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wordt met een 13 ‘Gauge cannula’ (Tulip), via de navel, 15 cc 
abdominaal vet geoogst. Het vetweefsel wordt niet gecentri-
fugeerd en 10 minuten gegund voor bezinking. Vervolgens 
wordt 6 cc van het oppervlakkige deel van het bezinksel sub-
cutaan geïnjecteerd onder het pijnlijke litteken. Het subcu-
taan loswroeten van littekenweefsel was niet nodig.
Het postoperatieve beloop was ongestoord. Zes weken na 
de ingreep was patiënte pijnvrij. De sensibiliteit in het RSN-
gebied was ongestoord. De linker (behandelde) subcutane 
regio was nog wat dikker dan rechts. In het kader van deze 
casusbespreking is patiënte nu 7,5 maanden na behandeling 
gebeld om te vragen of het resultaat stand houdt. Ze is nog 
steeds pijnvrij.
 
discussie

De indicatie voor lipofilling voor deze toepassing was geens-
zins het esthetisch storende contourdefect als gevolg van de 
vetatrofie, doch de neuropathie van de RSN-takken in een 
regio waar tweemaal steroïdinjecties en tweemaal chirurgie 
heeft plaatsgevonden.
Lipofilling in de handchirurgie wordt al meer dan twintig 
jaar voor esthetische doelen toegepast [1] en recenter als ad-
juvante behandeling bij naaldfasciotomie voor M. Dupuyt-
ren (zie elders in dit blad). Lipofilling ter behandeling van 
neuromen, neuropathie en pijnlijke littekens is alleen casu-
istisch gerapporteerd, met name door de Milanese groep van 
Vaienti, et al. [2-5] en tevens door onze Rotterdamse collegae 
in een pijnlijk episiotomie litteken. [6] Het verschil met onze 
casus is dat al deze rapportages het geoogste vet gecentrifu-
geerd hebben (volgens de techniek van Coleman; zie elders 
in dit nummer). Een ander belangrijk verschil is dat de groep 
van Vaienti een open neurolysis combineert met lipofilling. 
In onze casus zit er negen maanden tussen de neurolysis en 
de lipofilling.
De primaire gedachte achter lipofilling voor pijnlijke litte-
kens en neuromen is mechanisch; reconstructie van de sub-
cutis met vermindering van adhesies rond de zenuw, soepele 
excursie bij beweging en vooral het creëren van een ‘bescher-
mende deken’ van vetweefsel om de geïrriteerde zenuw. [3,6] 
Veel interessanter nog is de hypothese van een biologische 
gedachte waarbij multipotente vetcellen in het transplantaat 
een werkelijk therapeutisch effect kunnen uitoefenen op de 

Een 47-jarige vrouw werd verwezen in verband met persis-
terende pijn na behandeling voor De Quervains tendinitis. 
Twee jaar eerder had ze van de huisarts een spalkbehan-
deling en een lokale Triamcinolon acetonide (Kenacort-A 
10)-injectie gekregen. Na aanvankelijk resultaat werd ze voor 
recidiefklachten verwezen naar de afdeling Heelkunde. Daar 
werd een operatie uitgevoerd om de eerste extensorloge te 
klieven. Het postoperatieve beloop was ongestoord maar de 
klachten bleven bestaan. Het litteken was bovendien pijnlijk 
geworden. Een nieuwe Kenacort-A 10-injectie werd gegeven. 
Na een half jaar massage en spalktherapie volgt verwijzing 
naar de afdeling Handchirurgie.

Er is inmiddels een duidelijke involutionele vetatrofie te 
zien, wellicht geïnduceerd door de Triamcinolon-injecties. 
Er is een positieve Tinel over het litteken. Proximaal van het 
litteken is de ramus superficialis van de n. radialis (RSN) 
niet gevoelig. Sensibiliteit in het RSN-verzorgingsgebied is 
intact. Echografie suggereert een persisterend septum over 
de pees van de m. extensor pollicis brevis (EPB) en een nieu-
we operatie wordt gepland. Tenosynoviectomie (van de EPB) 
en klieven van het septum over de EPB wordt uitgevoerd. 
Een RSN-tak loopt intact door het operatiegebied en wordt 
vrijgelegd. Na operatie en wederom langdurig handtherapie 
verdwijnen de tendinitisklachten eindelijk. De patiënte is te-
vreden, maar het litteken blijft pijnlijk. Echografisch wordt 
het verdwijnen van de subcutis ter hoogte van de eerste ex-
tensorloge bevestigd. De APL- en EPB-slippen bevinden zich 
direct subcutaan. Er is geen tenosynovitis.
Gezien het uitblijven van een tendinitis en de intacte sensibi-
liteit in het RSN-gebied wordt in overleg met patiënte beslo-
ten om de subcutis percutaan te reconstrueren door middel 
van een autoloog vettransplantaat. De laatste steroïdinjectie 
was inmiddels een jaar geleden en er zijn geen tekenen van 
spontaan herstel van de vetatrofie, hetgeen weleens beschre-
ven wordt. Onder lokale anesthesie (zonder tumescentie) 
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neuropathologie in deze casus. [3,4] Vanuit deze hypothese 
is vet niet alleen een mooi autoloog vulmiddel en is vrije vet-
transplantatie meer dan de term ‘lipofilling’ suggereert. Een 
aangetoond gunstig effect van getransplanteerde multipo-
tente vetcellen op de neuropathologie van pijnlijke littekens 
en neuromen zou een enorme verbetering betekenen op het 
frustrerende spectrum van chirurgische behandelingen voor 
deze kwalen.
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de velofaryngeale afstand tijdens fonatie/spreken. [4,5] 
In het Wilhelmina Kinderziekenhuis hebben we acht pati-
enten, met als indicatie het net niet volledig afsluiten van 
het velum na een palatumsluiting, behandeld met autoloog 
vetweefsel met als enige injectieplaats het velum. Na een mi-
nimale follow-up van een jaar resulteerde dit bij zeven pati-
enten in adequate spraak en onderging slechts een patiënt 
alsnog een faryngoplastiek. 
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Velofaryngeale insufficiëntie (VPI) kan voorkomen bij 15-
20% van de kinderen die een palatoschisis hebben gehad. 
Door het onvolledig afsluiten van het velum tegen de naso-
farynx ontstaat er hypernasale spraak en/of een afgenomen 
verstaanbaarheid. Ondanks de goede resultaten van plas-
tisch chirurgische ingrepen, zoals faryngealeflapplastiek, 
sfincter faryngoplastiek en palatum ‘pushback’-procedure, 
blijven dit invasieve ingrepen met kans op complicaties. [1-3] 
Injecteren van autoloog vetweefsel (lipofilling) in het velum 
is een minder invasieve procedure en kan een goed alterna-
tief vormen. Autologe lipofilling kan zowel in de posterieure 
farynxwand, de farynxbogen als in het velum worden toe-
gepast. Helaas bereikt de huidige literatuur geen consensus 
wat betreft de optimale injectieplaats, het lipofillingvolume 
en de meest geschikte patiëntengroep voor deze behande-
ling. [1] Long term follow-up met behulp van MRI toont aan 
dat deze behandeling resulteert in significante reductie van 
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