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Een 49-jarige patiënte met morbus Crohn presenteerde zich 
met lekkage en huidirritatie door diepe peristomale plooien 
die verergerden bij spierspanning. Autologe vettransplanta-
tie is voor reconstructieve en esthetische doeleinden reeds 
stabiel gebleken wat betreft het langetermijneffect en daar-
naast een relatief simpele ingreep met weinig morbiditeit. 
Bij bovengenoemde patiënte verrichten wij een gecombi-
neerde littekenrelease met lipofilling voor het corrigeren 
van de plooien. Het gewenste resultaat werd bereikt, zonder 
complicaties in de follow-upperiode van twaalf maanden.
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Erratum
Niet zozeer een fout in de tekst maar de redactie is helaas volledig vergeten 

een bijdrage vanuit Nijmegen voor het themanummer Lipofilling te plaatsen.
Behalve excuses vanuit de redactie verdient deze bijdrage alsnog publicatie 

aangezien de beschreven toepassing van lipofilling prachtig in het themanum-
mer had gepast. Bij deze. 

M. Kreulen, hoofdredacteur.

lipofilling van contourdefecten bij 
 stomalekkage
M.H.A. van Abeelen, D.J.O. Ulrich

Voor adequate applicatie van een stoma is een goede kwa-
liteit van de onderliggende huid van essentieel belang. Bij 
contouronregelmatigheden bestaat de kans op een vermin-
derde aanhechting van de huidplaat, met lekkage tot gevolg. 
Dit sociaal zeer beperkend probleem kan noodzaak zijn tot 
chirurgische aanpassing van het stoma, met de daarbij ho-
rende morbiditeit. In de literatuur worden casus beschreven 
waar correctie van dergelijke onregelmatigheden wordt ver-
richt door het injecteren van dierlijk collageen of hydrogel. 
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