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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. Een gerandomiseerd prospectief onderzoek 
naar de optimale huidincisie voor A1 pulley 
release 

O. Kloeters, C.I.A. van Houdt, D.J.O. Ulrich
WAGENINGEN 
Achtergrond. Voor de chirurgische behandeling van trig-
gervingers worden in de literatuur verschillende huidinci-
sie-technieken beschreven. Er is echter nog geen onderzoek 
gedaan, naar kwalitatieve en/of kwantitatieve metingen van 
deze technieken. Dit is mogelijk de reden dat er tot op he-
den nog geen consensus bereikt is over de optimale huid-
incisie en dit blijft daardoor een discussiepunt. Het doel 
van dit onderzoek is drie veelgebruikte huidincisies voor 
A1 pulley release met elkaar te vergelijken. DASH-scores 
werden gebruikt voor uitkomst, en volumetrische analyse 
van het littekenweefsel werd verricht met 3D-echografie.
Methode. Totaal werden 32 patiënten geïncludeerd van januari 
2013 tot februari 2014. De geslachtsverdeling is 1:1,13 (man/
vrouw), gemiddelde leeftijd 62 ± 13,1 jaar. Patiënten werden 
op de dag van de operatie gerandomiseerd toegewezen aan één 
van de volgende drie groepen; 1) transversaal, in distale palmai-
re plooi 2) transversaal, 2-3 mm distaal van de distale palmaire 
plooi 3) en axiale richting. Patiënt-karakteristieken werden ge-
noteerd, zoals aangedane vinger en eerdere behandelingen. De 
DASH-scores werden door patiënten preoperatief ingevuld, 
1 maand en 3 maanden postoperatief. Om de mate van het 
littekenweefsel te meten werden na 3 maanden postoperatief 
kwantitatieve metingen verricht door middel van 3D-echo’s.
Ervaring. Alle operaties en postoperatief beloop zijn on-
gecompliceerd verlopen. De meest aangedane vinger was 
respectievelijk digitus 3, 4, 2 en 5. Postoperatief waren de 
DASH-scores tussen de groepen niet-significant verschil-
lend. In de eerste maand postoperatief was het snelste 
herstel van patiënten uit groep 3 met betrekking tot DASH-
score, gevolgd door groep 1 en 2. Na 3 maanden hadden alle 
groepen een lagere DASH-score. Voor groep 3 was dit echter 
significant ten opzichte van preoperatief (p < 0,05). De 3D-
echovolumemetingen na 3 maanden toonde geen significant 
verschil (range: 44,5-70,0 mm3).
Conclusie. Metingen tussen de drie verschillende incisietech-
nieken lieten postoperatief geen significante verschillen in 
DASH-scores of littekenweefselvolumemetingen na 3 maan-
den zien. De groep met axiale incisie had echter wel een sig-
nificant sneller herstel na 3 maanden. Ons resultaten geven 
geen duidelijk advies voor een of de andere incisie techniek.

2. Een multicenter matched case-cohortstudie 
naar de resultaten van de bilhaut procedure 
versus standaard reconstructie voor radiale 
polydactylie type ii en iV 

R.R. Dijkman, R. Selles, R. Habenicht, M. Mann,  
S.E.R. Hovius, C.A. van Nieuwenhoven
ROTTERDAM 
Achtergrond. Er bestaan grofweg twee technieken om radi-
ale polydactylie te opereren: de bilhautprocedure, waarbij 
twee helften van twee duimen worden samengevoegd tot één 
duim. En de standaard techniek, waarbij de meer hypoplas-
tische duim wordt verwijderd met reconstructie van betrok-
ken structuren. De bilhautprocedure zou leiden tot betere 
stabiliteit, meer kracht en grotere omvang, terwijl de stan-
daard techniek betere beweeglijkheid en esthetische resulta-
ten geeft. Echter, deze aannames zijn gestaafd op ervaring. 
In deze multicenter matched case-cohort studie werden de 
langetermijnresultaten vergeleken na de bilhautprocedure 
met de resultaten na de standaard techniek, bij radiale poly-
dactylie type II en IV.
Methode. Matching vond plaats aan de hand van preopera-
tieve röntgenbeelden, operatieverslagen en consensus tus-
sen 3 beoordelaars. Van de 15 patiënten met status na bil-
hautprocedure, konden 8 patiënten worden gematcht aan 32 
patiënten die waren geopereerd met de standaard techniek. 
De uitkomstmaten waren de items van de Rotterdam-score, 
pinch-krachtmetingen, grootte van de duim en VAS-scores 
voor patiënttevredenheid ten aanzien van de algehele duim-
functie en esthetiek. Verschillen tussen de groepen werden 
getest met de wilcoxon-rank-sumtest en kansen op slechte 
resultaten weergegeven met de odds ratio. 
Ervaring. Er waren geen significante verschillen in stabiliteit 
of beweeglijkheid bij type II, terwijl MCP 8 graden stabieler 
was na een bilhaut in type IV (p = 0,019). Esthetisch werden 
de pulpa (-25; p = 0,048) en nagel (-18; p = 0,048) slech-
ter beoordeeld bij type II na een bilhaut. De grootte (-16;  
p = 0,035), nagel (-50; p < 0,001) en litteken (-22; p = 0,010) 
waren slechter bij type IV na een bilhaut. De bilhautproce-
dure gaf een langere, dikkere, maar zwakkere duim dan de 
standaard techniek. Er waren geen verschillen tussen beide 
operatietechnieken ten aanzien van patiënttevredenheid.
Conclusie. Deze resultaten onderschrijven dat duimen na 
de bilhautprocedure groter en stabieler zijn dan na de stan-
daard techniek. In tegenstelling tot gangbare aannames leid-
de de bilhautprocedure niet tot sterkere duimen en leverde 
de standaard techniek geen voordeel in beweeglijkheid op. 
Specifieke esthetische uitkomstmaten waren nadrukkelijk 
slechter na de bilhautprocedure in de ogen van de specialist. 
Het ontbreken van verschillen in patiënttevredenheid ten 
aanzien van de algehele esthetische uitkomst kan te maken 
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hebben de huidige databeschikbaarheid. Diepergaand lo-
pend onderzoek zou hier duidelijkheid over kunnen geven 
en over de rol van esthetische factoren bij chirurgische in-
dicatiestelling.

3. handletsel ten gevolge van vuurwerk  
behandeld door plastisch chirurgen 

C.W. van der Zee, M.J.C. Smeulders, A.L. van de Kar
AMSTERDAM 
Achtergrond. Volgens de stichting VeiligheidNL is er tij-
dens de jaarwisseling 2013-2014 wederom een toename te 
zien van de hand en vingerletsels ten gevolge van vuurwerk. 
Bijna 40% van alle letsels betrof letsel aan de hand of vin-
gers. De helft van deze slachtoffers is onder de 20 jaar. Rond 
de jaarwisseling 2011-2012 zijn wij als NVPC begonnen de 
vuurwerkslachtoffers die wij behandeld hebben in kaart te 
brengen. Wij hopen zo een bijdrage te leveren aan de terug-
kerende discussie over het gevaar van vuurwerk met als doel 
meer gerichte voorlichting. De oogartsen pleiten voor een 
algeheel vuurwerkverbod. Wat zegt de NVPC? 
Methode. In oktober 2013 werden de NVPC-leden wederom 
opgeroepen om patiënten met door vuurwerk veroorzaakte 
handletsels rondom de jaarwisseling 2013-2014 te registre-
ren. Het registratieformulier is per e-mail verzonden naar 
alle leden. Gevraagd werd naar patiëntgegevens, soort vuur-
werk, aard van het letsel, behandeling van letsel en legaliteit 
van vuurwerk. Bij de letsels werd geregistreerd welke zijde 
was aangedaan en of het de dominante hand betrof. Daar-
naast werd ook het aantal betrokken vingers genoteerd. Van 
de handletsels werd verder genoteerd: het aantal partiële 
vingeramputaties, aantal volledige vingeramputaties, duim-
letsels met partiële dan wel volledige amputaties en handam-
putaties. 
Ervaring. In totaal werden 76 patiënten gezien met handletsel 
(merendeel man) behandeld en geregistreerd door de plas-
tisch chirurgen. Illegaal vuurwerk is bij de helft de oorzaak 
van het letsel. De grootste groep onder de slachtoffers zijn de 
minderjarigen (6-17 jaar); 42 slachtoffers (55%) waarvan in 21 
gevallen sprake was van illegaal vuurwerk (50%). Bij 7 pati-
enten (waarvan 5 patiënten minderjarig waren) werd de hand 
tot op radiocarpaal niveau geamputeerd. In totaal waren 232 
vingers aangedaan door vuurwerk, waarvan 63 volledige vin-
geramputaties en 11 volledige duimamputaties.
Conclusie. De Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chi-
rurgie pleit voor een betere voorlichting over het gevaar en 
gebruik van zowel illegaal als legaal vuurwerk, met als doel-
groep voornamelijk jonge mannen. Bovendien zou er op 
basis van het relatief hoge percentage ernstige letsels met 
illegaal vuurwerk een strengere controle op het gebruik van 
illegaal vuurwerk moeten zijn en een strengere controle op 
de leeftijdsgrens. Uiteindelijk willen we een verbod op, of 
een sterke beperking van het gebruik van consumenten-
vuurwerk. 

4. collagenase clostridium histolyticum 
 injecties versus selectieve fasciëctomie in de 
behandeling van de ziekte van dupuytren: 
een multicenter, propensity scoreanalyse-
studie

C. Zhou, R. Selles, H. Pieters, N. Hart, H. Slijper, R. Feitz,  
C.A. van Nieuwenhoven. S.E.R. Hovius 
ROTTERDAM 
Achtergrond. Deze studie had als doel om collagenase clost-
ridium histolyticum injecties (CCH) met selectieve fasciëc-
tomie (SF) te vergelijken op basis van hun effectiviteit om 
contracturen te corrigeren en zelfgerapporteerde handfunc-
tie te verbeteren bij patiënten met de ziekte van Dupuytren.
Methode. Met een multicenter prospectieve database wer-
den 218 patiënten geïdentificeerd die werden behandeld 
met CCH of SF voor MP- en/of PIP-gewrichtscontracturen. 
Om de kans op selectiebias te minimaliseren werd propen-
sity score matching toegepast. Individuele propensity scores 
werden geschat op basis van 8 baseline variabelen waaron-
der demografische kenmerken, ziektespecifieke karakteris-
tieken en de mate van extensiebeperking. De scores werden 
vervolgens gebruikt om 66 patiënten met vergelijkbare ka-
rakteristieken uit beide behandelcohorten te matchen. Onze 
primaire uitkomstmaat was de mate van actieve extensie-
beperking beoordeeld tussen 6 en 12 weken na de behan-
deling. Secundaire uitkomstmaten waren Michigan Hand 
Questionnaire (MHQ) scores en adverse events.
Ervaring. Beoordeeld op gemiddeld 11 weken follow-up 
werd na CCH voor de aangedane MCP-gewrichten gemid-
deld meer extensiebeperking gemeten (12° ± 13°) dan na SF 
(6°± 7°), hoewel dit verschil niet significant was (p = 0,060). 
Voor de aangedane PIP-gewrichten werd wel significant meer 
extensiebeperking na CCH (24° ± 17°) dan na SF (15° ± 11°;  
p = 0,004) gemeten. Diverse MHQ-subdomeinscores (tevre-
denheid, werkprestatie en activiteiten in het dagelijkse leven) 
waren gemiddeld meer toegenomen in de CCH-groep dan in 
de SF-groep (p’s > 0,033). Alle adverse events die een interven-
tie vereisten of niet voorbijgaand waren werden na SF geno-
teerd: 3 gevallen van tenosynovitis en 1 geval van zenuwletsel. 
Conclusie. De resultaten van deze studie suggereren dat col-
lagene injecties een alternatief bieden op selectieve fasciëcto-
mie voor patiënten met MCP-gewrichtscontracturen die een 
sneller functioneel herstel en een lager risico op serieuze 
complicaties prefereren boven een superieure contractuur-
correctie. Voor PIP-gewrichtscontracturen lijken de colla-
genase injecties in vergelijking een minder aantrekkelijke 
optie door het klinisch relevante verschil in restcontractuur 
na beide behandelingen.

5. Verschil in behandeling van handartrose 

S.J.E. Becker, T. Teunis, J. Blauth, J.T.P. Kortlever,  
S.D. Strackee, D. Ring
AMSTERDAM
Achtergrond. Er bestaan aanzienlijke variaties in het gebruik 
van medische middelen en behandelingen die moeilijk te 
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verklaren zijn op basis van alleen verschillen in pathofysio-
logie. De mate van variatie in ernst en het aantal mensen 
met handartrose suggereren een aanzienlijke mogelijkheid 
om ziektekosten te verlagen door de verscheidenheid in be-
handelingen tussen artsen te reduceren. Deze studie heeft 
gekeken naar verschillen tussen behandelingen binnen drie 
ziekenhuizen in een stad in de Verenigde Staten, en gere-
lateerde ziektekosten nadat de diagnose handartrose werd 
vastgesteld bij patiënten.
Methode. Patiënten die alleen een nieuwe diagnose hand-
artrose kregen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011 
werden geïdentificeerd uit een onderzoeksdatabase van drie 
ziekenhuizen in een Amerikaanse stad. Er werden 2814 pa-
tiënten (69% vrouw) geïncludeerd die waren behandeld door 
6 handchirurgen. Alle informatie over afspraken, beeldvor-
mingsonderzoeken, injecties, afspraken voor handtherapie 
en chirurgische ingrepen werden verzameld tot en met het 
eerste jaar nadat de diagnose was gesteld. Kosten werden af-
geleid van de ‘Medicare Physician Fee Schedule’. Betrouw-
baarheid van gegevens in de database werd handmatig ge-
controleerd door 120 medische dossiers (20 patiënten per 
handchirurg; 4,3% van alle data) na te gaan.
Ervaring. Voorspellers van verhoogde ziektekosten waren 
jongere leeftijd van patiënt, het consulteren van een tweede 
handchirurg en behandeling door bepaalde handchirurgen 
(adjusted R2 = 0,056). Vergelijkbaar waren de factoren ge-
associeerd met meer chirurgische ingrepen, namelijk jon-
gere leeftijd patiënt, mannelijke patiënt, tweede handchirurg 
consulteren en behandeling door specifieke handchirurgen 
(adjusted R2 = 0,048). Er waren grote verschillen tussen het 
gemiddelde aantal afspraken (1,5 maal), beeldvormingson-
derzoeken (3 maal), gebruik van injecties (51 maal), hand-
therapie (2 maal) en rato chirurgische ingrepen (7 maal) per 
handchirurg. 120 patiënten (4,3%) consulteerden een twee-
de handchirurg binnen het eerste jaar nadat handartrose was 
vastgesteld en dit verklaarde 8,1% van de totale kosten.
Conclusie. Patiënten die meerdere handchirurgen zagen en 
jonger waren, hadden hogere ziektekosten en een grotere 
waarschijnlijkheid dat ze een operatie ondergingen; dat laat-
ste was ook het geval voor mannelijke patiënten. Het gebruik 
van medische middelen en geassocieerde kosten varieerden 
aanzienlijk tussen handchirurgen die patiënten met hand-
artrose behandelden. Initiatieven die de verscheidenheid 
in behandelingen tussen artsen adresseren, zoals het meer 
gebruiken van ‘decision aids’ (keuze hulpmiddel), behoeven 
daarom meer onderzoek. 

6. dorsale intra-articulaire dislocatiefracturen 
van het PiP-gewricht; evaluatie van gesloten 
reductie en percutane kirschnerdraadfixatie

K.B. de Haseth, A.B. Knepper, C.M. Mudgal
BOSTON, LEEUWARDEN
Achtergrond. Een instabiele dislocatiefractuur van het PIP-
gewricht blijft een lastig probleem, aangezien inadequate 
behandeling kan leiden tot stijfheid van het gewricht, pijn, 
degeneratieve artritis en deformiteit. Chirurgische behande-

ling is vaak noodzakelijk. De combinatie van anatomische 
repositie en stabiele fixatie, gevolgd door vroege mobilisatie, 
worden beschouwd als een ideale behandeling. Een simpele 
behandeling is het behoud van adequate repositie van het 
PIP-gewricht middels percutaan geplaatste kirschner-draad 
door het gewricht. Doel van deze studie is het evalueren van 
de kortetermijnuitkomst van gesloten repositie en percutane 
kirschnerdraadfixatie bij dorsale dislocatiefractuur van het 
PIP-gewricht.
Methode. 9 patiënten werden behandeld met gesloten repo-
sitie en percutane k-draadfixatie in verband met een dorsaal 
gedislokeerde intra-articulaire fractuur van het PIP-gewricht. 
Bij 6 patiënten betrof het de ringvinger, bij 2 patiënten de 
pink en bij 1 patiënt de middelvinger. De K-draden werden 
na gemiddeld 28 dagen verwijderd. Retrospectief werden 
alle statussen, operatieverslagen en pre- en postoperatieve 
röntgenfoto’s beoordeeld. Preoperatief werd de grootte van 
het intra-articulaire breukvlak bepaald. Na een gemiddelde 
follow-up van 6,5 maand werden alle gewrichten beoordeeld 
op maximale flexie en extensie. Radiologisch werd gekeken 
naar de anatomische stand, artrose en consolidatie.
Ervaring. Alle patiënten hadden een anatomisch gerepo-
neerd PIP-gewricht met volledige consolidatie. De gemiddel-
de flexie in het PIP-gewricht was 106 graden. De gemiddelde 
extensie was 4 graden. Tot aan het einde van voornoemde 
follow-up hadden alle patiënten een pijnloos, maar fusiform 
gezwollen PIP-gewricht. Op de röntgenfoto werden bij twee 
patiënten degeneratieve veranderingen gezien van het PIP-
gewricht, beide waren asymptomatisch. 1 patiënt ontwik-
kelde een oppervlakkige infectie.
Conclusie. Gesloten repositie en percutane k-draadfixatie bij 
dorsale dislocatiefracturen van het PIP-gewricht zijn mini-
maal invasieve en simpele methoden, met goede resultaten 
op korte termijn.

7. intra- and inter-observer agreement on 
diagnosis and measurements of dupuytren 
disease severity

D.C. Broekstra, R. Lanting, P.M.N. Werker, E.R. van den 
Heuvel
GRONINGEN
Achtergrond. Dupuytren disease (DD) is a fibrosing disease 
affecting the palmar aponeurosis, and is mostly treated by 
surgery based on measurement of severity of the disease. 
Literature concerning the measurement reliability is scarce. 
This study aimed to determine the intra- and inter-observer 
agreement of four variables for diagnosing DD and its se-
verity. One of them is a new measurement on the area of 
nodules and cords for measuring the severity in early stage 
of the disease. 
Methode. An agreement study (n = 54) was performed by 
two trained investigators. Agreement was calculated based 
on an intraclass correlation coefficient (ICC) using a latent 
variable model on subjects for diagnosis and Tubiana stage. 
For total passive extension deficit (TPED) and the area of no-
dules and cords agreement was calculated with an ICC using 
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a one-way random effects model with subject as random ef-
fect. Agreement for each variable was determined per finger. 
Ervaring. Inter-observer agreement was very good for diag-
nosing DD (ICC: 95.5 - 99.9) and good to very good for clas-
sifying Tubiana stage (ICC: 73.5 - 94.9). Agreements for area 
and TPED were moderate (middle finger) to very good (ICC: 
48.4 - 98.6 and 45.0 - 99.5, respectively). Intra-observer 
agreement was slightly higher on average than inter-obser-
ver agreement. 
Conclusie. Overall, the intra- and inter-observer agreement 
in diagnosing DD and determining its severity is high. Also, 
the newly introduced variable area of nodules and cords has 
high intra- and inter-observer agreement, indicating that it is 
suitable to measure disease severity. 

8. claims en tuchtrechtzaken tegen plastisch 
chirurgen betreffende informed consent in de 
afgelopen 10 jaar in nederland

L.A. van der Woude, M.M. Veerman, M.A. Tellier
ZWOLLE 
Achtergrond. Het aantal claims en tuchtrechtzaken tegen 
medisch specialisten in Nederland neemt gestaag toe. Dit 
gaat gepaard met aanzienlijke kosten. In 2013 waren zieken-
huizen 17,6 miljoen euro kwijt aan medische claims. Een 
substantieel deel van claims en tuchtrechtzaken betreft het 
chirurgisch informed consent. In de afgelopen 5 jaar heeft 
1 op de 6 snijdende specialisten een klacht aangaande in-
formed consent gekregen. Met deze retrospectieve studie 
willen we inventariseren wat de redenen van patiënten zijn 
om een klacht in te dienen over informed consent, met als 
doel het verbeteren van de preoperatieve informed-consent-
procedure. Voor de plastische chirurgie werd een subanalyse 
verricht.
Methode. We bestudeerden een steekproef van 245 claims 
uit een totaal van 676 claims ingediend bij verzekeraar Me-
dirisk en 69 online gepubliceerde tuchtrechtzaken betref-
fende chirurgisch informed consent tussen 1 januari 2004 
en 31 december 2013. Voor de plastische chirurgie werd 
een subanalyse verricht van 75 ingediende claims en tucht-
rechtzaken. Hierbij is gekeken naar de frequentie, het type 
operatie waarover geklaagd werd, de specifieke klacht van 
de patiënt en de juridische uitkomsten van deze claims en 
tuchtrechtzaken.
Ervaring. Plastische chirurgie behoort tot de top 5 van meest 
aangeklaagde snijdende specialismen. Van alle klachten te-
gen plastisch chirurgen gaat 17% over informed consent. Dit 
is een hoger percentage dan bij andere snijdende specialis-
men. In de afgelopen 10 jaar zijn minstens 60 claims en 
15 tuchtrechtzaken betreffende informed consent ingediend 
tegen plastisch chirurgen. 75% (56/75) van deze klachten 
ging over onvoldoende voorlichting over risico’s en compli-
caties van een operatie, bijvoorbeeld tepelnecrose. Daarnaast 
klaagde 61% (46/75) over een tegenvallend (esthetisch) re-
sultaat. De meeste klachten gingen over informed consent 
bij mammareducties (13%). In 24% (10/45) van de gevallen 
werd de klacht (gedeeltelijk) toegewezen. 

Conclusie. De meeste klachten betreffende informed consent 
gaan over een risico of complicatie van de operatie waarover 
onvoldoende voorlichting heeft plaatsgevonden. Verder blijkt 
er een discrepantie te bestaan tussen de verwachtingen van de 
patiënt en het uiteindelijke (esthetische) resultaat van de ope-
ratie. Dit wordt mogelijk veroorzaakt wordt door onvoldoen-
de preoperatieve voorlichting door de plastisch chirurg. Een 
goede informed-consentprocedure is dus erg belangrijk voor 
het creëren van realistische verwachtingen bij de patiënt, wat 
zou kunnen bijdragen aan een reductie van het aantal claims 
en tuchtrechtzaken tegen plastisch chirurgen in Nederland. 

9. Arnicazalf d1 heeft geen effect na  
blefaroplastiek van de bovenoogleden:  
resultaten van een RcT

W.B.W.H. Melenhorst, D.C.E. van Exsel, S.M.W. Pool,  
M.A. Edens, B. Van der Lei, J.H. van Uchelen
ZWOLLE
Achtergrond. Arnica wordt binnen de plastische chirurgie 
zowel in homeopathische als phytotherapeutische vorm re-
gelmatig toegepast om postoperatief oedeem en ecchymose 
te verminderen. Ruim een kwart van onze populatie blefaro-
plastiekpatiënten uit 2012 bleek arnica te gebruiken om het 
postoperatieve herstel en resultaat positief te beïnvloeden. 
Echter, zoals ook in de NVPC richtlijn ‘blepharoplastiek bo-
venoogleden’ uit 2008 staat opgetekend, ontbreekt de weten-
schappelijke onderbouwing voor het gebruik van arnica bij 
blefaroplastiek van de bovenoogleden. Daarom verrichtten 
we een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontro-
leerde trial om het effect van arnicazalf op postoperatief her-
stel na blefaroplastiek van de bovenoogleden te onderzoeken.
Methode. 136 patiënten werden gerandomiseerd tussen ar-
nicazalf D1 en placebozalf (Weleda, Duitsland), waarbij één 
periorbitaal gebied tweemaal daags gedurende één week 
werd ingesmeerd en het andere periorbitale gebied niet werd 
ingesmeerd. Hierdoor diende in beide armen het niet-inge-
smeerde oog als interne controle. Preoperatief en postopera-
tief (dag 3, 7 en week 6) werden lichtfoto’s gemaakt en een 
vragenlijst afgenomen. De primaire uitkomstparameter was 
het totaaloordeel van het aspect van de oogleden (rechts of 
links beter versus geen verschil), gescoord door een medisch 
en niet-medisch panel. Secundaire uitkomstparameters wa-
ren zwelling, ecchymose, roodheid en patiënttevredenheid. 
De data werden geanalyseerd met de Fisher’s exacttest.
Ervaring. Er was geen verschil in het totaaloordeel van het 
aspect van de oogleden tussen de arnicagroep en placebo-
groep op dag 3, dag 7 en week 6 postoperatief, zowel bij het 
medische als niet-medische panel. Ook voor de secundaire 
uitkomstparameters zwelling, ecchymose en roodheid was 
er geen verschil. Tevens was er in geen van de onderzochte 
parameters verschil in uitkomst wanneer het met arnicazalf 
of placebozalf behandelde ooglid vergeleken werd met het 
onbehandelde ooglid. Er was geen verschil in patiënttevre-
denheid met de toegepaste zalf tussen de arnicagroep en 
placebogroep. Het smeren van arnicazalf of placebozalf gaf 
geen vermeerdering van postoperatieve wondproblemen.
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Conclusie. Er is geen enkele meerwaarde van het smeren 
van arnicazalf D1 na blefaroplastiek van de bovenoogleden. 
Het aanbrengen van zalf op zich – of het nu arnicazalf of pla-
cebozalf betreft – geeft noch verbetering noch verslechtering 
in vergelijking met niet-ingesmeerde oogleden. Het advies 
om arnicazalf te gebruiken na blefaroplastiek van de boven-
oogleden kan daarom achterwege gelaten worden. 

10. het effect van koelen op pijn, zwelling en 
bloeduitstorting na een bovenooglidcorrectie 

S.M.W. Pool, D.C.E. van Exsel, W.B.W.H. Melenhorst,  
M. Cromheecke, B. van der Lei
GRONINGEN 
Achtergrond. Dermatochalasis is een veelvoorkomende 
aandoening van huidoverschot van de bovenoogleden wat 
functionele en esthetische klachten kan veroorzaken. Het 
huidoverschot kan gemakkelijk worden verwijderd door 
middel van een bovenooglidcorrectie. Na afloop van een bo-
venooglidcorrectie wordt wereldwijd vaak geadviseerd om de 
oogleden te koelen, direct na de ingreep en in de eerste 24 
uur postoperatief, om op deze wijze met name zwelling en 
bloeduitstorting te minimaliseren. Of dit koelen daadwerke-
lijk het beoogde effect heeft is wetenschappelijk nooit bewe-
zen. Bovendien ervaren sommige patiënten het koelen als 
onprettig, reden te meer om dit eens te onderzoeken.
Methode. Na een dubbelzijdige bovenooglidcorrectie werd 
één ooglid per patiënt gekoeld met een ice pack, terwijl het 
andere ooglid niet gekoeld werd. De pijn werd een uur en 
een dag na de operatie door de patiënten gescoord op een 
Visual Analogue Scale (0 tot 10). Mate van zwelling, rood-
heid en blauwverkleuring werd door de patiënten een uur, 
een dag, een week en twee maanden na de operatie gescoord 
op een 4-puntsschaal (0 = geen, 1 = minimaal, 2 = matig of  
3 = ernstig). Daarnaast gaven patiënten aan welke behande-
ling hun voorkeur had (koelen, niet-koelen of geen  voorkeur).
Ervaring. In totaal werden 38 patiënten geïncludeerd in de 
studie met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. Op de dag 
van de operatie was er geen verschil in pijn tussen gekoelde 
en ongekoelde oogleden. Een dag na de operatie was de pijn 
in gekoelde oogleden significant lager (p = 0,046), maar de 
absolute pijnscores waren laag (medianen van respectieve-
lijk 0 en 0,5 op een schaal van 10). De mate van zwelling, 
roodheid en blauwverkleuring was op geen van de meetmo-
menten verschillend voor gekoelde en ongekoelde oogleden. 
Slechts 11 patiënten (28,9%) gaven de voorkeur aan koelen 
van het ooglid na de operatie. 
Conclusie. Koelen van de oogleden na een bovenooglidcor-
rectie zorgt niet voor minder zwelling en/of bloeduitstorting 
(met roodheid of blauwverkleuring), het vermindert enkel 
de pijn op de dag na de operatie. Echter de mate van pijn is 
klinisch niet relevant. Bovendien geeft de minderheid van 
de patiënten aan koelen prettig te vinden. Daarom kan stan-
daard koelen van de oogleden als vuistregel na een boven-
ooglidcorrectie beter achterwege worden gelaten.

11. Sensibele re-innervatie van de penis  
– histologische achtergrond 

R.S. de Wijn, M.L.E. Overgoor, M. Kon
AMSTERDAM 
Achtergrond. De TOMAX-procedure kan door een verbin-
ding tussen de nervus ilioinguinalis en nervus dorsalis penis 
de penissensibiliteit herstellen bij mannen met een lage spi-
na bifida of dwarslaesie. Het succes hiervan berust op door-
groei van axonen in de acceptorzenuw en reïnnervatie van 
sensibele eindorganen in de penis. Het is echter onbekend 
hoe perifere zenuwen en sensibele eindorganen zich ont-
wikkelen bij gebrek aan centrale sturing of wat de kwaliteit 
hiervan is na ernstige ruggenmergschade. De uitgevoerde 
operaties bieden een unieke kans om dit te onderzoeken en 
zo het waargenomen resultaat pathologisch te onderbouwen 
en aanbevelingen voor patiëntselectie te doen.
Methode. Bij 16 patiënten die de TOMAX-procedure on-
dergingen werden zenuwbiopten van de beide uiteinden 
genomen vóór coaptatie. Deze werden geanalyseerd op het 
cross-sectionele oppervlak, de grootte van het endoneurium, 
aantal fasciculi en aantal gemyeliniseerde en ongemyelini-
seerde axonen. Tevens werden stansbiopten van de glanspe-
nis genomen en geanalyseerd op aanwezigheid van zenuw-
uiteinden en sensibele eindorganen. Dit werd vergeleken 
met  biopten van kadavermateriaal en transgenderoperaties.
Ervaring. In totaal bleken 10 zenuwbiopten van patiënten 
en 6 controlebiopten geschikt voor analyse. De contro-
lezenuwen zijn groter met meer fasciculi en een hogere 
axonale dichtheid. Patiënten met een spina bifida hebben 
meer gemyeliniseerde axonen dan dwarslaesiepatiënten 
maar lijken verder vergelijkbaar, waarbij er bij dwarslae-
siepatiënten een opvallend grote spreiding is. De ilioin-
guinalis is kleiner dan de doralis penis maar heeft een 
zeer hoge dichtheid ongemeyliniseerde axonen. In de 
stansbiopten van de glans wordt bij alle patiënten een dui-
delijke zenuwplexus gezien met sensibele eindorganen.  
Conclusie. Deze studie levert een uniek inzicht in het pe-
rifere zenuwstelsel bij een ruggenmerglaesie. Bij zowel pa-
tiënten met spina bifida als een dwarslaesie bevat de nervus 
dorsalis penis fasciculi met gemyeliniseerde en ongemyeli-
niseerde axonen; hoewel minder dan bij de controlegroep 
maakt dit neurale doorgroei mogelijk. De ilioinguinalis bevat 
voldoende axonen voor re-innervatie. Door de aanwezigheid 
van sensibele eindorganen is uiteindelijk herstel van sensi-
biliteit mogelijk, hetgeen klinisch ook wordt waargenomen. 
De grote spreiding bij dwarslaesiepatiënten is mogelijk te 
verklaren uit schade aan de dorsale ganglia wat een minder 
goed resultaat zou kunnen opleveren.
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12. de veiligheid en toepasbaarheid van een 
nieuw acellulair dermaal substituut bij brand-
wonden en reconstructieve wonden 

K.L.M. Gardien, P.P.M. van Zuijlen, E. Middelkoop,  
EuroSkinGraft study group
BEVERWIJK 
Achtergrond. Het gebruik van transposities of volledig dikte 
huidtransplantaten voor het sluiten van reconstructieve de-
fecten en acute brandwonden is niet altijd mogelijk. Dan 
moet gekozen worden voor een autoloog gespleten huid-
transplantaat, wat vaak gepaard gaat met ernstige litteken-
vorming. Dat functionele en cosmetische eigenschappen 
van dergelijke littekens na een gespleten huidtransplantaat 
kunnen verbeteren door toevoeging van een dermaal substi-
tuut is al aangetoond. Ondanks uitgebreid onderzoek is het 
optimale dermale substituut nog niet beschikbaar. Na pre-
klinisch onderzoek met een nieuw acellulair dermaal sub-
stituut (Novomaix®), wat varkenscollageen (type I en III) en 
elastine bevat, met daarbij een vernieuwde poriestructuur, is 
een klinisch onderzoek gestart.
Methode. Een multicenter RCT is opgezet om de veiligheid 
en toepasbaarheid van een nieuw acellulair dermaal sub-
stituut in een eenstapsprocedure te onderzoeken. In totaal 
worden 20 volwassen patiënten met acute brandwonden 
of reconstructieve wonden geïncludeerd. Door middel van 
een intra-patiëntendesign zal bij een patiënt met twee ver-
gelijkbare wondgebieden één wond behandeld worden met 
de standaard behandeling – alleen een autoloog gespleten 
huidtransplantaat – en de andere wond met Novomaix ge-
combineerd met een autoloog gespleten huidtransplantaat. 
De belangrijkste doelstellingen van deze studie zijn de kor-
tetermijnveiligheid (≤ 3 maanden), met betrekking tot wond-
genezing en graft take, en de langetermijnveiligheid, waar-
onder littekenvorming.
Ervaring. De voorlopige resultaten van 12 patiënten zijn ge-
analyseerd. Graft take 6 á 7 dagen postoperatief was bij de 
experimentele behandeling 77% en bij de standaard behan-
deling 90%. De epithelialisatie was 63% in het experimen-
tele gebied en 85% bij de standaard behandeling. Gedurende 
de kortetermijnveiligheid 3 maanden postoperatief bleek de 
melanine-index (DSMII ColorMeter) in het experimentele 
gebied meer vergelijkbaar met de onaangetaste huid. Elas-
ticiteit van de huid toonde 19-28% verbetering met de expe-
rimentele behandeling in vergelijking met de standaard be-
handeling. Door middel van de POSAS werd een algemene 
verbetering gescoord van het experimentele gebied door de 
arts en patiënt.
Conclusie. Het gebruik van een nieuw dermaal substituut, 
Novomaix®, in combinatie met een autoloog gespleten huid-
transplantaat, vertoonde enige reductie in graft take en epi-
thelialisatie vergeleken met de standaard behandeling. Deze 
resultaten zijn consistent met andere klinische onderzoeken 
naar huidsubstitutie. De huidige analyse van de korteter-
mijnveiligheid toont een verbetering van littekenvorming 
in het experimentele gebied. Op basis van deze tussentijdse 
analyse lijkt het gebruik van Novomaix bij acute brandwon-

den en reconstructieve wonden goed toepasbaar en veilig in 
het gebruik bij deze patiënten.

13. langetermijnresultaten van wang-
rotatielappen 

M.A. van Onna, J.M. Smit, M.M. Hoogbergen
EINDHOVEN 
Achtergrond. Verschillende keren werden er op de polikli-
niek patiënten teruggezien met een laat optredend ectropion 
na het ondergaan van een wangrotatielap in het kader van 
reconstructie na mohschirurgie. Het laat optreden van ec-
tropion alsook andere late complicaties van een dergelijke 
grote reconstructie zijn in de beschikbare literatuur beperkt 
beschreven. Om deze redenen werd een studie verricht naar 
de langetermijneffecten van wangrotatielappen in het kader 
van reconstructie na mohschirurgie.
Methode. Alle patiënten die over de periode januari 2006 
tot januari 2013 een wangreconstructie ondergingen na 
mohschirurgie werden geïdentificeerd, gebruikmakend van 
een opgebouwde database. Uit deze groep patiënten werden 
vervolgens de patiënten die een wangrotatielap ondergingen 
opgeroepen voor deelname aan de studie. Patiënten kregen 
een vragenlijst voorgelegd over functionele uitkomst en es-
thetische aspecten. Tot slot volgde lichamelijk onderzoek en 
medische fotografie. 
Ervaring. Er werden 167 patiënten geïdentificeerd met een 
defect van de wang dat werd gereconstrueerd. Hierbij werd 
in 54 casus gebruikgemaakt van een wangrotatielap. De 
gemiddelde defectgrootte was 32x25 mm (range 10x10 tot 
60x58 mm). Follow-up was ten minste 1 jaar met een maxi-
mum van 7 jaar. 20% van de patiënten ondervond vroege 
complicaties (ectropion, dog-ears, infectie, hematoom of ne-
crose). Langetermijncomplicaties traden op in 41% van de 
casus, waarbij het met name sensibiliteitstoornissen betrof. 
De meerderheid van de patiënten beoordeelde hun recon-
structie positief tot zeer positief (87%). 
Conclusie. De wangrotatielap is een goede reconstructieve op-
tie voor grotere defecten van de wang. Op zowel de korte als 
lange termijn kunnen complicaties optreden. Om deze lange-
termijncomplicaties te identificeren, adviseren wij om ook op 
de lange termijn deze patiënten poliklinisch te volgen. 

14. Retrospectieve analyse van 1683 opeen-
volgende vrij lappen voor de identificatie van 
risicofactoren voor lapfalen 

T. de Jong, D. Las, J.M. Zuidam, N. Verweij, S.E.R. Hovius, 
M.A.M. Mureau
ROTTERDAM 
Achtergrond. Reconstructieve microchirurgie is inmiddels 
een betrouwbare techniek voor de behandeling van com-
plexe defecten. Ondanks dat lapfalen in ervaren handen wei-
nig voorkomt, blijft partieel of totaal falen een reëel risico 
met soms ernstige consequenties. Het risico op deze com-
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plicatie wisselt per indicatie; zo heeft een hoofd-halspatiënt 
met comorbiditeit een ander risicoprofiel dan een gezonde 
borstreconstructiepatiënte. Het identificeren van risicofacto-
ren voor lapfalen per indicatie zou kunnen bijdragen aan de 
voorlichting van patiënten en mogelijk kan het risicoprofiel 
van patiënten worden aangepast. 
Methode. De medische statussen van alle opeenvolgende pa-
tiënten die een vrije lap reconstructie ondergingen tussen 
januari 1993 en januari 2013 werden geanalyseerd. Zowel 
patiëntkarakteristieken als intra- en postoperatieve gegevens 
die mogelijk een relatie zouden kunnen hebben met lapfalen 
werden in een database vastgelegd. Vervolgens werden per 
indicatie (hoofd-hals, mamma, trauma) alle potentiële risico-
factoren geanalyseerd. Wanneer factoren bij univariate ana-
lyse een p-waarde < 0,01 hadden, werden ze geïncludeerd in 
een multivariate analyse.
Ervaring. Er waren 1683 vrije lappen (1385 patiënten). Par-
tieel en totaal lapfalen kwamen voor bij respectievelijk 5,7% 
en 4,6%. Riscofactoren voor partieel lapfalen na borstre-
constructies waren radiotherapie en veneuze anastomose-
revisie. Voor totaal lapfalen waren dit het gebruik van een 
GAP-lap en nabloeding. Bij hoofd-halsreconstructies waren 
pulmonale comorbiditeit en anastomose met de v.lingualis 
risicofactoren voor partieel lapfalen en was de radialislap 
een beschermingsfactor voor partieel lapfalen. Anastomose 
met de a.temporalis was gerelateerd aan totaal lapfalen. Bij 
posttraumatische extremiteitreconstructies was wondin-
fectie een risicofactor voor partieel lapfalen, en diabetes en 
anesthesietijd > 10 uur voor totaal lapfalen. 
Conclusie. In onze serie was de prevalentie van vrije lapfa-
len laag en verschilde bovendien aanzienlijk per indicatie. Er 
werden meerdere risicofactoren gevonden die geassocieerd 
waren met zowel partieel als totaal lapfalen bij de drie meest 
voorkomende indicaties (hoofd-hals, mamma, trauma). De 
resultaten kunnen worden gebruikt voor verbetering van pa-
tiëntselectie en voorlichting ter verdere vermindering van de 
kans op lapfalen. 

15. de gesteelde myocutane trapeziuslap:  
een behandelalgoritme ter optimalisering  
van chirurgische resultaten gebaseerd op  
43 reconstructies en een literatuurstudie 

A. Can, D.O. Orgill, D.J.O. Ulrich, M.A.M. Mureau
ROTTERDAM 
Achtergrond. Hoewel de trapeziuslap een reeds lang be-
staande optie is ter reconstructie van verschillende defecten 
in het hoofd-halsgebied, wordt deze lap betrekkelijk weinig 
toegepast. Omdat de anatomie van de vascularisatie van de 
trapeziuslap erg variabel is, is de keuze van het meest ge-
schikte type lap essentieel om de kans op complicaties te 
verkleinen en postoperatieve resultaten te optimaliseren. 
Het doel van deze studie was om een chirurgisch behan-
delalgoritme te ontwikkelen om de keuze voor een bepaald 
type trapeziuslap te vergemakkelijken en de chirurgische 
resultaten te optimaliseren.

Methode. De medische gegevens van alle opeenvolgende 
patiënten die een reconstructie met een gesteelde myocuta-
ne trapeziuslap ondergingen in drie universitaire medische 
centra tussen juli 2001 en november 2012 werden verza-
meld en geanalyseerd. Vervolgens werd op basis van onze 
resultaten en die van een literatuurstudie een chirurgisch 
behandelalgoritme opgesteld. 
Ervaring. Er werden 43 trapeziuslapreconstructies uitge-
voerd bij 38 patiënten met gemiddeld 15 maanden follow-
up. 11 patiënten hadden een mentosternale brandwondcon-
tractuur (12 lappen), 12 patiënten (13 lappen) hadden een 
maligniteit en 15 patiënten (18 lappen) hadden een chro-
nische wond ten gevolge van een gefaalde eerdere recon-
structie, osteoradionecrose, chronische infectie, bronchop-
leurale fistel en decubitus. 16 lappen waren gesteeld op de 
arteria cervicalis superficialis (SCA-type2), 16 op de arteria 
dorsalis scapulae (DSA-type3), 1 op de intercostale arteriën 
(type 4) en 10 op de SCA en DSA. Acceptorplaatscomplica-
ties die heroperatie behoefden kwam in 16,3% van de lap-
pen voor, waaronder eenmaal totale lapnecrose (2,6%). 
Conclusie. De trapeziuslap is een waardevol alternatief om 
verschillende hoofd-halsdefecten te reconstrueren. Naar 
aanleiding van onze data en een analyse van 13 studies met 
242 patiënten hebben we een chirurgisch behandelalgorit-
me opgesteld met als doel de keuze voor een bepaald type 
trapeziuslap te vergemakkelijken en de kans op complicaties 
te verminderen. Dit algoritme zal worden gepresenteerd.  

16. de genetische diagnoses van een groot 
nederlands cohort met robinsequentie- 
patiënten

H. Basart, E.C. Paes, C.C. Breugem, J.P.W. Don Griot, 
C.M.A.M. van der Horst, R.C. Hennekam
AMSTERDAM
Achtergrond. Robinsequentie (RS) wordt gedefinieerd door 
de combinatie van micrognathie, palatumspleet en bovenste 
luchtwegobstructie. RS komt geïsoleerd voor of als onder-
deel van een syndroom. De pathogenese wisselt van lokale 
aanlegstoornis tot bindweefselstoornis of neuromusculaire 
aandoening. Behandelcentra gebruiken verscheidene behan-
delingen (buikligging, nasopharyngeale tube, glossopexie, 
mandibulaire distractie, tracheostomie). Er bestaat geen con-
sensus over welke de beste is. Onze hypothese is dat de beste 
behandeling bij RS afhankelijk is van de pathogenese en dat 
patiënten voor een behandelkeuze gestratificeerd moeten 
worden op basis van diagnose. Dit leidde tot de vraagstel-
ling: welke diagnoses, met welke pathogenese vinden wij in 
een cohort RS-patiënten? 
Methode. In de statussen van alle 193 RS-patiënten die zich 
presenteerden tussen 1996 en 2012 bij drie tertiaire zieken-
huizen (AMC, VUmc, UMCU) werd gezocht naar lichtfoto’s 
en informatie over: geslacht, geboorte, (genetisch) lichame-
lijk onderzoek en aanvullend onderzoek, geassocieerde af-
wijkingen, ontwikkeling en relevante familieanamnese. De 
initiële diagnose werd met de verzamelde gegevens opnieuw 
geëvalueerd in een consensusmeeting met vier genetici. De 
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diagnose werd bevestigd of verworpen waarna getracht werd 
een nieuwe diagnose te stellen. Zo nodig werd de patiënt 
herbeoordeeld en aanvullend onderzoek verricht, om zo als-
nog een definitieve diagnose te stellen.
Ervaring. Er bestond in het verloop van de jaren een duidelijk 
toename in RS-patiënten met een diagnose. Na de consen-
sus meeting, her-evaluatie en aanvullend onderzoek werd 
bij 39 patiënten (20,2%) de diagnose aangepast: uiteindelijk 
hadden 35,23% (n = 68) geïsoleerde RS, en 54,93% een syn-
droom, waarvan 9,48% (n = 19) een chromosoomafwijking 
en 37,31% (n = 72) een Mendeliaans overervende afwijking. 
Bij 17,62% (n = 34) werd geen oorzaak voor de RS gevon-
den. 33 verschillende syndromen werden gediagnosticeerd, 
waarvan sticklersyndroom (n = 33) het meest voorkomend 
was. Stratificatie naar pathogenetisch mechanisme toonde: 
Bindweefseldysplasie (20,2%), neuromusculaire aandoe-
ning (3,1%), multisysteemaandoening (6,7%), malformatie-
syndroom (5,7%), onbekende oorzaak (2,1%).
Conclusie. Het hier beschreven cohort is groot ten opzichte 
van literatuurcohorten, en meer diagnoses werden gesteld 
dan in eerder beschreven cohorten. Sommige syndromen 
werden niet eerder in combinatie met RS beschreven. Er zijn 
geen andere artikelen waarmee een vergelijking ten aanzien 
van de pathogenese gemaakt kan worden. Herbeoordeling 
van RS-patiënten in combinatie met aanvullende diagnos-
tiek leidt vaak tot een nieuwe diagnose. Dit is waarschijnlijk 
te verklaren door afwijkingen die initieel niet aanwezig zijn 
en zich later ontwikkelen, als ook door nieuw ontwikkelde 
diagnostiek. Follow-up en herbeoordeling door een ervaren 
klinisch geneticus zijn zinvol bij elke patiënt met RS. 

17. de mening en besluitvorming van ouders 
naar aanleiding van een prenataal ontdekte 
schisis: een prospectieve studie

W. Maarse, M. Kon, C.C. Breugem, A.B.M. van der Molen
UTRECHT 
Achtergrond. Schisis wordt sinds de invoering van de routi-
ne 20-wekenecho in ongeveer 85% van de gevallen prenataal 
gediagnosticeerd. Hoewel de diagnose emotioneel beladen 
is voor de ouders, biedt prenatale detectie voordelen ten op-
zichte van postnatale detectie. Ouders kunnen zich namelijk 
beter voorbereiden op de geboorte, de behandeling en er is 
mogelijkheid voor aanvullende genetische analyse. Er zijn, 
aan de andere kant, wel zorgen over een mogelijke toename 
van het aantal abortussen van foetussen met een geïsoleerde 
schisis. De huidige literatuur naar de mening en besluitvor-
ming van ouders over prenatale schisis is louter gebaseerd 
op retrospectief onderzoek.
Methode. In een prospectieve studie (2011-2014) met vra-
genlijsten werden alle ouders die naar het prenatale team 
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (bestaande uit een 
gynaecoloog, plastisch chirurg, en psycholoog) werden ver-
wezen, gevraagd deel te nemen aan de studie. Alleen ouders 
bij wie een foetus met een geïsoleerde schisis gezien werd, 
kwamen in aanmerking voor inclusie. Het invullen van de 
vragenlijst gebeurde afzonderlijk thuis, nadat counseling 

door het schisisteam had plaatsgevonden. De vragenlijsten 
werden door middel van descriptieve statistiek geanalyseerd 
(frequenties, mediaan).
Ervaring. Er werden 102 ouders geïncludeerd waarbij de 
respons 81% was. De schisis werd gediagnosticeerd bij een 
gemiddelde zwangerschapsduur van 20 weken met de ver-
wijzing naar het schisisteam bij 23 weken. Er was 1 koppel 
dat koos voor een abortus, zij werden niet geïncludeerd. 
5  ouders overwogen een abortus, echter zagen hiervan af. 
Ouders zagen schisis als een ‘cosmetische afwijking’ in 
43,6% en 26,5% gaf aan het ‘net iets anders dan normaal’ 
te vinden. De ernst van de schisis werd gemiddeld gescoord 
als 45 (0-100), waarbij unaniem werd aangegeven dat schisis 
niet bepalend zou zijn voor het levensgeluk van het kind.
Conclusie. Deze studie laat zien dat schisis niet als een mal-
formatie wordt gezien door ouders prenataal. In het wel of 
niet overwegen van abortus waren de ingeschatte ernst van de 
schisis en het verwachte levensgeluk van significante invloed. 
Ouders gaven aan geen druk van zorgverleners of de maat-
schappij te voelen bij het nemen van deze beslissing. De ou-
ders waren zeer tevreden over de prenatale counseling. Con-
cluderend is een complete prenatale polikliniek wenselijk.

18. Een prospectieve cohortsudie van de 
gracilis-cfnG en de gracilis-massetertechniek 
ter reconstructie van een functionele lach bij 
unilaterale facialisparalyse

A.L. Kist, C.A.W. Hartgring-Smits, M.A.M. Mureau
ROTTERDAM 
Achtergrond. Voor chirurgische reconstructie van een func-
tionele lach bij lang bestaande facialisparalyse zijn zowel een 
geschikte zenuw als een vitale spier nodig. Twee reconstruc-
tietechnieken die ter behandeling van unilaterale facialispa-
ralyse kunnen worden toegepast zijn: 1) re-innervatie van 
een vrije gracilis door de contralaterale nervus facialis door 
middel van een cross facial nerve graft. 2) re-innervatie van 
een vrije gracilis door de ipsilaterale ramus massetericus van 
de nervus trigeminus. In deze studie werd de effectiviteit van 
deze twee chirurgische methoden voor reconstructie van een 
functionele lach bij unilaterale facialisparalyse vergeleken. 
Methode. Alle 19 opeenvolgende patiënten die tussen 2004 
en 2013 werden behandeld met een vrije gracilistransplan-
tatie vanwege een unilaterale facialisparalyse werden ge-
includeerd. Bij groep 1 (n = 12) werd eerst een cross facial 
nerve graft (CFNG) procedure verricht, 9 tot 12 maanden 
later gevolgd door een vrije gracilistransplantatie. Bij groep 2  
(n = 7) werd de vrije gracilis meteen door de ipsilaterale ra-
mus massetericus van de nervus trigeminus geïnnerveerd. 
De effectiviteit van beide methoden werd vergeleken door 
middel van de Sunnybrook Facial Grading System (SFGS). 
Deze gevalideerde en gestandaardiseerde scoringsmethode 
meet op een betrouwbare manier symmetrie in rust, sym-
metrie tijdens bewegen en synkinesieën. 
Ervaring. Ten opzichte van de preoperatieve situatie werd 
in beide groepen een significante verbetering van symme-
trie tijdens lachen gezien (groep 1: p = 0,015; en groep 2:  
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p = 0,017). Tevens werd een significante verbetering gecon-
stateerd van de totale SFGS-score (groep 1: p = 0,029; groep 
2: p = 0,018). Postoperatief was er echter ook sprake van een 
significante toename van synkinesieën in beide groepen 
(groep 1: p = 0,017; en groep 2: p = 0,039). 
Conclusie. Zowel de twee-etappegracilis-CFNG als de een-
etappegracilis-massetertechniek zijn effectief voor de recon-
structie van een functionele, dynamische lach bij unilaterale 
facialisparalyse. In deze studie kon op basis van de SFGS-
scores geen significant verschil tussen beide chirurgische 
methoden worden aangetoond. Echter, het bereiken van een 
willekeurige, dynamische lach zoals na de gracilis-masseter-
techniek en een echte spontane lach zoals na de gracilis-
CFNG-methode wordt niet gemeten door de SFGS. Dit is 
moeilijk te objectiveren, maar toekomstig onderzoek zou 
zich hierop moeten richten. 

19. Tweefasenmammareconstructies met 
tissue-expanders en borstimplantaten bij 
radio therapie: een voortgaande discussie in 
de afwezigheid van RcTs 

D.A. Young-Afat, P.P.M. van Zuijlen, P. Melis
BEVERWIJK 
Achtergrond. Een recente systematische review door Mo-
moh et al. (Ann Surg Oncol, 2013), waarbij gekeken werd 
naar complicaties bij tweefasenmammareconstructies met 
implantaten bij bestraalde borsten/thoraxwand, toonde dat 
prothesen in 49% van de gevallen verwijderd moesten wor-
den in het geval van prereconstructiebestraling, tegenover 
39% bij postreconstructiebestraling. Een succesvolle recon-
structie werd desondanks behaald bij 80% in beide groepen. 
Een belangrijke genoemde beperking was dat er minder stu-
dies beschikbaar waren met gegevens over prereconstruc-
tiebestraling. Wij presenteren onze resultaten, inclusief de 
groep die prereconstructief bestraald is, om een bijdrage te 
leveren aan de beperkte data in de literatuur rondom deze 
groep patiënten.
Methode. Retrospectieve data-analyse van alle patiënten die 
tussen 2006 en 2011 een tweefasen (primaire of secundaire) 
mammareconstructie ondergingen, met tissue-expanders en 
endoprothesen, waarbij minimaal een jaar follow-up beschik-
baar was. Voorafgaand aan de reconstructie werd de conditie 
van de huid beoordeeld en alleen patiënten met een redelijke 
(o.a. weinig erytheem) tot goede (o.a. geen erytheem) huid-
conditie werden geschikt als kandidaat voor prothesen geacht. 
Minor complicaties werden gedefinieerd als alle complicaties 
waarbij behandeling met antibiotica vereist was en major 
complicaties indien het implantaat verwijderd moest worden.
Ervaring. In totaal werden 172 patiënten geïncludeerd, waar-
van 37 (22%) radiotherapie ondergingen. In de groep be-
straalde patiënten ontwikkelde 24% (9/37) een complicatie 
ten opzichte van 10% (13/135) in de niet-bestraalde groep. In 
de bestraalde groep had 19% (7/37) een major complicatie 
ten opzichte van 7% (9/135) in de niet-bestraalde groep. Door 
onderscheid te maken tussen het moment van radiothera-
pie, bleek dat in de groep die prereconstructief (n = 28) be-

straald was 18% (5/28) een major complicatie ontwikkelde 
ten opzicht van 22% (2/9) in de groep die post-reconstructief 
bestraald was (n = 9). Van alle bestraalde patiënten (inclusief 
patiënten met complicaties) rondde 89% de reconstructie 
succesvol af. 
Conclusie. Een tweefasenmammareconstructie met implan-
taten kan een goede optie zijn in een selecte groep patiënten 
met bestraalde borsten/thoraxwand, waarbij voorafgaand 
aan de reconstructie goede huidcondities vastgesteld zijn. 
Patiënten dienen echter geïnformeerd te worden over de 
hoge complicatierisico’s. Wij adviseren auteurs om altijd 
informatie te vermelden over de huidconditie en toegepaste 
chirurgische technieken, zodat vergelijking in de literatuur 
beter mogelijk wordt. 

20. Borstreconstructie door middel van  
implantaten na profylactische mastectomie  
– een vergelijking tussen de eenfase- en 
 tweefaseprocedures

L.E.H. Nene, R.E.G Dikmans, M.B. Bouman,  
M.A.M. Mureau, M.G. Mullender 
AMSTERDAM 
Achtergrond. Het betreft een retrospectief cohortonderzoek 
met additioneel gebruik van vragenlijsten. Het doel is het ver-
gelijken van de eenfase- en tweefaseprocedure met gebruik 
van tissue-expander van borstreconstructies met implanta-
ten na een profylactische mastectomie. Parameters betreffen 
complicaties, cosmetisch resultaat, kwaliteit van leven en pati-
enttevredenheid. Daarnaast is een validatiestudie verricht om 
de betrouwbaarheid van de methode om het cosmetisch resul-
taat te beoordelen te testen. De methode houdt in dat de borst-
reconstructie op een vijfpuntslikertschaal wordt beoordeeld 
op de punten volume, vorm, symmetrie, littekens en tepel- 
areolacomplex op basis van vijf gestandaardiseerde foto’s.
Methode. De geïncludeerde patiënten zijn vrouwen die tus-
sen januari 1999 en februari 2012 in het VU Medisch Cen-
trum in Amsterdam zijn geopereerd aan een bilaterale of 
contralaterale profylactische mastectomie met reconstructie 
door middel van implantaten. Data aangaande patiëntkarak-
teristieken en complicaties zijn verkregen door statuson-
derzoek. Cosmetisch resultaat is beoordeeld door de patiënt 
zelf, vijf plastisch chirurgen en drie mammografielaboran-
ten. Om de methode te valideren is tevens gevraagd naar een 
overkoepelend rapportcijfer en suggesties voor aanvullende 
beoordelingspunten. Kwaliteit van leven en patiënttevreden-
heid is bepaald door gebruik te maken van het postopera-
tieve deel van de Breast-Q (borstreconstructiemodule).
Ervaring. 90 patiënten zijn geïncludeerd, waarvan bij 55,6% 
het cosmetisch resultaat is beoordeeld en door 73,3% de 
Breast-Q is ingevuld. 156 borsten zijn geopereerd, waarvan 
66,7% met een eenfase- en 32,7% een tweefaseprocedure. 
Er is geen significant verschil in complicaties, cosmetisch 
resultaat of kwaliteit van leven. Leeftijd tijdens operatie heeft 
een significante associatie met het krijgen van een compli-
catie. Patiënttevredenheid is hoog. De tevredenheid met 
borsten is significant hoger voor de eenfaseprocedure met 
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79,4% ten opzichte van 72,5%. De scores van de methode 
om het cosmetisch resultaat te beoordelen tonen een lage 
‘interobserver reliability’ tussen patiënt en beoordelaars en 
beoordelaars onderling.
Conclusie. In deze populatie zijn geen verschillen tussen de 
eenfase- en tweefaseprocedures wat betreft complicaties, cos-
metisch resultaat, kwaliteit van leven en patiënttevredenheid 
bij vrouwen die na een bilaterale- of contralaterale profylac-
tische mastectomie een borstreconstructie door middel van 
implantaten ondergaan. Indien de grootte van de borst het 
toelaat, zou om financiële redenen de voorkeur uitgaan naar 
de eenfaseprocedure voor een borstreconstructie door mid-
del van implantaten. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat 
de methode om het cosmetisch resultaat te beoordelen door 
middel van vijf gestandaardiseerde foto’s op volume, vorm, 
symmetrie, littekens en tepel-areolacomplex geen betrouw-
bare manier is om het cosmetische resultaat te beoordelen.

21. Microchirurgische borstreconstructie met 
lymfekliertransplantatie voor de behandeling 
van lymfoedeemproblemen na mastectomie: 
eerste resultaten van een prospectieve studie 

D. Ulrich, D. Vasilic, P. Hupkens
NIJMEGEN 
Achtergrond. De microchirurgische borstreconstructie met 
Deep Inferior Epigastric Perforator (DIEP)-lap is een gestan-
daardiseerde chirurgische techniek. De laatste jaren werd de 
combinatie van een DIEP-lap met autologe inguinale lym-
fekliertransplantatie als een therapeutische optie voor de 
behandeling van secundaire lymfoedeemproblemen na chi-
rurgische behandeling van borstkanker intensief bediscussi-
eerd. Prospectieve studies over dit onderwerp ontbreken op 
dit moment. We laten onze eerste ervaringen van de behan-
deling van patiënten met een autologe borstreconstructie 
met DIEP-lap en lieslymfekliertransplantatie met periopera-
tieve bijzonderheden en postoperatieve resultaten zien.
Methode. In de prospectieve studie werden tot nu toe 11 
pa tiënten met lymfoedeem geïncludeerd. 8 patiënten on-
dergingen een eenzijdige borstreconstructie, 3 een dubbel-
zijdige. De follow-upperiode was gemiddeld 10,7 maanden. 
Bij alle patiënten werd een uitgebreide release van het litte-
kenweefsel met vervolgens DIEP- en lymfeklierlap vanuit de 
lies uitgevoerd. De vascularisatie van de lymfeklierlap werd 
onderzocht met behulp van IC-View. Preoperatief, 2, 4, en, 
indien mogelijk, 12 maanden later werd de levenskwaliteit 
gemeten met de LYMQOL-arm. Tegelijkertijd zijn omvang-
metingen van de arm en functieanalyse van de schouder 
uitgevoerd. Peri- en postoperatieve complicaties, evenals de 
operatieduur, zijn geregistreerd.
Ervaring. Bij alle patiënten waren er geen microchirurgische 
problemen. Door middel van IC-View konden we intra-ope-
ratief een slechtere vascularisatie van de lymfeklierlap van 4 
patiënten zien, waarvoor een extra microchirurgische ana-
stomose nodig was. Postoperatief was er 2, 4 en 12 maanden 
na de operatie een significante verbetering van de levenskwa-
liteit te zien. Na 2 en 4 maanden werden geen significante 

veranderingen in de armomvang waargenomen. 12 maan-
den na de operatie hadden patiënten een omvangreductie 
van 25%. Geen van de patiënten had last van erysipelas tij-
dens de observatieperiode. Bij 3 patiënten waren seromas in 
het gebied van de buik of lies aanwezig.
Conclusie. De gecombineerde behandeling van lymfoedeem 
en borstreconstructie met DIEP-lap en lymfekliertrans-
plantatie vanuit de lies is een interessante therapeutische 
benadering voor de microchirurg. De eerste resultaten zijn 
positief. De door de patiënt gevoelde veranderingen zijn 
uitgebreider dan de door omvangmetingen gerelateerde re-
sultaten. In hoeverre de veranderingen gebaseerd zijn op de 
borstreconstructie alleen of de combinatie met lymfeklieren 
blijft onderwerp van toekomstige onderzoeken. 

22. Vergelijking van patiëntgerapporteerde 
tevredenheid tussen directe en uitgestelde 
borstreconstructie, aan de hand van de 
BREAST-Q-vragenlijst 

S.W. Küthe, N.J.G.M, Veeger, J.F. Tielemans, C.M. Moues 
LEEUWARDEN 
Achtergrond. Het meten van patiëntgerapporteerde uit-
komsten is steeds belangrijker geworden bij reconstructieve 
mammachirurgie. Verscheidene studies beschrijven de pa-
tiënttevredenheid met een mammareconstructie. Echter, 
deze studies bleven beperkt tot een enkel type reconstructie, 
betrof het kleine studiepopulaties en was er zelden gecontro-
leerd voor confounders zoals timing van reconstructie. Het 
doel van deze studie was om de patiënttevredenheid te ver-
gelijken in de populatie van vrouwen met primair mamma-
carcinoom die een directe dan wel uitgestelde reconstructie 
na mastectomie ondergingen. 
Methode. Er is een multicenter retrospectief observationeel 
onderzoek verricht met data van de periode 2000 tot 2012. 
Geïncludeerd werden vrouwen die een directe dan wel uit-
gestelde mammareconstructie hebben ondergaan na mas-
tectomie vanwege een primair mammacarcinoom. Vrouwen 
met een recidief mammacarcinoom of verlies van hun mam-
mareconstructie werden geëxcludeerd. Aan 387 vrouwen 
werd gevraagd om de gevalideerde vragenlijst BREAST-Q 
naar patiënttevredenheid met een mammareconstructie in 
te vullen. Aan de hand van verkregen data werd het verschil 
in tevredenheid na een directe en uitgestelde mammarecon-
structie statisch geanalyseerd met de t-test. 
Ervaring. Het responspercentage was 65,4%, met 253 inge-
vulde vragenlijsten. Hiervan werden 55 vrouwen geëxclu-
deerd vanwege behandeling met een profylactische mastec-
tomie of dubbelzijdige reconstructie. Er vonden 70 directe 
en 128 uitgestelde reconstructies plaats, waarvan 119 TE en 
prothese, 6 directe prothese, 46 gesteelde myocutane lap en 
27 DIEP-lap. De gemiddelde leeftijd ten tijde van het verstu-
ren van de BREAST-Q was 56 jaar en de mediaan follow-up-
duur sinds reconstructie 61 maanden. Er was geen verschil 
in patiënttevredenheid met een mammareconstructie tussen 
een directe en uitgestelde reconstructie. Wel gaf de uitgestel-
de groep aan zich beter geïnformeerd te voelen (p = 0,045). 
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Conclusie. Deze studie toont geen significant verschil aan 
tussen de patiënttevredenheid na directe en uitgestelde 
reconstructie. Wel gaf de groep met een uitgestelde recon-
structie aan zich beter geïnformeerd te voelen ten aanzien 
van het ondergaan van de reconstructie dan de groep met 
ene directe reconstructie.

23. Wat is de toegevoegde waarde van  
oncoplastische chirurgie van een  
mamma carcinoom? 

S.C.M. van den Heuvel, P.J. Borgstein, H.A.H. Winters
AMSTERDAM 
Achtergrond. In Nederland wordt jaarlijks bij ca. 14.000 vrou-
wen de diagnose invasief mammacarcinoom gesteld. Mam-
masparende therapie dient alleen aan de patiënt te worden 
aangeboden als een goed cosmetisch resultaat en een goede 
locoregionale tumorcontrole kunnen worden verwacht. 
Wanneer een grotere lumpectomie moet worden verricht 
zal dit leiden tot een kleinere mamma met een deformiteit. 
Door gebruik te maken van oncoplastische chirurgie kan een 
groter volume worden weggenomen en direct de vorm wor-
den hersteld. Voor optimaal cosmetisch resultaat is er dan 
vaak contralateraal een reductie noodzakelijk. Onze onder-
zoeksvraag was: wat is de invloed van oncoplastische chirur-
gie op irradicaliteit en re-exisie?
Methode. In januari 2013 is gezocht naar systematic reviews 
en/of meta-analyses in PubMed. Deze zoekstrategie leverde 
in PubMed 158 hits op. Op basis van de titels en abstracts 
hadden 108 artikelen een andere vraagstelling, 26 artikelen 
waren niet-Engelstalig. Een meta-analyse, sytematic review 
en een retrospectieve studie bleven over voor het beantwoor-
den van de vraag. 
Ervaring. De meta-analyse (n = 8659) liet zien dat in de on-
coplastische-groep de afmeting van de tumor het grootst was 
en dat de irradicaliteit lager was. Het locoregionaal recidief 
was 4% in de oncoplastische groep versus 7% in de conven-
tionele groep. De systematic review (n = 998) laat een tevre-
den cosmetische uitkomst na oncoplastische chirurgie van 
84-89% zien. In de retrospectieve studie (n = 690) wordt er 
bij 2,7% een re-excisie uitgevoerd in de oncoplastische groep 
versus 13,4% in de conventionele groep. De mediane follow-
up bedraagt 28 maanden, waarin een locoregionaal recidief 
wordt gevonden van 2,7% versus 2,2% in de oncoplastische 
groep respectievelijk conventionele groep. 
Conclusie. Uit de meta-analyse blijkt dat er een bewijs is dat 
oncoplastische chirurgie een ruimere excisie van de tumor 
toestaat, met een toename aan radicaliteit. De ware locore-
gionale recidiefkans dient nog te worden vastgesteld bij lan-
gere follow-up. Daarnaast zijn patiënten meer tevreden over 
de cosmetische uitkomst na oncoplastische chirurgie dan na 
conventionele chirurgie. Oncoplastische technieken bieden 
de mogelijkheid om bij (relatief) grotere tumoren toch een 
oncologisch verantwoorde en cosmetisch acceptabele borst-
sparende behandeling te kunnen geven. Een langere follow-
up van grotere studies is nodig om de veiligheid ten aanzien 
van het locoregionaal recidief wetenschapelijk vast te stellen.

24. de ontwikkeling van een voorspellings-
model voor lapfalen bij microchirurgische 
borstreconstructies

T. de Jong, D. Las, M.A.M. Mureau
ROTTERDAM 
Achtergrond. De laatste jaren zijn microchirurgische borst-
reconstructies uitgegroeid tot een betrouwbare en effectieve 
methode. Toch blijft lapfalen na microchirurgische borstre-
constructies een reëel probleem met desastreuze gevolgen. 
Het doel van deze studie was een voorspellingsmodel voor 
lapfalen te ontwikkelen om patiëntselectie en voorlichting 
verder te verbeteren. 
Methode. Retrospectief werden 619 vrije lappen geïnclu-
deerd, gedaan in 448 patiënten tussen januari 1992 en de-
cember 2012. Van alle patiëntdossiers werden variabelen 
verzameld die mogelijk verband hebben met lapfalen. Vervol-
gens werden alle vrij lappen gerandomiseerd over 2 groepen. 
Groep 1 voor het ontwikkelen en groep 2 voor het testen van 
het model. Alle lappen uit groep 1 werden geanalyseerd met 
een multivariate logistische regressie. Variabelen werden stap 
voor stap verwijderd totdat alle overgebleven voorspellers een 
p-waarde < 0,05 hadden. Vervolgens werd het gewicht van de 
variabelen bepaald door de regressiecoëfficiënt. De prestatie 
van het model werd getest met de ROC.
Ervaring. Er werden 537 DIEP-, 44 TRAM-, 12 SIEA-, 18 GAP- 
en 8 TUG-lappen geïncludeerd. Totaal en partieel falen van de 
lap werd respectievelijk in 11 (1,8%) en 43 (6,9%) van de lap-
pen gezien. Significante voorspellers waren roken (OR = 2,5 ß 
= 0,915, p = 0,008, gewicht = 1) en preoperatieve radiothera-
pie (OR = 2,3, ß = 0,831, p = 0,018, gewicht t = 1). Hierdoor ziet 
het model er als volgt uit: roken + preoperatieve radiotherapie, 
waarbij er een score tussen de 0 en 2 is te behalen. De ROC 
van dit model was 0,614 in groep 1 en 0,666 in groep 2.
Conclusie. Met behulp van dit model (roken + preoperatieve 
radiotherapie) kunnen patiënten beter voorgelicht worden. 
Hoogrisicopatiënten zouden hierna mogelijk eerder kiezen 
voor een ander type reconstructie. Verder kan mogelijk het 
risicoprofiel worden verbeterd door te stoppen met roken. 
Echter dit model is gebaseerd op retrospectieve data en heeft 
slechts een matige ROC-curve. Om het model verder te ver-
beteren worden op dit moment prospectieve data verzameld. 

25. oorzaken van variatie in directe borst-
reconstructie na ablatio wegens borstkanker 

A.C.M. van Bommel, M.A.M. Mureau, K. Veenstra,  
M.T.F.D. Baas-Vrancken Peeters, M. Schrieks, J.H. Maduro
LEIDEN 
Achtergrond. De laatste jaren is er een toegenomen belang-
stelling voor directe borstreconstructies. Er bestaat in Neder-
land echter een aanzienlijke variatie tussen ziekenhuizen 
in de mate waarin directe borstreconstructies worden uitge-
voerd. Mogelijke verklaringen hiervoor kunnen gerelateerd 
zijn aan verschillende patiënt-, chirurg- en ziekenhuisfacto-
ren, maar de exacte oorzaken zijn onbekend. Het doel van 
deze studie was: 1) de oorzaken van variatie tussen zieken-
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huizen in het uitvoeren van directe borstreconstructies na ab-
latieve chirurgie vanwege borstkanker te onderzoeken; en 2) 
oorzaken te identificeren die geoptimaliseerd zouden kunnen 
worden, zodat het aantal directe borstreconstructies zal toe-
nemen en de variatie tussen ziekenhuizen zal verminderen.
Methode. Data van alle Nederlandse ziekenhuizen (n = 92) 
werden verzameld via de nationale NABON Breast Cancer 
Audit (NBCA). Alle patiënten met primaire, invasieve borst-
kanker zonder afstandsmetastasen, die waren gediagnosti-
seerd tussen 1 januari 2011 tot 30 september 2013, werden 
geselecteerd. Het aantal directe borstreconstructies werd 
vergeleken tussen ziekenhuizen en de oorzaken voor de 
waargenomen variatie werden geanalyseerd door middel van 
multivariate analysen. 
Ervaring. Er werden 34.041 borstkankerpatiënten geregis-
treerd, van wie 40% (n = 13.258) een ablatio mammae onder-
ging. Van hen kreeg gemiddeld 16% een directe reconstructie, 
variërend tussen de ziekenhuizen van 0% tot 63%. Er werd 
een lichte toename in directe borstreconstructies waargeno-
men gedurende de jaren. Prothesereconstructies werden het 
vaakst uitgevoerd (88%). Hogere leeftijd, okselklierdissectie 
en postoperatieve radiotherapie hadden een negatieve invloed 
op het aantal directe borstreconstructies. Informatie over zie-
kenhuisgerelateerde factoren, zoals beschikbaarheid van een 
plastisch chirurg, voorkeur van de chirurg en organisatiestruc-
tuur moeten nog worden uitgezocht om de waargenomen va-
riatie tussen ziekenhuizen volledig te kunnen verklaren. 
Conclusie. Er werd een grote variatie gevonden tussen 
ziekenhuizen in het aantal directe borstreconstructies na 
ablatieve behandeling vanwege borstkanker. Multivariate 
regressieanalysen lieten zien dat zowel patiënt- als behandel-
factoren deze variatie veroorzaken. Ziekenhuisgerelateerde 
factoren zullen ook nog worden onderzocht, zodat trajecten 
kunnen worden geïnitieerd ter optimalisering van de be-
schikbaarheid van directe reconstructies voor borstkanker-
patiënten in Nederland. 

26. Een nieuw innovatief 3d-model: in-vitro-
geïnnerveerde huid 

E.M. Brakkee, E. van den Bogaard, T.J.H. Ruigrok, J.W. van 
Neck, S. Kambiz, J.B. Phillips, J. Schalkwijk, E.T. Walbeehm
ROTTERDAM 
Achtergrond. Collaterale sprouting van sensorische zenuw-
vezels in de huid is een optredend fenomeen bij neuropati-
sche pijn na perifeer zenuwletsel. Het mechanisme achter 
deze collaterale sprouting is onbekend. Een 3D-in-vitro- 
model met alleen keratinocyten en neuronen biedt mo-
gelijkheid antwoord te geven op de vraag of keratinocyten 
verantwoordelijk zijn voor deze collaterale sprouting. Re-
centelijk zijn alleen 2D-modellen gepubliceerd, waarbij het 
niet duidelijk is of zenuwen in of over de huid groeien. De 
3D-component van een dergelijk model maakt het mogelijk 
dat zenuwvezels haaks de epidermis kunnen penetreren, ge-
lijkend aan humane geïnnerveerde huid. 
Methode. In deze pilotstudie zijn twee huidmodellen ge-
maakt; een met keratinocyten en neuronen en een met lou-

ter keratinocyten. De keratinocyten zijn geïsoleerd uit hu-
maan huidsurplus na buikwandcorrectie en worden gezaaid 
op een filter waar zenuwvezels wel, maar cellichamen niet 
doorheen kunnen (poriegrootte 0,45 μM). Door keratinocy-
ten aan de lucht bloot te stellen (air-liquid interface), vormen 
ze een volledig gedifferentieerde epidermis. Sensorische 
neuronen worden vervolgens geoogst uit een volwassen 
wistarrat, door de dorsale wortelganglia te dissociëren. De 
geoogste neuronen worden gezaaid op de onderzijde van de 
filter en worden na vijf dagen groei gefixeerd en gekleurd 
voor sensorische zenuwvezels.
Ervaring. Na vijf dagen coculture is er liniaire aankleuring 
van de filter te zien wat duidt op penetrerende zenuwvezels. 
Deze kleuring is afwezig in de controlegroep waar geen 
neuronen aan toegevoegd zijn. Vervolgens zijn er ook op ze-
nuw gelijkende aankleuringen van de epidermis te zien, wat 
duidt op epidermale penetratie. Vanaf dit punt kunnen we 
dus spreken van in-vitrogeïnnerveerde huid. 
Conclusie. Voor het eerst is een 3D-model gebouwd met lou-
ter neuronen en keratinocyten waarbij sensorische zenuwve-
zels een gedifferentieerde epidermis penetreren, gelijkend 
aan humane geïnnerveerde huid. Met dit model kan de inter-
actie tussen keratinocyten en perifere sensorische zenuwve-
zels worden onderzocht om meer te weten te komen over de 
pathofysiologie van collaterale sprouting in neuropathische 
pijn na perifeer zenuwletsel. Daarnaast is dit model een eerste 
stap naar de verfijning en mogelijk vervanging van proefdier-
onderzoek en biedt daarom veel perspectief voor de toekomst.

27. Acetyl-l-carnitine voorkomt mechanische 
hyposensitiviteit in streptozotocin- 
geïnduceerde diabetes in ratten 

S. Kambiz, S.G. Cosgun, J.W. van Neck, S.E.R. Hovius,  
J.C. Holstege, E.T. Walbeehm
ROTTERDAM 
Achtergrond. Diabetische polyneuropathie is een veel voor-
komende complicatie van diabetes wat vaak in diabetische 
ratmodellen is onderzocht. Een aantal studies heeft enig po-
sitief effect van Acetyl-L-Carnitine (ALCAR) laten zien in pa-
tiënten met diabetische polyneuropathie. Het is echter nog 
onbekend wat ALCAR doet met sensorische zenuwvezels in 
de huid die het eerst aangedaan zijn bij diabetische polyneu-
ropathie. Het doel van deze studie is om a) te laten zien in 
hoeverre de diabetische ratten humaan diabetes nabootsen 
en b) wat het effect van ALCAR is op de sensorische zenuw-
vezels in de huid van diabetische ratten.
Methode. Microvasculaire en neurogene aspecten van de huid 
zijn bepaald met behulp van thermografische huidtempera-
tuur bepaling, meting van huidoxygenatie, kwantificatie van 
endotheelcellen en sensorische huidvezels in de huid van zo-
wel diabetische als niet-diabetische dieren. Daarnaast zijn twee 
diabetische groepen, waarvan één ALCAR-therapie kreeg, ge-
introduceerd. Hierbij is gekeken naar mechanische en ther-
male sensitiviteit en densiteit van sensorische zenuwvezels.
Ervaring. Net als in humaan diabetes was de bloedvoorzie-
ning verminderd en de huidverwarming vertraagd in dia-
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beïnvloedt de HUVEC sprouting mogelijkheden aanzienlijk. 
Conclusie. Toevoeging van PRP aan ADSC verandert pro-
liferatie en expressie van verschillende genen aanzienlijk 
vergeleken met controleomstandigheden in vitro. Daarnaast 
beïnvloedt het HUVEC sprouting indirect. Resultaten van 
deze in-vitrostudie kunnen bijdragen aan een meer gestan-
daardiseerd gebruikt van PRP in combinatie met lipofilling.

29. Een prospectieve, gerandomiseerde, intra-
patiënt, vergelijkende, open, multicenter 
studie om het effect van een negatievedruk-
wondtherapiesysteem voor eenmalig gebruik 
te evalueren op het voorkomen van post- 
chirurgische wondcomplicaties bij patiënten 
die een bilaterale mammareductie ondergaan 

R. Galiano, R.R.W.J. van der Hulst, J. Beugels, D. Hudson, 
F. Duteille, E. Huddleston
MAASTRICHT 
Achtergrond. Postchirurgische wondcomplicaties zoals de-
hiscenties, diepe infecties en vertraagde wondgenezing kun-
nen variëren van mild tot ernstig. Het toepassen van nega-
tievedruktherapie (NPWT) in de vorm van een dressing voor 
gesloten chirurgische incisies is een relatief nieuw concept. 
Aangetoond zijn: een vroegere stop van wonddrainage, een 
reductie van seroom en haematoom, reductie van dehis-
centie en een verminderd aantal infecties in hoogrisicopa-
tiënten. Het doel van deze studie was het beoordelen van 
de effecten van een NPWT-systeem voor eenmalig gebruik 
(PICOTM) op het reduceren van postchirurgische complica-
ties, alsmede de invloed op de kwaliteit en het uiterlijk van 
het litteken in bilaterale mammareductiepatiënten. 
Methode. 200 vrouwelijke patiënten die een electieve bi-
laterale mammareductie ondergingen en voldeden aan de 
in- en exclusiecriteria werden geïncludeerd in 6 centra. Om 
een within-patient design mogelijk te maken werd de behan-
deling met PICO gerandomiseerd voor de linker- dan wel 
rechterborst, waarbij de andere zijde de standaard behande-
ling ontving. De maximale behandelduur bedroeg 14 dagen. 
Follow-upbeoordelingen op dag 21, 42 en 90 keken naar la-
tente wondcomplicaties en de littekens werden beoordeeld 
aan de hand van de VAS en POSAS. Tevens is de follow-up 
van het Nederlandse cohort voortgezet met een beoordeling 
op dag 180 en dag 365. 
Ervaring. Binnen 21 dagen na de ingreep ontwikkelden zich 
in de incisie die behandeld was met PICO 10 (5%) minder 
wondcomplicaties, vergeleken met de standaard behande-
ling (p-waarde = 0,004, 95% betrouwbaarheidsinterval van 
het verschil 2,0%-9,2%). De kwaliteit van het litteken aan de 
PICO-zijde, gemeten met de VAS- en POSAS-scoringssyste-
men, was significant beter vergeleken met de standaardbe-
handeling, zowel op dag 42 als dag 90 (p < 0,001). 
Conclusie. Behandeling van gesloten chirurgische incisies 
met een NPWT-systeem in de vorm van PICO leidt tot een 
statistisch significante vermindering van wondcomplicaties 
en een verbetering van de kwaliteit van het litteken binnen de 
eerste 3 maanden na de ingreep.

betische dieren in vergelijking met niet-diabetische dieren. 
Tevens was er sprake van mechanische hyposensitiviteit en 
daarbij verminderd aantal sensorische zenuwvezels in de 
huid van diabetische dieren in vergelijking met niet-diabeti-
sche dieren. De diabetische dieren met ALCAR-therapie lie-
ten geen mechanische hyposensitiviteit zien en bovendien 
waren het aantal sensorische zenuwvezels minder verlaagd 
in vergelijking met de niet-behandelde diabetische groep.
Conclusie. Diabetische ratten laten op zowel microvasculair 
als op neurogeen aspect overeenkomsten zien met humaan 
diabetes. Hieruit kunnen we concluderen dat dit diabetisch 
diermodel betrouwbaar is om diabetisch polyneuropathie te 
bestuderen. Tevens kunnen we uit onze resultaten conclude-
ren dat ALCAR neuro-protectief effect heeft bij diabetische 
polyneuropathie.

28. Platelet-Rich Plasma (PRP) beïnvloedt 
proliferatie, genexpressie en pro-angiogene 
eigenschappen van Adipose Tissue-derived 
Stromal cells (AdSc) in vitro

J.C.N. Willemsen, B. van der Lei, H.P.J.D. Stevens,  
M.C. Harmsen 
GRONINGEN 
Achtergrond. Verschillende experimentele en klinische stu-
dies tonen dat Platelet Rich Plasma (PRP) de overleving van 
een lipograft verbetert naast beïnvloeding van de wondge-
nezing. Echter is het aantal beschikbare studies beperkt, en 
zijn beschikbare studies niet gerandomiseerd, dubbelblind 
en placebogecontroleerd. Daarnaast kan gebrek aan stan-
daardisatie in het creëren van PRP en de PRP-vet meng-
verhouding een confounding bias zijn in de gepubliceerde 
studies vanwege het mogelijk concentratieafhankelijk effect 
van PRP zijn. In deze in-vitrostudie wordt het concentratie 
afhankelijk effect van PRP op ADSC (Adipose tissue-Derived 
Stromal Cells) onderzocht. 
Methode. PRP werd gegenereerd uit volbloed van drie ge-
zonde vrijwilligers met de Biomet GPS-III, en gemengd met 
DMEM tot een concentratie van 15%, 5% en 1,7%. DMEM 
met 10% FCS diende als controle. ADSC van drie humane 
donoren werden samengevoegd en gekweekt in deze media. 
Na 4 dagen werd proliferatie beoordeeld door immunofluo-
rescentie detectie van het Ki-67-antigeen. Op hetzelfde tijd-
stip werd genexpressie bepaald van mesenchymale markers 
en pro-angiogene factoren door qRT-PCR. Daarnaast werd 
geconditioneerd medium van ADSC (n = 3) bereid door 3 da-
gen precultuur op endotheliale kweekmedium. De invloed 
van dit serumvrij geconditioneerde medium werd beoor-
deeld op sprouting van HUVEC. 
Ervaring. In totaal werd 3 cc PRP per donor gemaakt. Er was 
geen significant verschil tussen het aantal bloedplaatjes on-
der de donoren. Het totaal aantal cellen en Ki-67-expressie 
piekte op de hoogste PRP-concentratie (p < 0,001 ten opzich-
te van FCS). PRP onderdrukt mesenchymale markers en col-
lageen I-expressie terwijl het TGF-B1, B3, FGF-2 en PDGF-
R-gen afschrift verhoogt. Dit effect is concentratie bepaald. 
Geconditioneerd medium van ADSC blootgesteld aan PRP 


