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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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