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Vetweefsel neemt het grootste deel van de bindweefsel-
volume in het lichaam en heeft belangrijke mechanische 
en metabole functies. Subcutaan vet geeft de vorm aan de 
wekedelencontouren en vervult hierbij ook een belangrijke 
esthetische functie. Het speelt daarbij een centrale rol bin-
nen de plastische chirurgie door het intensief gebruikt in 
(vrije)laptransplantaties en autologe vettransplantatie (AFT). 
AFT is in essentie een autologe lipoaspiraat transplantatie 
en bestaat uit het aspireren van subcutane vet en re-injectie 
in gebieden waar wekedelenvolume nodig is. Het is bekend 
onder vele andere namen zoals ‘autologous fat grafting’, ‘fat 
transfer’, lipofilling en ‘lipoinjection’.

Geschiedenis

Het transplanteren van vrije vetcellen werd voor het eerst 
gedocumenteerd door Neuber in 1893 voor het opvullen van 
afwijkingen van het gelaat ten gevolge van tuberculose. [1] 
Kort daarna werd de eerste borstreconstructie met autoloog 
vet verricht in 1895 door Czerny. Hij transplanteerde een li-
poom vanuit de lumbale regio om een defect in de mamma 
op te vullen. [2] Herhaaldelijke pogingen daarna werden ech-
ter gevolgd door teleurstellende resultaten door de minimale 
overleving van het getransplanteerde vet. Pas in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw werd semivloeibaar vet verkregen 
door middel van liposuctie. Bemoedigende resultaten van 
het gebruik van lipoaspiraat als borstreconstructietechniek 
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Het transplanteren van autoloog vetweefsel is een concept dat ruim hon-
derd jaar oud is en een aanzienlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, 
vooral in het afgelopen decennium. Subcutaan vetweefsel is een bron 
van vetcellen die minimaal invasief kunnen worden geoogst en geplaatst 
in andere delen van het lichaam. In de volksmond wordt deze techniek 
dan ook liposuctie en lipofilling genoemd. Autologe vettransplantatie 
(AFT) wordt inmiddels gebruikt voor zowel cosmetische rejuvenatie als 
voor reconstructieve doeleinden. De laatste trend is dat ook een volledige 
borst te reconstrueren is door middel van het transplanteren van grotere 
hoeveelheiden vetcellen. De brede toepassing van AFT wordt echter ge-
hinderd door het ontbreken van een gestandaardiseerde techniek en po-
tentieel risico op oncologische complicaties. Een consensus betreffende 
het gebruik van AFT bij de verschillende indicaties is dan ook hard nodig.

werden gepubliceerd door Bircoll. [3] Desondanks pleitte de 
Amerikaanse Vereniging van de Plastische en Reconstruc-
tieve Chirurgie (ASPRS) in 1987 voor een ban van AFT in 
de borst, vanwege de nog te hoge incidentie van vetnecrose 
en calcificaties die konden interfereren met de interpretatie 
van mammografieën. [4] Dit leidde tot een lange stilte in de 
medische literatuur tot halverwege de jaren negentig toen 
Coleman een verbeterde techniek introduceerde. Deze tech-
niek richtte zich op maximale bescherming van het vet om 
de bovengenoemde complicaties zoveel mogelijk te voorko-
men. [5] Kort daarna kwam de ontdekking dat vetweefsel een 
rijke bron van stamcellen is, wat de eerder gemerkte regene-
ratieve eigenschappen van AFT kon verklaren. Beide leidden 
tot een hernieuwd enthousiasme over deze techniek, waar-
bij een duidelijke groei en uitbreiding van de indicaties van 
AFT werden gezien in zowel cosmetische als reconstructieve 
plastische chirurgie. Dit wordt duidelijk door de exponen-
tiele groei van medische literatuur over AFT (figuur 1). 

Inmiddels heeft deze elegante, minimaal invasieve techniek 
een belangrijke plek veroverd binnen de esthetische plasti-
sche chirurgie, met name bij faceliftprocedures van het ge-
laat. De internationale vereniging voor de esthetische plasti-
sche chirurgie (ISAPS) publiceerde recent de resultaten van 
2013, waarbij AFT ingeschat werd als de vierde meest toe-
gepaste behandeling in de cosmetische chirurgie, met een 
totaal van 1,1 miljoen ingrepen wereldwijd na mamma-aug-
mentatie (1,7 miljoen), liposuctie (1,6 miljoen) en ooglidcor-
recties (1,3 miljoen). [6] De toepassing bij borstreconstructie 
en de correctie van partiële defecten na mammasparende 

Figuur 1. Aantal artikelen gepubliceerd per jaar in Pubmed met 
de zoekactie “autologous fat transfer” en synoniemen.
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cularisatie overleven. Een algemeen geaccepteerde theorie is 
de zogenoemde ‘Cell-survival’-theorie, geïntroduceerd door 
Peer [9], die suggereert dat de pas getransplanteerde vetlo-
buli (aliquots) aanvankelijk moeten overleven op de diffusie 
van voedingstoffen vanuit het omringende vrije plasma. Niet 
overlevende cellen worden vervolgens gefagocyteerd door 
zwervende macrofagen en vervangen door fibrotisch weef-
sel of liponecrotische cysten. Pas na 48 uur worden de ali-
quots individueel gerevasculariseerd door middel van kleine 
pedikels. [8] In tegenstelling tot deze theorie staat de ‘host-
replacement’ theorie, die verklaart dat de meeste adipocyten 
de transplantatie niet overleven maar op den duur vervangen 
worden door nieuw vetweefsel gevormd vanuit de ADSCs. 
[9,10]

chirurGische techniek

Met de introductie van zijn revolutionaire techniek [5], be-
schreef Coleman de basisprincipes van AFT. De coleman-
techniek bestaat globaal uit drie stappen: lipoaspiratie door 
middel van een atraumatische canule (‘harvesting’), ver-
werking door middel van centrifuge (‘processing’) om het 
transplantaat vrij te maken van contaminanten zoals bloed 
en infiltratievloeistof en re-injectie in meerdere vlakken (fi-
guur 3). Het resultaat van de AFT-behandeling wordt bepaald 
door een groot aantal factoren die hieronder belicht zullen 
worden.

therapie (MST) is een zeer actueel onderwerp, omdat het een 
veelvoorkomende ingreep betreft die aanzienlijk kan profite-
ren van een innovatieve behandeling zoals AFT.
Deze review heeft het doel een update te geven over de huidi-
ge stand van zaken met betrekking tot de biologie, techniek, 
indicaties en een toekomstvisie van autologe vettransplanta-
tie in Nederland.

Vetweefsel en stamcellen

Vetweefsel wordt momenteel gezien als het grootste endo-
criene orgaan in het lichaam, met een actieve rol in de me-
tabolisme door het uitscheiden van lipiden, hormonen en 
diverse cytokines. Het wordt opgebouwd voornamelijk uit 
vetcellen (adipocyten), maar bevat ook een kleine fractie an-
dere cellen, beter bekend als de ‘stromal-vascular fraction’ 
(SVF), die bestaat uit voorlopercellen, fibroblasten, leuko-
cyten en macrofagen. Studies hebben aangetoond dat deze 
populatie een rijke bron is van multipotente mesenchymale 
stamcellen genoemd ‘adipose-derived stem cells’ (ADSCs), 
die met de juiste groeifactoren kunnen differentiëren in me-
sodermale, maar ook endo- en ectodermale cellijnen (figuur 
2). [7] ADSCs lijken bij te dragen aan de vervanging, hyper-
plasie en herstel van het vetweefsel bij schade. Een zeer be-
langrijk kenmerk van de ADSCs is het aanzienlijke regene-
ratieve potentieel door het stimuleren van angiogenese met 
groeifactoren en cytokinesecretie. [8] 

‘cell-surViVal/host-replacement’-theorie

De theoretische basis van autologe vettransplantatie is com-
plex. In tegenstelling tot gevasculariseerde (vrije)laptrans-
plantaties, moeten lipoaspiraten zonder macroscopische vas-

Figuur 2. Differentiatiepotentieel van ‘Adipose-Derived Stem 
cells’ (ADSCs). 

Figuur 3: (Boven) AFT voor een mamma-sparend defect volgens 
de Coleman techniek: Harvesting (1), centrifugatie (2) en 
uiteindelijk injectie (3). met de correctie van het volumedefect. 
(Onder) Cross-sectionele weergave van het defect en uiteindelijke 
resultaat.



5

2015|1      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

in vetnecrose. De belangrijkste ontwikkeling betreffende de 
manier van vetinjectie is de ‘percutaneous aponeurotomy li-
pofilling’ (PALF), bedacht door Khouri en Rigotti. [15] Het 
betreft allereerst het losmaken van fibrose door middel van 
vele minimale injecties door de huid en subcutis met een 
naald totdat er een ‘mesh’ van losmazig bindweefsel wordt 
gecreëerd. Deze ‘mesh’ wordt vervolgens gevuld met lipoas-
piraat. Deze methode wordt momenteel toegepast in de be-
handeling van fibrose, littekens en de ziekte van Dupuytren. 
[25,26]

innoVaties in de techniek

stamcelVerrijkte aft
De volgende doorbraak in AFT zou niet meer het gevolg 
zijn van innovaties in de techniek of het instrumentarium, 
maar door het verrijken van lipoaspiraten met stamcellen. 
De isolatie van individuele stamcellen uit vet is moeizaam. 
De ‘stromal-vascular fraction’, die ADSCs en voorlopercel-
len bevat, kan echter wel intraoperatief worden gescheiden 
met behulp van gespecialiseerde systemen. ‘Cell-assisted 
lipotransfer’ (CAL) is een nieuwe techniek waarbij lipoaspi-
raat verrijkt wordt met SVF met als gevolg een verbeterde 
overleving en versterkte regeneratieve eigenschappen. Plas-
tische chirurgen uit Korea en Japan hebben een leidende rol 
gespeeld in het ontwikkelen van deze techniek, vanwege de 
minder strikte regelgeving met betrekking tot het gebruik 
van stamcellen bij de mens vergeleken met Europa en de 
Verenigde Staten. Meerdere publicaties zijn verschenen over 
de toepassing van CAL in het gelaat [27-29], de borst [30-32] 
en niet-genezende wonden en ulcera. [33,34]

platelet-rich plasma

Platelet-rich-plasma (PRP) wordt geproduceerd uit autoloog 
bloed en is bekend om zijn regeneratieve eigenschappen. 
Klinische studies laten resultaten zien van verbeterde over-
leving van vet bij AFT in het gelaat [35], borst [36] en onder-
beenulcera. [34,37] 

cryopreserVatie

De opslag van lipoaspiraat voor later gebruik is een zeer ac-
tueel onderwerp door de mogelijkheid om binnen één sessie 
genoeg vet te kunnen oogsten voor meerdere AFT-behande-
lingen. Zonder significante celschade kunnen de adipocyten 
tot twee jaar bewaard worden door bevriezing (onder -85˚C) 
met bijmenging van de cryoprotectantia dimethylsulfoxide 
en trehalose. [38] In de kliniek lijken er echter nog steeds wel 
superieure resultaten bereikt te worden met verse lipoaspi-
raten. [39-41]

innoVaties in de apparatuur

externe pre-expansie 
Khouri [42] heeft een extern vacuümsysteem ontwikkeld 
voor de borst, de BRAVA

®
. Dit apparaat wordt gebruikt 

naast AFT met als doel de interstitiële ruimte van de sub-
cutis te vergroten om groot volume (> 200 cc) vetinjecties 
mogelijk te maken in één sessie. Hiernaast stimuleert de ne-
gatieve druk neovascularisatie en zou het voorkomen dat er 
een verhoogde interstitiële druk ontstaat die nadelig kan zijn 

kiezen Van een donorGebied

Hoewel ieder lichaamsdeel met voldoende vetopslag bruik-
baar is voor het oogsten van vet, worden de onderbuik, bin-
nenzijde van de bovenbenen, het trochantergebied en de 
flanken meestal gebruikt als donorgebied voor AFT. De kwa-
liteit van het vetweefsel lijkt niet verschillend per gebied. In 
enkele studies wordt de suggestie gewekt dat vetcellen uit de 
onderbuik een iets betere overleving hebben door een ho-
gere concentratie van stamcellen. [11] 

harVestinG

Het oogsten van het vet wordt in het algemeen verricht met 
behulp van een atraumatische harvestcanule (meestal een 
‘colemancanule’) aangesloten aan een injectiespuit of een 
commerciële opvang-, dan wel liposuctiesysteem. Hoewel 
het gebruik van kleine spuiten in het algemeen minder trau-
matisch is voor de adipocyten, tonen meerdere studies dat er 
geen verschil was in de vitaliteit van vetcellen tussen beide 
methoden. [12,13] Lipoaspiraatcanules tussen 2 en 6 milli-
meter en met één of meerdere openingen worden over het 
algemeen toegepast. Het is inmiddels duidelijk dat de vita-
liteit van de adipocyten afneemt hoe kleiner de canule is die 
wordt gebruikt. [14] Niettemin wordt het gebruik van de klei-
nere 2-3 mm canules aangeraden omdat er kleinere aliquots 
worden geoogst die een betere kans op overleving hebben en 
bovendien geen zichtbare littekens achterlaten. [15] 
 
processinG

Het verwerken van geaspireerd vet kan gebeuren door mid-
del van centrifugeren, decanteren (laten staan) of het uitwas-
sen. Centrifugatie als onderdeel van de colemantechniek is 
de meest toegepaste methode, waarmee er een goede schei-
ding van alle bestanddelen van lipoaspiraat wordt bereikt. 
Ondanks het feit dat dit meer traumatisch is voor de adipo-
cyten wordt er gedacht dat het juist resulteert in een hogere 
concentratie van jonge adipocyten en stamcellen die de over-
leving van de transplantaat bevorderen. [16,17] 
Een andere veelgebruikte manier is decanteren. Met ande-
re woorden het scheiden in fracties van de suspensie met 
behulp van de zwaartekracht, die in enkele microscopische 
studies superieure resultaten laat zien met betrekking tot de 
vitaliteit van adipocyten vergeleken met andere methodes. 
[18,19]

Een relatief nieuwere methode is het uitwassen van bloed, 
celresten en infiltratievloeistof van het lipoaspiraat door 
middel van een filtratiesysteem. [20,21] Het voordeel is een 
atraumatische scheiding die zorgt voor een zuiverder lipoas-
piraat.

In vele microscopische studies naar de vitaliteit van vetcel-
len worden geen significante verschillen gezien tussen alle 
methodes. [22-24]

injectie

Injectie moet op een gestructureerde manier plaatsvinden 
om te zorgen dat de aliquots gelijkmatig verspreid worden 
en geen ‘pooling’ van vetcellen ontstaat die kan resulteren 
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het gebruikmaakt van autoloog materiaal.

aft in partiële borstreconstructie na mst
Mammasparende therapie is geassocieerd met het ontstaan 
van niet te verhullen defecten, adhesies en weefselschade 
door radiotherapie, waarbij ruim 30% van de patiëntes klaagt 
over een matig esthetische resultaat [57]. AFT lijkt hierbij 
ideaal omdat het gebruikt kan worden voor het corrigeren 
van volumedefecten die niet geschikt zijn voor conventio-
nele reconstructies (zoals een vrije dan wel gesteelde lap of 
borstimplantaat). Bovendien kan de aponeurotomie de loka-
le adhesies en verlittekening opheffen waardoor de huid- en 
weefselkwaliteit verbetert na radiotherapie. [53,58-60]

aft als borstreconstructie na mastectomie

Alloplastische	reconstructie
De rol van AFT bestaat, naast het gebruik van borstimplan-
taten, uit het corrigeren van onnatuurlijke vormen, contour-
defecten (bijvoorbeeld het decolleté) of een geplooide huid 
door het implantaat (rimpeling). Tevens wordt het gebruikt 
als middel om de subcutis te verstevigen en dus de weefsel-
bedekking van het implantaat te verbeteren. [61,62] Een aan-
tal studies laat bemoedigende resultaten zien waar AFT is 
toegepast bij het herstellen van sequelae van gefaalde prothe-
sereconstructies na radiotherapie. [63,64] Een ander voor-
deel van AFT bij de behandeling van prothesereconstructies 
is het vergroten van de autologe allogene verhouding, waar-
bij vrouwen hun borsten als ‘meer eigen’ kunnen ervaren.

Autologe	reconstructie
Wereldwijd is er ruime ervaring met het toepassen van AFT 
voor fijne correcties van autologe borstreconstructies. Het 
gaat met name om het corrigeren van de zogenoemde ‘step-
off’-defecten, volume- en vormafwijkingen van de autologe 
lap. [53,61,65] Het kan ook gebruikt worden voor het herstel 
van defecten na (partiële) lapnecrose, radiotherapie of het 
vervangen van prothesevolume na explantatie bij gecompli-
ceerde latissimus dorsi-reconstructies. [66,67] Correctie na 
een autologe reconstructie met AFT resulteert meestal in 
een natuurlijkere, symmetrische borst. In sommige gevallen 
vervalt hierdoor de noodzaak voor een symmetriserende cor-
rectie van de contralaterale borst. 

Totale	borstreconstructie	met	AFT
Het creëren van een volledige neomamma door middel van 
AFT is normaliter gereserveerd voor patiënten met kleine 
contralaterale borsten en gefaalde autologe of alloplastische 
reconstructies [53,68]. Er zijn echter ook resultaten gepubli-
ceerd van het opvullen van grotere borsten na vier tot negen 
sessies AFT. [69-71] De BRAVA

®
 om pre-expansie te be-

werkstelligen lijkt hierbij een effectief hulpmiddel, waarmee 
vergelijkbare volumina in twee tot vijf sessies getransplan-
teerd kunnen worden. [42]

oVeriGe indicaties Van aft

Autologe vettransplantatie heeft reeds brede toepassingen in 
de cosmetische chirurgie van het gelaat, waarbij het gebruikt 
wordt in het kader van rhytidectomie en het herstellen van 

voor het overleven van de getransplanteerde vetcellen. [43]

3d-fotoGrafie

De recente introductie van 3D-fotografie zoals de VECTRA
®

, 
heeft het mogelijk gemaakt om driedimensionale beelden 
van de patiënt te maken, waarbij contourafwijkingen, asym-
metrie en volumes nauwkeurig kunnen worden gemeten. 
Het biedt een oplossing voor één van de grootste problemen 
van het objectiveren van resultaten van AFT: het meten van 
het volumeverlies over de tijd. 

instrumentarium

Een groot aantal publicaties beschrijven ervaringen en tech-
nieken bij AFT. Een recente publicatie beschrijft een interes-
sant ‘doe-het-zelf’-liposuctiesysteem, waarbij er een redon-
drainpotje gebruikt wordt als een gesloten systeem voor het 
snel en effectief oogsten van het vet. [44] 
Een Italiaanse groep onderzoekers ontwikkelde een vetinjec-
tie-instrument dat met behulp van computersoftware voor 
een uniforme vettransplantatie zorgt. Door middel van een 
infrarode bewegingssensor wordt het inspuiten van vet ‘real-
time’ bijgehouden. De injectiesnelheid wordt bepaald door 
de snelheid van de bewegingen van de operateur. [45]

autoloGe Vettransplantatie in de borst

mamma-auGmentatie

Borstvergroting door middel van siliconenimplantaten is de 
meest toegepaste ingreep binnen de cosmetische chirurgie 
en wordt gezien als een veilige procedure. Het gebruik van 
implantaten is echter ook geassocieerd met vervelende com-
plicaties zoals infecties, malposities en/of kapselcontractu-
ren. De recente literatuur geeft aanwijzingen dat AFT een 
minimaal invasieve methode is voor mamma-augmentatie, 
zonder de nadelen van allogene materialen. De beperkte toe-
name van de borstgrootte vergeleken met implantaten werd 
tot op heden altijd gezien als een nadeel van deze nieuwe 
techniek. Als gevolg hiervan worden wel eens hybride me-
thodes toegepast door een combinatie van siliconenprothe-
ses en AFT. Het autologe vet wordt hierbij met name ge-
bruikt voor het opvullen van bekende volumedeficiëntie(s) 
zoals het decolletégebied en de axillaire uitloper. [46] In Azië 
wordt zelfs al CAL gebruikt voor mamma-augmentatie met 
goede resultaten. [31,47,48] 
Sinds de ontwikkeling van de BRAVA

®
 lijkt het mogelijk 

geworden om grote hoeveelheden lipoaspiraat te transplan-
teren met goed resultaat. [42,49,50] Een interessante ont-
wikkeling is de ‘Simultaneous Implant Exchange with Fat’ 
(SIEF)-methode van del Vecchio [51] voor het vervangen van 
prothesevolume met autoloog vet tijdens revisiechirurgie 
van implantaten. 

conGenitale afwijkinGen Van de borst

Autologe vettransplantatie wordt beschouwd als een veilige 
en effectieve behandeling voor het syndroom van Poland 
[52,53], tubulaire borsten en micromastie [53,54] of bij milde 
vormen van pectus excavatum [55,56]. Het grote voordeel van 
AFT bij deze relatief jonge patiëntengroep is dat het mini-
maal invasief is, het onesthetische littekens vermijdt en dat 
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name gevoed door resultaten van diermodellen waarbij een 
verhoogde proliferatie van tumorcellen wordt gezien als ge-
volge van AFT en ADSCs. [85-87] Een aanzienlijk probleem 
met deze modellen is dat menselijk lipoaspiraat ingespoten 
wordt samen met actieve, sneldelende tumorcellen in im-
muundeficiënte muizen. Dit milieu heeft uiteraard weinig 
overeenkomsten met de klinische situatie. Andere studies 
suggereren dat alleen actieve tumorcellen beïnvloedt wor-
den door de ADSC-gemedieerde weefselregeneratie en niet 
de niet-actieve, ‘dormant’ tumorcellen [88,89]. Klinische er-
varing uit grote patiëntenseries waarbij AFT na borstkanker 
toegepast is, laat zien dat er geen aanwijzingen zijn voor ver-
hoogde oncologische risico’s. [53,65,90-95] Deze worden ook 
niet gezien in enkele oncologische studies. [90,92,93,95,96] 
Een definitieve uitspraak kan echter pas worden bevestigd 
door meer onderzoek, bij voorkeur gecontroleerd onderzoek.

conclusies

AFT is een elegante techniek die breed toegepast kan wor-
den in alle vlakken van de plastische en reconstructieve 
chirurgie. Op het eerste gezicht kan dit een simpele en dui-
delijke methode lijken. Er schuilt echter wetenschap achter 
deze kunst: het bereiken van een succesvolle AFT heeft een 
aanzienlijke leercurve en vereist een zorgvuldige en gestruc-
tureerde techniek. 
Het gebruik van AFT bij de borst is een van de meest actuele 
onderwerpen, vanwege de aanzienlijke winst voor de pati-
ent door een minimaal invasieve en autologe techniek, een 
combinatie die vroege ondenkbaar was. De resultaten van 
huidige oncologische studies zullen duidelijk maken of een 
AFT een verhoogd oncologisch risico meebrengt.
Innovaties zoals externe pre-expansie en 3D-fotografie zullen 
de komende jaren waarschijnlijk een belangrijke rol spelen 
in het bereiken en kwantificeren van de effectiviteit van AFT. 
De toepassing van stamcelverrijkt lipoaspiraat zal ook in de 
toekomst zijn eigen niche vinden voor indicaties waar weef
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volumedeficiëntie geassocieerd met veroudering. In de re-
constructieve chirurgie van het aangezicht speelt AFT een 
centrale rol in de behandeling van het syndroom van Parry-
Romberg [72,73], hiv-geassocieerde lipodystrofie [74,75] en 
andere zeldzame craniofaciale syndromen [76,77]. Als ge-
volg van de regeneratieve eigenschappen van lipoaspiraat, 
heeft AFT ook toepassingen gevonden in het behandelen 
van brandwonden [78], littekens [79,80] en weefselschade 
door radiotherapie [30]. Met de nieuwe techniek van Khouri 
(PALF) lijkt AFT ook succesvol toegepast te worden als een 
minimaal invasieve behandeling van de ziekte van Dupuyt-
ren [25].

discussie

Autologe vettransplantatie is een elegante behandeling die 
zeer brede toepassingen heeft gevonden in zowel de cosme-
tische als de reconstructieve chirurgie. Deze techniek biedt 
een groot aantal voordelen: het is minimaal invasief, heeft 
een minimale donor site morbiditeit en laat geen littekens 
achter. Omdat er autoloog weefsel wordt gebruikt, hoeft men 
niet bang te zijn voor immunologische reacties, toxiciteit of 
langetermijncomplicaties geassocieerd met alloplastische 
materialen. Door de semivloeibare consistentie van lipoas-
piraat kan AFT met grote precisie in delicate gebieden, zo-
als het gelaat, worden toegepast. Hierdoor kan AFT de na-
tuurlijke contouren van het lichaam uitstekend nabootsen 
en leidt tot een volledig natuurlijk eindresultaat. Een andere 
aangename bijwerking van AFT is de bijhorende ‘body-con-
touring’ in het donorgebied.

De discussie blijft bestaan wat de beste AFT-techniek is om 
reproduceerbare en de meest efficiënte resultaten te berei-
ken. AFT heeft als nadeel dat er sprake kan zijn van een 
hoge mate van resorptie (tot wel > 50%) en de noodzaak voor 
re-interventies, met name bij minder-ervaren groepen. Dit 
laatste laat zien dat er sprake is van een (lange) leercurve om 
AFT succesvol toe te passen. Door rijke variatie in techniek 
(van oogsten van vetcellen, de verwerking en het injecteren 
van deze cellen) en het gebrek aan vergelijkend onderzoek, 
is er weinig kennis welke techniek nu de meest effectief is. 
Sommige groepen met ruime ervaring met AFT suggereren 
dat er niet één juiste techniek hoeft te zijn, maar meerdere 
variaties die het meest effectief zijn binnen de eigen niche 
van indicaties. [81]

De angst voor het verstoren van mammografieën als gevolg 
van AFT in de mammae is hoofdreden geweest voor een lan-
ge stilstand in de ontwikkeling van de techniek. Momenteel 
is deze angst achterhaald omdat met de huidige technieken 
calcificaties ten gevolge van vetnecrose makkelijk ondersche-
den kunnen worden van microcalcificaties door mammacar-
cinoom. [82,83] Resultaten uit studies laten zelfs zien dat 
AFT minder mammografische afwijkingen veroorzaakt dan 
mammareductie. [84] 

Een lopende discussie is op dit moment de oncologische 
veiligheid van het gebruik van AFT bij patiënten met of na 
borstkanker, met name na MST. De bezorgdheid wordt met 
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Initieel werd AFT echter sterk afgeraden omdat de trans-
plantatie van vrij vet kon leiden tot microcalcificaties die de 
diagnostiek van borstkanker zou bemoeilijken. [1] Tevens 
ontstonden er geruchten dat deze getransplanteerde (vrije) 
vetcellen geassocieerd konden zijn met borstkanker [2-4] 
en waren de resultaten van deze techniek in het borstge-
bied teleurstellend. [5-7] Ondertussen hebben verschillende 
groepen in de wereld laten zien dat met behulp van autologe 
vettransplantatie een fraaie borstreconstructie verkregen 
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Een groot gedeelte van de borst bestaat uit vetweefsel. Het is dan ook niet 
vreemd dat vetweefsel de basis kan zijn van een borstreconstructie, op dit 
moment vooral toegepast door gebruik van de gesteelde of vrije lappen 
(zoals de DIEP, TFL, LD). Het gebruik van slechts vet zonder huid en 
vaten, de autologe vettransplantatie (AFT in het Engels), werd voor het 
eerst gepoogd in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

kan worden. [8-12] De bewijskracht van de studies naar deze 
techniek zijn echter gering gezien de retrospectieve en niet-
vergelijkende aard. De voordelen ten opzichte van de hui-
dige technieken zoals lappen of borstimplantaten zijn groot, 
zoals in het overzicht van complicaties (tabel 1) waaruit blijkt 
dat AFT minder complicaties heeft ten opzichte van borst-
protheses en de DIEP-lap. Studies die de veiligheid van AFT 
belichten, laten zien dat er geen verhoogde kans op borst-
kanker binnen 8-10 jaar na de AFT-procedure is. [13-16] Kort-
om, AFT lijkt een goede nieuwe borstreconstructietechniek 
te zijn die de voordelen van het gebruik van eigen weefsel 
(vetcellen) combineert terwijl het minimaal invasief blijft. 
Deze studie heeft dan ook als doel om de effectiviteit en vei-
ligheid van de nieuwe borst-reconstructietechniek autologe 
vettransplantatie (AFT) te onderzoeken. 




