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De DIEP-lap wordt be-
schouwd als de gouden stan-
daard voor autologe borst-
reconstructies. Sinds zijn 
eerste toepassing heeft deze 
techniek een gestage evolu-
tie doorgemaakt, waarbij het 
zich heeft bewezen als een 
betrouwbare methode met 
goede resultaten. In dit proef-
schrift worden perioperatieve 
innovaties en verbeteringen 
die de DIEP-lapborstrecon-
structie in het laatste decen-
nium heeft doorgemaakt 
beschreven en worden aan-
bevelingen gedaan voor toe-
komstige verbeteringen. De 
patiëntenpopulatie betreft 

patiënten die tussen januari 2000 en januari 2011 geopereerd 
zijn in het Academisch Ziekenhuis Uppsala, Zweden, het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Erasmus Medisch 
Centrum te Rotterdam, Nederland. 
Veneuze stuwing kan leiden tot verminderde doorbloeding 
en weefselversterf met uiteindelijk lapfalen tot gevolg. Onder-
zocht werd of het ´uitbreiden´ van de veneuze afvloed van de 
Diep-lap door incorporatie van een tweede vene in de vascula-
risatie zou leiden tot een reductie van veneuze stuwing, met 
dientengevolge mogelijk een afname van het percentage lap-
falen. Weliswaar werd een significante reductie van veneuze 
stuwing waargenomen, echter ging dit niet gepaard met een 
significante reductie in lapfalen. Aanvullend onderzoek is 
noodzakelijk om meer objectiveerbare criteria voor het ont-
staan van veneuze stuwing op te stellen, om zo patiënten met 

een verhoogd risico op veneuze stuwing beter te identificeren. 
De veiligheid en praktische haalbaarheid van het verrichten 
van twee Diep-lapborstreconstructies binnen de werkuren 
van één dag werd onderzocht, beide operaties werden verricht 
door één chirurg. De postoperatieve resultaten werden geëva-
lueerd. Één arm van de populatie werd behandeld volgens 
het standaardprotocol van één borstreconstructie per dag. De 
andere arm werd behandeld volgens het schema van twee op-
eenvolgende borstreconstructies op dezelfde dag. Complica-
ties verschilden niet tussen beide groepen. De operatieduur 
kon significant gereduceerd worden door het toepassen van 
CT-angiografie, het toepassen van vaatkoppelaars en het ope-
reren in twee separate operatiekamers (figuur 1). Dit onder-
zoek heeft aangetoond dat door efficiënte implementatie de 
operatieduur aanzienlijk gereduceerd kan worden en dat het 
verrichten van twee Diep-lapborstreconstructies binnen de 
werkuren van één dag mogelijk is zonder concessies te doen 
aan veiligheid en resultaat. 

Figuur 1. Totale operatieduur per groep: single theatre = DIEPs op 
1 OK; Two theatres = DIEPS op 2 OK's.

Perioperative parameters en postoperatieve complicaties na 
een Diep-lap werden vergeleken tussen het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht en twee geaffilieerde perifere ziekenhuizen 
in de omgeving, waar dezelfde plastisch chirurgen opereren. In 
de perifere ziekenhuizen werd een hoger percentage wondde-

deep inferior epigastric artery perforator 
flap breast reconstruction: optimization 
of technique, perioperative measures, 
and outcomes
M. Enajat 

M. Enajat, aios plastische chirurgie, VU medisch centrum, Amsterdam

Op 15 december 2014 promoveerde Morteza Enajat aan de Maastricht 
University op het proefschrift getiteld Deep inferior epigastric artery perfo-
rator flap breast reconstruction: optimization of technique, perioperative mea-
sures, and outcomes. Zijn promotor was prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst 
en zijn copromotor was dr. M.A.M. Mureau (Erasmus MC Rotterdam).   

proefschrift



72

2015|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie proefschrift

tepeltatoeëring, ‘dog-ear’-correctie, liposuctie, lipofilling, litte-
kenrevisie, mastopexie en mammareductie. In deze serie was 
tepelreconstructie de meest toegepaste procedure (44,8%), 
gevolgd door tepeltatoeëring (37%), liposuctie (36,5%) en lit-
tekenrevisie (25,5%). 
Onderzocht werd wat het effect van een Diep-lapborstrecon-
structie is op het gevoel van zelfvertrouwen bij de patiënt. 
Tevens werd onderzocht of er een correlatie bestaat tussen 
zelfvertrouwen en patiënttevredenheid. De mate van zelfver-
trouwen werd gekwantificeerd door middel van de ‘Rosenberg 
Self-Esteem Scale’ (RSES) bij 31 patiënten. De meerderheid 
van de vrouwen (80%) was tevreden met hun besluit om 
deze procedure te ondergaan. Patiënten met een primaire 
reconstructie waren over het algemeen minder tevreden met 
het resultaat (score 6,32) dan patiënten met een secundaire 
reconstructie (score 7,50). Aangezien vrouwen met een pri-
maire reconstructie de meerderheid van de populatie betrof-
fen (80,3%), was de gemiddelde patiënttevredenheid relatief 
laag (6,55). Uitkomsten van de RSES bleken significant gecor-
releerd te zijn aan de mate van patiënttevredenheid. 

ConClusie

De Diep-lapborstreconstructie heeft zich bewezen als een be-
trouwbare en veilige procedure met goede resultaten en goede 
patiënttevredenheid. De ingreep kan zowel in een academisch 
ziekenhuis als in een perifeer ziekenhuis worden uitgevoerd 
zonder concessies te doen aan postoperatieve resultaten of 
de veiligheid. De methode zou ook kunnen dienen voor re-
constructie van significante contourdefecten na een borstspa-
rende operatie. Verbeteringen in de preoperatieve planning, 
te weten betere patiëntselectie, betere risico-inventarisatie en 
betere patiëntvoorlichting kunnen allemaal bijdragen aan be-
tere postoperatieve resultaten en betere patiënttevredenheid. 
CT-angiografie in de preoperatieve fase kan bijdragen aan een 
beter begrip van de individuele vasculaire anatomie van de 
buikwand. Een goede voorbereiding maakt het mogelijk pre-
operatief een juiste benadering van de abdominale perfora-
toren te kiezen, waarmee de operatieduur aanzienlijk verkort 
kan worden. 
Augmentatie van de veneuze afvloed wordt nog te vaak ach-
terwege gelaten door het ontbreken van objectiveerbare para-
meters die een nauwkeurigere risico-inschatting voor veneuze 
stuwing mogelijk maken. Vooralsnog is geen gunstig effect 
van ascal bewezen in preventie van lapfalen. Na de initiële 
reconstructie dient de patiënt gemiddeld nog één operatie te 
ondergaan ter behandeling van complicaties of ter afronding 
van het reconstructieve proces. 
Toekomstige studies dienen idealiter een gerandomiseerde 
opzet te hebben om de bewijskracht te optimaliseren. Onder-
werpen die in de toekomst uitgebreider onderzocht dienen 
te worden zijn het effect van ascal op de preventie van mi-
crovasculaire trombosering en het ontstaansmechanisme en 
preventie van postoperatieve longembolieën. 
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hiscenties waargenomen, mogelijk te verklaren door een hoger 
percentage patiënten die roken. Er werden geen significante 
verschillen waargenomen in de overige complicaties of het to-
taal aantal reoperaties. Dit onderzoek concludeert dat het ver-
richten van een Diep-lapborstreconstructie in de academische 
of in de perifere setting vergelijkbare resultaten oplevert. 

Het effect van aspirine gecombineerd met nadroparine op 
het voorkomen van microvasculaire complicaties werd on-
derzocht. Deze combinatie resulteerde niet in een lager per-
centage van microvasculaire complicaties vergeleken met 
nadroparine monoprophylaxe, maar leidde wel tot een niet 
significante toename van het percentage hematomen waar-
voor een reoperatie noodzakelijk was (9,2% vs. 4,7%). Gezien 
de mogelijke risico’s die gepaard gaan met het toedienen van 
aspirine en de trend naar een hoger percentage hematomen 
hebben we besloten om aspirine niet meer toe te dienen na 
een autologe borstreconstructie.

Een risico-predictiemodel met als doel het voorspellen van het 
risico op symptomatische longembolieën (SLE) na een auto-
loge borstreconstructie werd beschreven. Door middel van 
multivariate analyse werden potentiële predictoren voor SLE 
geïdentificeerd. SLE trad op bij zeventien patiënten (4,0%). 
Twee onafhankelijke predictoren voor SLE werden gevonden, 
zijnde body mass index (BMI) boven de 25 kg/m2 en in ster-
kere mate boven de 28 kg/m2 en een BRCA-positieve genmu-
tatie. Operatieduur en een bilaterale reconstructie waren gere-
lateerd aan een BRCA-positieve status en vormden indirecte 
predictoren voor SLE. Optimalisatie van sensitiviteit en speci-
ficiteit resulteerde in een predictiemodel. Dit risico-predictie-
model is vooralsnog niet klinisch gevalideerd. In de toekomst 
kan verder onderzoek, met inclusie van meer patiënten met 
SLE de nauwkeurigheid van dit predictiemodel verbeteren. 

Significante contourdefecten kunnen optreden na een borst-
sparende operatie. Gezien de grote omvang van de defecten 
bij een relatief kleine borstomvang, is bij een aantal patiënten 
besloten tot borstreconstructie door middel van een Diep-lap. 
De resultaten werden geanalyseerd met nadruk op cosmetisch 
resultaat, postoperatieve complicaties en oncologische recidie-
ven. In deze serie waren geen gevallen van partieel of totaal 
lapfalen. Overige complicaties waren beperkt en er was geen 
sprake van recidief maligniteit. De resultaten van deze studie 
geven aan dat in selecte gevallen, waarbij de locoregionale op-
ties ontoereikend zijn, de Diep-lap beschouwd mag worden 
als een optie voor de secundaire reconstructie van grotere con-
tourdefecten die persisteren na een borstsparende operatie. 

Een evaluatie van alle aanvullende operaties die nodig zijn na 
de initiële borstreconstructie werd verricht. De aanvullende 
operaties hadden als doel het corrigeren van postoperatieve 
complicaties en/of het verbeteren van het esthetisch resultaat 
ter completering van het reconstructieve proces. Gemiddeld 
waren per patiënt 1,06 aanvullende ingrepen vereist na de 
initiële reconstructie, waarvan 0,17 aanvullende operaties per 
patiënt ten gevolge van complicaties. Procedures voor verbe-
tering van het esthetisch resultaat waren tepelreconstructie, 


