemetingen van de arm te 
bepalen in vergelijking met de huidige gouden standaard 
(watervolumetrie). 
Methode. 33 participanten werden geïncludeerd en voltooi
den beide metingen. De nauwkeurigheid van de 3Dvolu
memetingen en watervolumetrie werd vergeleken in een 
‘ within subject design’. 
Ervaring. De analyse liet een gemiddeld verschil zien tussen 
beide methoden van 13,76 cc [34,77 tot 7,26], dit volume
verschil was niet significant (p = 0,192). Zowel de intra als 
interrater betrouwbaarheid van de 3Dvolume metingen wa
ren hoog (0,99). 
Conclusie. 3Dvolumemetingen van de arm zijn valide en 
betrouwbaar. Daarom bevelen wij deze methode aan voor 
het meten van het volume van de arm. Aangezien deze me
thode nu is gevalideerd voor armen zonder lymfoedeem, wil
len wij deze nieuwe techniek valideren voor patiënten met 
lymf oedeem. 

19. Eerste analyse van microflora in de 
 sigmoïd neovagina door middel van iS-pro 
M. Bouman, M. Buncamper 
AMSTERDAM 
Achtergrond. Een gezonde darm bevat een complex even
wicht aan specifieke flora die zorgdraagt voor de gezondheid 
van de darm. Verstoringen van deze flora kunnen ernstige 
gevolgen hebben voor de integriteit van de mucosa van de 
darm. Bij het aanleggen van een sigmoïd neovagina wordt 
de functie van dit darmsegment verstoord. Door de afwezig
heid van feaces vermindert de hoeveelheid voedingsstoffen 
van de flora en kan dit leiden tot ernstige disfunctie van het 
darmsegment. Alhoewel dit wordt vermoed is er nooit een 
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Methode. Door middel van een retrospectieve analyse wer
den alle patiënten geïncludeerd die in 2009, 2010 of 2011 
een ‘gastric bypass’ hadden ondergaan en daarop volgend, 
in dezelfde kliniek, contourherstellende chirurgie onder
gingen. Standaard vitaminesuppletie was onderdeel van het 
post operatieve protocol van de afdeling Bariatrische Chirur
gie. Patiëntkarakteristieken, bloedonderzoek aangaande de 
voedingsstatus, het soort contourherstellende ingreep en de 
complicaties na contourherstellende ingreep werden gere
gistreerd. 
Ervaring. Er werden 68 ingrepen bij 52 patiënten verricht. 
Patiënten waren gemiddeld 49 jaar (3065 jaar) en 80,8% 
(n = 42) van de populatie was vrouw. Het gemiddelde EWL 
was 74%, wat resulteerde in een gemiddeld BMI van 28 kg/
m

2
 (2139 kg/m

2
) voor contourherstellende chirurgie. Bij 27 

van de 68 procedures (39,7%) was er sprake van een wond
gerelateerde complicatie; een wondinfectie was het meest 
voorkomend (14,7%). Er was 67 maal bloedonderzoek aan
gaande de voedingsstatus beschikbaar; dit vond gemiddeld 
6 maanden (020 maanden) voor contourherstellende chi
rurgie plaats. Bij 18 patiënten was sprake van een voedings
deficiëntie, 10 van deze patiënten ontwikkelde een post
operatieve wondgerelateerde complicatie. 
Conclusie. Contourherstellende chirurgie bij patiënten na 
een ‘gastric bypass’ gaat gepaard met een hoog complicatie
percentage, mogelijk wordt dit verklaard door de veelvoorko
mende voedingsdeficiënties. Optimalisatie van voedingssta
tus is bij veel andere chirurgische disciplines een onderdeel 
van behandeling. Ons advies zou dan ook zijn om de voe
dingsstatus van patiënten na een ‘gastric bypass’ ook pre
operatief in kaart te brengen en te optimaliseren. 

23. Patronen in aangedane vingers bij de 
ziekte van dupuytren 
R. Lanting, N. Nooraee, P.M.N. Werker, dr. E.R. van den 
Heuvel 
GRONINGEN 
Achtergrond. De ziekte van Dupuytren is een progressieve 
fibro proliferatieve ziekte die de palmaire fascie van de hand op 
verschillende manieren kan aantasten. De frequentie waarin 
vingers zijn aangedaan is eerder empirisch beschreven. Ech
ter, kennis over specifieke ziektepatronen gebaseerd op locatie 
en ernst van de ziekte ontbreekt. Het doel van deze studie is 
te onderzoeken welke ziektepatronen er te herkennen zijn in 
de aanwezigheid en ernst van primaire ziekte van Dupuytren. 
Daarnaast testen we twee in de literatuur veronderstelde cor
relaties in het optreden van Dupuytren; tussen de ringvinger 
en pink en tussen de radiale en ulnaire zijde van de hand. 
Methode. In dit crosssectionele onderzoek werden 344 pri
mair aangedane handen onderzocht door één onderzoeker. 
Pearsons correlatiecoëfficiënt tussen het gezamenlijk op
treden van Dupuytren in paren van vingers werd berekend 
en agglomeratieve hiërarchische clustering werd toegepast 
om clusters van aangedane vingers te identificeren. Met een 
multivariaat ordinaal logitmodel werd de correlatie met be
trekking tot ernst van de ziekte tussen vingers onderzocht, 
gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. 

cutane vasculaire systeem en de dieper gelegen fasciale en 
musculaire perforatoren. Het is een betrouwbare lap, die be
wezen succesvol is in het sluiten van kleine tot grote defecten. 
Methode. Het ontwerp van de lap is gebaseerd op de sluit
steen uit de bouwkunde. De ratio tussen de breedte van het 
defect en de breedte van de lap is 1:1. Hierna is het geheel 
te sluiten als dubbele VY advancement plastiek (type I). 
De fascie kan ingesneden worden voor meer advancement 
(type II). De donorsite kan primair (type IIA) of met een 
huidtransplantaat (type IIB) gesloten worden. Bij grotere 
defecten kan een dubbele keystonelap gedaan worden aan 
weerszijden van het defect (type III). Ten slotte kan tot 50% 
van de lap subfasciaal ondermijnd worden om rotatie te ver
gemakkelijken (type IV). 
Ervaring. In het LUMC werden bij vijftig patiënten defec
ten gesloten door middel van een keystonelap. Dit betrof 
oncologische resecties en traumatische defecten. De laesies 
bevonden zich onder andere in het hoofdhalsgebied, de ex
tremiteiten en de vulva/perineale regio. De indicaties chirur
gische techniek en resultaten zullen worden gepresenteerd. 
Daarnaast worden de ‘pitfalls’ besproken (‘do’s en don’ts’). 
Er werden goede cosmetische resultaten behaald, patiënten 
hadden direct postoperatief weinig pijnklachten en in bijna 
alle gevallen was er sprake van volledige en fraaie wondgene
zing, zonder wondnecrose. 
Conclusie. De keystonelap is een bruikbare en veelzijdige 
reconstructie. De keystonelap faciliteert wondsluiting door 
de maximale spanning over het breedste punt van het defect 
te verminderen en de krachten te redistribueren. In principe 
komen defecten op het gehele lichaam in aanmerking. De 
voordelen van deze lap zijn de eenvoudig te leren techniek, 
robuuste vasculaire toevoer, korte operatietijd, betrouwbare 
wondgenezing, goede esthetische uitkomsten en weinig 
donormorbiditeit. De keystonelap is een vast onderdeel ge
worden in onze reconstructieve praktijk. Het is een goede 
en voorspelbare aanvulling van het reconstructiearsenaal en 
maakt het doen van een huidtransplantaat op lastige plekken 
overbodig. 

22. complicaties bij contourherstellende 
 chirurgie na ‘gastric bypass’
V.M. Monpellier, E.S.J. van der Beek, A.B. Mink van der 
 Molen 
UTRECHT 
Achtergrond. De forse groei van bariatrische chirurgie in 
Nederland resulteert in een toenemend aantal patiënten dat 
in aanmerking komt voor contourherstellende chirurgie. 
Contourherstellende chirurgie gaat gepaard met een hoog 
complicatiepercentage, met name bij deze postbariatrische 
pa tiën ten. Essentieel is om zowel de selectie als behandeling 
van deze specifieke patiëntenpopulatie te optimaliseren. De 
diagnostiek en behandeling van voedingsdeficiënties is hier 
mogelijk een onderdeel van. Doel van deze studie is het be
palen van het aantal wondgerelateerde complicaties na con
tourherstellende chirurgie bij post‘gastric bypass’patiënten 
en tevens een inventarisatie te maken van de voedings
deficiënties. 
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op twaalf maanden followup, liet de SFgroep significant 
betere contractuurreductie zien dan de NAgroep (18° ± 16 
versus 32 ± 24; p < 0,03). MHQscores waren op drie maan
den postoperatief beter in de NAgroep (73,2 ± 12,4 versus 
79,8 ± 10,9, p < 0,01) maar niet significant verschillend op 
twaalf maanden na de behandeling (74,3 ± 13,4 versus 77,9 
± 12,5, (p = 0,39). 
Conclusie. In dit cohort van patiënten uit de dagelijkse kli
nische praktijk, bleek kortetermijncontractuurreductie gelijk 
na beide behandelingen, maar lagere MHQscores na NA 
suggereren een sneller herstel van handfunctie ten opzichte 
van SF. Op twaalf maanden was extensiebeperking na NA 
significant slechter wat wijst op een minder blijvend effect 
van de behandeling. Omdat deze resultaten overeenkomen 
met de resultaten van de enige klinische trial die SF met NA 
heeft vergeleken, ondersteunt deze studie de externe validi
teit van voorgaande bevindingen. Daarnaast demonstreren 
we ook de waarde van ‘propensity score’ studies om behan
delingen efficiënter en meer extern valide te vergelijken. 

25. Patiëntvoorkeuren voor verschillende 
behandel methoden bij de ziekte van 
 dupuytren; een ‘discrete choice’ experiment 
E.S. van Marion, H.J. Kan, G.W. van Oijen, S.E.R. Hovius, 
R.W. Selles, E. de Bekker
ROTTERDAM 
Achtergrond. Verschillende behandelmethoden zijn be
schikbaar voor de ziekte van Dupuytren. Een aantal van deze 
methoden is zeer verschillend van aard, met specifieke voor
delen en nadelen. Om voor de individuele patiënt de meest 
geschikte behandelmethode te selecteren is het belangrijk 
om inzicht te hebben in de kenmerken die voor de patiënt 
het meest belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: hoeveel verschil in 
de tijd tot terugkeer van de ziekte zijn patiënten bereid in te 
ruilen voor een sneller herstel na operatie. Het doel van deze 
studie is inzicht te krijgen in patiëntvoorkeuren voor behan
delmethoden voor de ziekte van Dupuytren. 
Methode. Voor dit onderzoek werden 973 patiënten bena
derd die in het verleden zijn behandeld voor de ziekte van 
Dupuytren. De patiënten werd steeds gevraagd een keuze te 
maken tussen drie hypothetische behandelmethoden. Deze 
behandelmethoden verschillen in behandelwijze, complica
tierisico’s, tijd tot volledig herstel, terugkeerpercentage van 
de ziekte binnen 5 jaar, overgebleven extensiebeperking na 
behandeling en cosmetisch resultaat. Er werd bekeken welke 
items patiënten het belangrijkst vonden door middel van een 
‘latent class model’. 
Ervaring. De vragenlijst werd door 506 patiënten ingevuld. 
Alle kenmerken droegen significant bij aan de behandel
keuze. Overgebleven extensiebeperking na behandeling en 
terugkeer van de ziekte waren het meest belangrijk in de be
handelkeuze. Verder waren patiënten bereid 10% toename 
van de kans op terugkeer van de ziekte in te ruilen voor 5% 
vermindering van ernstige complicaties. Patiënten waren 
bereid om een toename van 9% in overgebleven extensie
beperking na behandeling in te ruilen voor ten minste 10% 
afname in terugkeer van de ziekte. 

Ervaring. De ringvinger was het meest frequent aangedaan 
en contracturen waren aanwezig in 15,1% van de aangeda
ne stralen. De ernst van Dupuytren was significant gecor
releerd tussen (1) de duim en wijsvinger, (2) de middel en 
ringvinger en (3) de middelvinger en pink. Als paar waren 
de middelvinger en ringvinger het meest frequent samen 
aangedaan, en de duim en wijsvinger het minst frequent. 
Correlatie tussen de ringvinger en pink kon niet worden aan
getoond. Daarnaast kon correlatie in ernst en in optreden 
van Dupuytren tussen vingers van de radiale zijde en vingers 
van de ulnaire zijde niet worden bewezen. 
Conclusie. De ulnaire zijde van de hand is het meest fre
quent aangedaan in de ziekte van Dupuytren. De statistische 
analyses laten zien dat de middelvinger gecorreleerd is met 
vingers van de ulnaire zijde van de hand en dat de duim en 
wijsvinger gecorreleerd zijn. Er lijkt geen relatie te zijn tus
sen de ringvinger en pink. Verder konden we niet bewijzen 
dat de radiale zijde en ulnaire zijde op enige manier gecor
releerd zijn, wat suggereert dat het optreden van Dupuytren 
aan één kant van de hand, geen invloed heeft op Dupuytren 
in de andere zijde van de hand. 

 
24. naaldaponeurotomie versus selectieve 
fasciëctomie: een ‘propensity score’ studie van 
368 patiënten met de ziekte van dupuytren 
C. Zhou, R.W. Selles, H.P. Slijper, R. Feitz, T.M. Moojen, 
S.E.R. Hovius 
ROTTERDAM 
Achtergrond. Selectieve fasciëctomie (SF) en naaldaponeu
rotomie (NA) zijn beide frequent toegepaste behandelingen 
voor de ziekte van Dupuytren. Er is ons slechts één geran
domiseerde trial bekend die de werkzaamheid van beide 
behandelingen heeft vergeleken. Maar discrepanties tussen 
de bevindingen van klinische trials en resultaten uit de da
gelijkse klinische praktijk zijn welbekend. Daarom maken 
clinici en beleidsmakers steeds vaker het onderscheid tus
sen de werkzaamheid van behandelingen en de effectiviteit 
in de praktijk. Gegeven het belang van deze informatie om 
klinische besluitvorming op te baseren, hebben we in deze 
studie SF en NA op basis van hun effectiviteit in de klinische 
praktijk vergeleken. 
Methode. Tussen augustus 2011 en augustus 2013 werden 
gegevens van 368 patiënten met de ziekte van Dupuytren 
prospectief verzameld waarbij 74% (n = 273) SF ondergin
gen en 25% NA (n = 95). Omdat er geen randomisatie heeft 
plaatsgevonden is ‘propensity score matching’ uitgevoerd 
op basis van 12 baselinevariabelen (onder andere leeftijd, 
geslacht, ernst van de contractuur, familiaire belasting et 
cetera) om bias te minimaliseren. Totale actieve extensie
beperking (TAED) van de meest aangedane vinger en de 
‘ Michigan Hand Questionnaire’ werden voor de behande
ling, op 3 maanden en 12 maanden postoperatief beoordeeld. 
Ervaring. We waren in staat 95 NApatiënten met 
 SFpatiënten te matchen, waarna beide behandelcohorten 
op basis van hun baselinekarakteristieken overeenkwamen. 
Drie maanden na de behandeling was de TAED gelijk na bei
de behandelingen (SF, 18° ± 14; NA, 22° ± 19; p = 0,14). Maar 
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komsten van klinische studies met elkaar te vergelijken. 
Methode. 43 experts werden benaderd om mee te doen aan 
het onderzoek. In elke ronde kregen de experts verschillende 
vragen over de terugkeer van de ziekte van Dupuytren. De 
antwoorden die de experts gaven, moesten ze beargumente
ren. Na elke ronde werden de antwoorden geanalyseerd en 
kregen de experts feedback waarop zij weer konden reage
ren. Wanneer minimaal 70% van de experts achter een ant
woord stond, werd dit beschouwd als consensus. 
Ervaring. Na vier rondes was er consensus over een nieuwe 
definitie. Deze definitie van de terugkeer van de ziekte van 
Dupuytren na behandeling is: ‘een toename van gewrichts
contractuur in een behandeld gewricht van minimaal twin
tig graden een jaar na behandeling vergeleken met zes we
ken na de behandeling’. Er wordt daarbij geadviseerd om, 
wanneer een studie langer dan een jaar followup heeft, elk 
jaar een herhalingsmeting te verrichten. Verder vond men 
het belangrijk om alle metingen per gewricht afzonderlijk 
te rapporteren. 
Conclusie. Het was mogelijk om een internationaal gedra
gen consensus te krijgen over de definitie van terugkeer van 
de ziekte van Dupuytren na behandeling. Wij denken dat, 
wanneer deze definitie breed gedragen zal worden, studies 
naar de effecten van behandeltechnieken beter te vergelijken 
zullen zijn. 

Conclusie. Uit deze studie blijkt dat patiënten extensiebeper
king na behandeling en terugkeer van de ziekte het meest 
belangrijk vinden bij de keuze voor een behandelmethode. 
Door het verkregen inzicht in de manier waarop patiënten 
verschillende kenmerken voor elkaar inruilen, kunnen hui
dige en toekomstige behandelmethoden vergeleken worden 
op hun aantrekkelijkheid voor individuele patiënten. 

26. Een definitie van terugkeer van de ziekte 
van dupuytren na behandeling op basis van 
een internationale delphistudie
H.J. Kan, F.W. Verrijp, S.E.R. Hovius, Ch.A. van Nieuwen-
hoven, R.W. Selles, Peter C. Amadio (Mayo Clinic, USA) 
ROTTERDAM, USA 
Achtergrond. In de literatuur zijn veel verschillende defini
ties voor terugkeer van de ziekte van Dupuytren na behan
deling beschreven. In een systematisch review hebben we 
laten zien dat wanneer deze verschillende definities toege
past worden op hetzelfde cohort van patiënten de percenta
ges voor de terugkeer van ziekte variëren van 2% tot 86%. 
Met behulp van een internationale delphistudie hebben we 
een definitie opgesteld voor de terugkeer van de ziekte van 
 Dupuytren na behandeling. Deze consensusdefinitie heeft 
als doel om het in de toekomst makkelijker te maken uit


