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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 

The breast trial
Borstreconstructie met externe pre-expansie en 
 autologe vettransplantatie versus standaardtherapie

T. Krastev, J.Hommes, A. Piatkowski de Grzymala, R. van der Hulst

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. 
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de interVentie

In de vorm van een multicenter gerandomiseerd en ge-
controleerd onderzoek zal worden onderzocht of de AFT-
techniek een betrouwbare, effectieve en veilige techniek is 
bij borstreconstructies na borstkanker. Met de BRAVA zal 
pre-expansie van het weefsel bereikt worden, gevolgd door 
het transplanteren van vetcellen naar de borstregio middels 
liposuctie en lipofilling. De AFT-borstreconstructietechniek 
zal als interventiearm worden vergeleken met borstrecon-
structie met behulp van protheses, een van de huidige ‘stan-
daard’ technieken.

uitkomstmaten

Na de behandeling van borstkanker ervaren veel vrouwen 
problemen in de perceptie van seksualiteit en vrouwelijkheid 
en ontwikkelen tekenen van depressie en angst. [25,26] Een 
borstreconstructie heeft dan ook een significante toename 
in zelfvertrouwen, lichaamservaring, perceptie van vrouwe-
lijkheid en seksualiteit tot gevolg. [27-29] De primaire uit-
komstmaat van deze studie is dan ook de kwaliteit van leven, 
gemeten met de BREAST-Q-vragenlijst.

De secundaire uitkomstmaten evalueren allereerst de kwali-
teit van de borstreconstructie door middel van vorm en vo-
lume over de tijd (3D-fotografie dan wel MRI), huidkwaliteit 
(cutometer), voldoening van de patiënt (vragenlijst), esthe-
tisch resultaat (pre-post operatieve foto’s worden vergeleken 
door een jury). Complicaties zullen worden geregistreerd en 
vergeleken. Oncologische follow-up zal vijf jaar worden ge-

volgd. Ten slotte zal een kosten-effectiviteitsanalyse worden 
verricht om inzicht te krijgen in de economische kant van 
deze techniek(en).

studiepopulatie

Aan deze studie mogen (ex)-borstkankerpatiënten meedoen 
vanaf 18 jaar oud die een borstreconstructie nastreven en wil-
len meedoen aan deze studie. Patiënten dienen een mastec-
tomie te hebben gehad of in de nabije toekomst ondergaan 
waarna de borstreconstructie gaat plaatsvinden. Patiënten 
die in aanmerking komen voor prothesewissel, bijvoorbeeld 
in verband met kapselvorming, kunnen ook aan deze studie 
meedoen. Gezien het vergelijkende karakter van deze studie 
is het vooral van belang om de patiënte duidelijk in te lichten 
dat de patiënte wordt gerandomiseerd in ofwel een borstim-
plantaat dan wel AFT.
Exclusiecriteria	zijn	als	volgt	gedefinieerd:
• Actieve roker, of minder dan drie maanden gestopt 
• Alcoholmisbruik
• Allergie tegen lidocaïne of siliconen
• Chemotherapie in de afgelopen zes weken (of minder)
• Bestraling in het borstgebied
• Bestraling was nodig als behandeling van de borstkanker
• Nierziekte 
• Steroïdafhankelijke astma (dagelijks tot wekelijks) of an-

dere ziekten waarbij corticosteroïden worden gebruikt
• Verlaagde immuniteit
• Ongecontroleerde diabetes mellitus
• BMI boven 30 kg/m2
• Grote borstgrootte (groter dan een cup C), tenzij de pati-

ente haar borsten wil reduceren naar een C-cup
• Lekkage van siliconenmateriaal vanuit een borstimplan-

taat buiten het kapsel 
• De behandelend plastisch chirurg twijfelt sterk aan de 

behandeltrouw van de patiënte 
• Claustrofobie of contra-indicaties om een MRI te onder-

gaan 
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Tabel 1. Een overzicht van de complicaties in de literatuur van autologe vettransplantatie (AFT), borstimplantatie en de DIEP-lap als 
reconstructietechnieken.

AFT [17,18] Borstprothese [19-21] DIEP [22-24]

Voelbare knobbel door 
 vetnecrose of een oliecyste

2,3-7,0% 6,3% 14,0%

Infectie 0,7-2,0% 9,0-35,4% 2,8%

Bloeduitstorting 0,2% 2,8% 1,8-4,7%

Seroom n.v.t. 0,3-0,7% 0,5-4,6%

Heroperatie n.v.t 53,3% binnen 7 jaar 5,9-6,7% in de acute fase

Techniek specifieke com-
plicaties

1,8-11,4% 
 protheseruptuur 
7,7% voelbare ribbel

7,2% dehiscentie donorsite 
2,5-3,9% longembolie
2,5% partiële lapnecrose 
0,5% totale lapnecrose
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stand Van zaken 
Op dit moment ligt het onderzoeksprotocol bij de medisch 
ethische toetsingscommissie. Indien deze akkoord gaat dan 
zal de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport be-
slissen of aan alle eisen voldaan wordt om autologe vettrans-
plantatie als borstreconstructietechniek tijdelijk toe te laten 
tot de basisverzekering in het kader van deze studie. Dit be-
tekent ook dat autologe vettransplantatie alleen binnen de 
participerende centra vergoed kan worden indien de patiënte 
participeert in deze studie. Na definitieve toestemming van 
de minister zal deze studie gefinancierd worden door een 
doelmatigheidsbeurs van ZonMW.

Op het moment dat deze studie definitief van start kan 
gaan, zullen we dit uiteraard bekendmaken. Wij verwach-
ten dat wij ergens dit vroege voorjaar kunnen starten. 
Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u mailen naar  
t.krastev@maastrichtuniversity.nl. 
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samenVattinG

Binnenkort zal er een multicenter onderzoek van start 

gaan in Nederland waarbij de effectiviteit en veiligheid van 

autologe borstreconstructie vergeleken zal worden met een 

van de standaardtherapieën: borstprotheses. In dit artikel 

worden de achtergrond, de doelstelling en de studieopzet 

beschreven.
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Regeneratieve geneeskunde,   
tissue engineering en lipofilling
F. Stillaert, S. Monstrey

Het menselijk vetweefsel werd in 1551 door de Zwitserse bioloog Conrad 
Gessner voor de eerste maal beschreven. [1] Geen ander humaan weefsel 
is ooit zo veelbesproken geweest op zowel emotioneel, cultureel, socio-
economisch als medisch vlak. Het menselijk vetweefsel - ook wel het adi-
peus orgaan genoemd - wordt aangetroffen in specifieke anatomische 
regio’s: subcutaan en intraperitoneaal (figuur 1). [2]

Figuur 1. Het subcutaan vetweefsel maakt deel uit van het adi-
peus orgaan. Het is een makkelijk te bereiken weefselbron via de 
minimaal invasieve liposuctietechniek.

Vetweefsel is een mesenchymaal weefsel met specifieke fy-
sische eigenschappen en vitale fysiologische functies. Dit 
bindweefsel beschermt de onderliggende lymfatische, neu-
rovasculaire en musculotendineuze structuren en kenmerkt 
zich door een zeer dynamische plasticiteit met specifieke 
endocrinologische functies (figuur 2a,2b). Deze dynamiek 
vertaalt zich anatomisch in een uitgebreide intrinsieke vas-
culaire plexus met een duidelijke, kritieke interactie tussen 
de cellulaire en vasculaire component. Elke adipocyt staat in 
contact met ten minste één capillair en de vasculaire filtra-
tiecoëfficient (bloedstroming per 100 gram vetweefsel per 
minuut) is opmerkelijk groter in vergelijking met gestreept 
spierweefsel (figuur 3a,3b). [3-5]. Uit het mesoderm ontstaat 
het losmazig mesenchymaal bindweefsel waaruit nadien 
verscheidene bindweefsels differentiëren. Het vetweefsel 
verschijnt nadat zich initieel een primitieve vasculaire plexus 
(het ‘primitieve vetorgaan’) heeft ontwikkeld. [2] De pannicu-
lus adiposus bestaat uit twee, duidelijk omschreven fracties: 
enerzijds de mature adipocyten en anderzijds de stromale 
vasculaire fractie (SVF). De SVF bevat interstitiële cellen 
en de microvasculaire plexus. Beide liggen ingebed in een 
geometrisch gestructureerde extracellulaire matrix (ECM) 
 (figuur 4). [5,6] De interstitiële celpopulatie is een heteroge-
ne groep met cellen die zich in verschillende stadia van cel-
differentiatie bevinden. Deze populatie omvat onder andere 
endotheelcellen, myocyten, pericyten, fibroblasten, mastcel-
len en predipocyten. Predipocyten zijn de precursor- of pro-
genitorcellen van adipocyten. In de SVF bevinden zich de 
pluri- en multipotente, mesenchymale stamcellen (de ‘adipo-
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