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1. Samenwerking bij prenatale detectie van 
unisuturale craniosynostose
M.J. Cornelissen, i. Apon, J.J.N.M. van der Meulen, 
G.J. Bonsel, i.M.J. Mathijssen, T.e. Cohen-overbeek  
RoTTeRDAM
Achtergrond. Verloskundigen, prenataal artsen en gynaeco-
logen zijn allen betrokken bij het maken van de 20-weken-
echo. Zo vormen zij een belangrijk deel van de screening 
op aangeboren afwijkingen. Voor schisis heeft dit als gevolg 
dat de plastisch chirurg al in een vroeg stadium betrokken 
wordt in het advies aan ouders. Daarentegen wordt unisutu-
rale craniosynostose tot op heden slechts sporadisch prena-
taal vastgesteld met als gevolg een veelal late doorverwijzing. 
Ons doel is door, in samenwerking met de afdeling prena-
tale diagnostiek, het identificeren van nieuwe screeningspa-
rameters de prenatale detectie te verhogen en het inzicht in 
de perinatale situatie te vergroten.
Methode. Vragenlijsten met betrekking tot de zwangerschap 
en bevalling werden door ouders van 80 trigonocefaliepa-
tiënten en 74 scafocefaliepatiënten ingevuld. Uitkomsten 
werden vergeleken met de gezonde Nederlandse populatie. 
De 20-wekenecho’s van 41 trigonocefaliepatiënten, 27 scafo-
cefaliepatiënten en hun gematchte controles werden geana-
lyseerd, waarbij zes verschillende craniale dimensies werden 
gemeten. ROC-curves werden geconstrueerd ter bepaling 
van het onderscheidend vermogen van de verschillende pa-
rameters. 
ervaring. Het betreft voorlopige resultaten, definitieve re-
sultaten zullen op de voorjaarsvergadering gepresenteerd 
worden. Er werd een trend naar meer sectio caesarea’s ge-
zien in de trigonocefaliegroep (24% versus 16%; p = 0,058). 
Scafocefaliepatiënten ondergaan vaker een vacuümextractie 
(16% versus 9,5%; p = 0,048). Bij de biometrie werden geen 
significante verschillen gevonden tussen trigonocefaliepa-
tiënten en hun controles. De cephalic index (CI) is signifi-
cant kleiner bij scafocefaliepatiënten (0,76 versus 0,79; p = 
0,003). Als cut-offwaarde stellen wij 0,73 voor (sens 26%, 
spec 94%, LR 4,3).
Conclusie. Perinatale complicaties worden vaker gezien bij 
kinderen met unisuturale craniosynostose. Echografische 
biometrie ten tijde van de 20-wekenecho laat bij trigono-
cefaliepatiënten geen significante verschillen zien. Bij sca-
focefaliepatiënten is de CI significant verlaagd, welke als 
parameter kan worden gebruikt om de prenatale detectie te 
verhogen. Door intensivering van de samenwerking tussen 
prenataal artsen, gynaecologen, verloskundigen en de plas-
tisch chirurg kan een aanzienlijk deel van de scafocefaliepa-
tiënten prenataal gedetecteerd worden. Dit biedt de plastisch 
chirurg de mogelijkheid tot advies aan ouders en het in gang 
zetten van een gedetailleerd behandelplan.

2. tissue engineering van oorkraakbeen met 
een 3d-geprinte poreuze Pcl-mal, een colla-
geen scaffold en hydrogel
D.o. Visscher, e.J. Bos, N. Kuzmin, M.N. Helder, M. Groot, 
P.M. van Zuijlen
AMSTeRDAM 
Achtergrond. Oorkraakbeenreconstructie met behulp van 
Medpor-implantaten of autoloog ribkraakbeen heeft een 
aantal nadelen waaronder hoge morbiditeit, verminking en 
risico op infectie. Daarnaast wordt de vorm van het gerecon-
strueerde oor vaak suboptimaal. Tissue engineering heeft 
in recente jaren veelbelovende resultaten laten zien op het 
gebied van regeneratie beschadigd oorkraakbeen met auto-
loge cellen. Echter, twee grote uitdagingen binnen dit veld 
zijn 1) het optimaliseren van vorm en 2) het tegengaan van 
celgemedieerde krimp van het tissue engineered construct. 
Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een me-
thode om oorvorm te optimaliseren en krimp te voorkomen 
tijdens in-vitrokraakbeenreconstructie.
Methode. Een gecombineerd construct, bestaande uit een 
met hyaluron/fibrinogeen hydrogelverzadigde collageen 
scaffold, met daaromheen een poreuze 3D-geprinte cilindri-
sche polycaprolacton (PCL)-mal, was gecreëerd als basiscon-
struct voor in-vitro-evaluatie van celgemedieerde krimp en 
kraakbeenformatie. De constructen werden elk verzadigd 
met een miljoen chondrocyten (C), perichondrocyten (P) of 
mesenchymale vetstamcellen (ASC), hetzij geïsoleerd of in 
een combinatie van C-ASC (20:80), P-ASC (20:80) of CP 
(20:80) en gekweekt gedurende 28 dagen. De elasticiteit, 
productie van glycosaminoglycanen en collageen, en krimp 
van de met celverzadigde constructen werden bestudeerd na 
14 en 28 dagen.
ervaring. Celverzadigde hydrogelconstructen krompen 90%.  
Het toevoegen van een collageen backbone scaffold vermin-
derde de krimp met ongeveer 50%  (p < 0,05). De combinatie-
constructie bestaande uit hydrogel, collageen scaffold en een 
3D-geprinte poreuze PCL-mal voorkwam krimp volledig na 
28 dagen in vitro kweken. Daarnaast nam de productie van 
collageen en glycosaminoglycanen in alle constructen toe, be-
halve in constructen verzadigd met mesenchymale vetstam-
cellen alleen en in combinatie met chondrocyten (C-ASC). 
De elasticiteit van alle gecombineerde constructen nam toe 
gedurende het kweken.
Conclusie. De huidige studie toont aan dat het gecombineer-
de construct, bestaande uit een 3D-geprinte poreuze mal 
met daarin een met hydrogelverzadigde collageen scaffold, 
in-vitrokrimp van oorkraakbeen volledig kan voorkomen. 
Daarnaast wordt ook bevestigd dat kraakbeenreconstructie 
met behulp van tissue engineering uitgevoerd kan worden 
in het huidige construct met verschillende combinaties 
van cellen, waaronder chondrocyten, perichondrocyten en 
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disciplineoverstijgend proces is. Door de gecombineerde 
kennis van handafwijkingen van de plastisch chirurg en de 
dysmorfologische kennis van de klinisch geneticus laten we 
zien dat het mogelijk is tot een beperkte selectiegenen en 
bijhorende ziektebeelden te komen.
Methode. Alle beschreven fenotype-ziektebeeld-genrelaties 
(n = 3.855) met betrekking tot CULA werden geëxtraheerd 
uit de database van het Human Phenotype Ontology project. 
Unieke CULA fenotypen (n = 451) werden geclassificeerd 
volgens de Oberg Manske en Tonkin classificatie (OMT). 
Alle unieke gelieerde fenotype (n = 5.716) werden onderver-
deeld in orgaangroepen of anatomische substraat. De unieke 
classificatie van de CULA-gerelateerde fenotypen en de geli-
eerde fenotypen werd vervolgens toegepast op de complete 
dataset fenotype-ziektebeeld-genrelaties (n = 90.509). Per 
gen werd de meest dominante orgaangroep of het anato-
misch substraat gebruikt ter groepering van de genen per 
OMT-diagnose op de Y-as. Genlocaties werden geëxtraheerd 
uit de UCSC Genome browser. 
ervaring. Het vervaardigde schema (heatmap) geeft over-
zicht over alle gen-fenotype-interacties beschreven in OMIM 
en ORPHANET gedifferentieerd op OMT-classificatie en de 
in de literatuur meest prominente gelieerde afwijkingen. 
Wanneer we inzoomen op de ‘Radial longitudinal deficiency 
of the handplate’ op basis van plastisch chirurgische (OMT)-
classificatie kunnen we het aantal potentiële gen-ziekte-
beeld-fenotyperelaties terugbrengen van 3855 tot 22 beschre-
ven relaties. Wanneer we daaraan de gelieerde afwijkingen 
toevoegen, zoals de klinische genetica dat in de praktijk doet, 
kunnen we deze selectie terugbrengen tot 4 subgroepen van 
maximaal 11 relaties waarbij 6 genen beschreven zijn.
Conclusie. Door in een multidisciplinair team systematisch 
handafwijkingen te classificeren en deze data te combineren 
met de bevindingen van de klinisch geneticus is het mogelijk 
een grove voorselectie te maken in de 3800+ mogelijke gen-
ziektebeeld-fenotyperelaties die zijn omschreven omtrent 
handafwijkingen. Deze resultaten pleiten voor het systema-
tisch gebruik van een classificatiesysteem als de OMT bij de 
diagnostiek en een multidisciplinaire aanpak van handaf-
wijkingen. Door het gebruik van de OMT-classificatie kan 
het totale pakket genen opgedeeld worden op basis van de 
vier beschreven assen en krijgt het behandelende team een 
behapbaar overzicht van de genrelaties tot de embryologie. 

5. Een interne audittechniek voor kwaliteits-
verbetering door indicatormeting en individu-
ele performance meting 
N. Beudeker, i. Smits, N.Hendriks, Y.Smulders,  
U. Schmidbauer, H. Rakhorst
HeNGeLo, ALMeLo
Achtergrond. De plastische chirurgie is een multidisciplinair 
vak. Waar wij nog niet in uitblinken is in het meten van kwa-
liteit. Indicatoren worden op dit moment toenemend van 
belang. Een voorbeeld hiervan is de mammachirurgie. NA-
BON-indicatoren zijn van groot belang voor het ziekenhuis 
en andere vakgroepen. Wij laten zien dat je met een funnel 
plot anoniem kan laten zien hoe ieder lid van de maatschap 

vetstamcellen. Verdere in-vivo-evaluatie van deze methode 
zal uit moeten wijzen of dit construct daadwerkelijk kan 
functioneren als basisconstruct voor kraakbeenregeneratie.  

3. ontwikkeling van een parametrisch model 
voor oorreconstructie: een nieuwe stap  
richting geïndividualiseerde implantaten
e.J. Bos, Y. Song, J. Verlinden, J. Wolff, M. Helder, P. van 
Zuijlen
AMSTeRDAM
Achtergrond. Oorreconstructie is een complexe en veeleisen-
de operatie waarbij de vorm van het implantaat essentieel is 
voor het esthestische resultaat. De uitkomst is echter niet al-
leen afhankelijk van de implantaatvorm maar ook van de be-
schikbaarheid van transplanteerbaar weefsel voor bedekking. 
Naast de esthetische aspecten moeten de dimensies van een 
implantaat dus ook aangepast kunnen worden aan de eventu-
ele chirurgische beperkingen. Met behulp van verschillende 
wetenschappelijke disciplines hebben wij daarom een com-
putermodel ontwikkeld waarmee volledig geïndividualiseerde 
oorimplantaten driedimensionaal geprint kunnen worden. 
Methode. Van 4 overleden patiënten werden CT scans (Dis-
covery 750 High Definition Freedom Edition scanner GE, 
Milwaukee, USA) gemaakt van de oren voor en na verwijde-
ren van de huid en vertaald naar STL-files met Mimics Soft-
ware (Materialise, Leuven, België). Op basis van deze oren is 
vervolgens een geheel parametrisch aanpasbaar model ont-
wikkeld gebaseerd op de standaard anatomie van het oor met 
behulp van Rhinoceros and Grasshopper software. 
ervaring. Om de kwaliteit van de modellen te kwantificeren 
werd de directed Hausdorff distance (DHD) gebruikt om de 
pasvorm tussen parametrische model en het originele oor-
kraakbeen te vergelijken. Twee methoden werden toegepast: 
de mean directed Hausdorff distance (MDHD) werd bere-
kend op basis van point sets en toonde een gemiddelde over-
eenkomst van 0,8 mm (± 0,5). De gemiddelde overeenkomst 
coëfficiënt (SC) tussen de oppervlakten van de modellen en 
scans was 94% binnen een marge van 2 mm. 
Conclusie. Onze studie laat zien dat een parame-
trisch standaardmodel een bruikbare methode kan zijn 
om geïndividualiseerde oorimplantaten te fabriceren. 

4. Multidisciplinaire aanpak in de identificatie 
van genetische afwijkingen oorzakelijk voor 
handafwijkingen 
M. Baas, R.J.H. Galjaard, P.J. van der Spek, S.e.R. Hovius, 
C.A. van Nieuwenhoven
RoTTeRDAM
Achtergrond. In een belangrijk deel van de handafwijkingen 
is een genetische afwijking oorzakelijk voor de afwijking. In 
de verschillende databases voor overerfbare ziektebeelden 
(OMIM, ORPHANET) zijn meer dan 3800 fenotype-ziekte-
beeld-genrelaties beschreven met handafwijkingen. Bij deze 
unieke relaties zijn nog eens 5000 gelieerde afwijkingen 
beschreven. Het is daarom logisch dat genetische diagnos-
tiek en het embryologische begrip van handafwijkingen een 
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handelingen was 93-100%, hoewel respondenten aangaven 
behoefte te hebben aan meer nazorg. Kwaliteit van leven was 
significant hoger in de chirurgisch behandelde groep dan in 
de hormoon- en niet-behandelde groepen.
Conclusie. Geslachtsaanpassende behandeling is een 
lang en interdisciplinair traject. De meerderheid van de 
deelnemers die zich aanmeldt voor een genderidentiteits-
probleem heeft ook een chirurgische behandeling on-
dergaan. Deze behandeling kan uit meerdere operaties 
bestaan en de kans op complicaties hierbij is reëel. De 
uiteindelijke tevredenheid op de lange termijn is goed en 
kwaliteit van leven is significant hoger dan in de niet be-
handelde groep. Wel gaven de deelnemers aan meer be-
hoefte te hebben aan (met name psychologische) nazorg.  

7. laparoscopische darmvaginaplastiek;  
een klinisch overzicht van een cohort van  
55 patiënten
W.B. van der Sluis, W.J.H.J. Meijerink, M.G. Mullender,  
M. Bouman
AMSTeRDAM 
Achtergrond. Vaginale (re)constructie is essentieel voor het 
psychologisch welzijn van man-naar-vrouwtransgenders en 
biologische vrouwen met aangeboren of verworven afwezig-
heid van een functionele vagina. Darmsegmenten kunnen 
worden gebruikt als autologe graft bij een vaginaplastiek. 
Genoemde voordelen van de darm zijn het verkrijgen van 
adequate neovaginale diepte, het gebrek aan krimpneiging, 
waardoor jarenlange dilatatie niet noodzakelijk is, en het be-
staan van natuurlijke lubricatie. Genoemde nadelen zijn het 
optreden van neovaginale darmproblemen, zoals ‘diversion 
colitis’, inflammatoire darmziekten en maligniteiten. Hier 
beschrijven we onze uitgebreide klinische ervaring met deze 
wereldwijd niet veelvoorkomende ingreep.
Methode. Vanaf november 2007 tot op heden worden bij 
alle patiënten die in het VU medisch centrum te Amsterdam 
een laparoscopische darmvaginaplastiek hebben ondergaan 
prospectief per- en postoperatieve complicaties bijgehouden, 
alsmede welke re-operaties zij ondergaan. Bij de postopera-
tieve controle een jaar na de ingreep, en jaarlijks hierna, on-
dergaan patiënten een neovaginascopie, worden er biopten 
genomen en vullen zij diverse vragenlijsten met betrekking 
tot seksuele functie, bekkenbodemfunctionaliteit en kwali-
teit van leven in. 
ervaring. Vanaf november 2007 hebben 55 patiënten een la-
paroscopische darmvaginaplastiek (51 sigmoïd, 4 ileum) on-
dergaan. Hiervan waren er 39 primair (gemiddelde leeftijd 
22,5) en 16 secundair (gemiddelde leeftijd 42,4). Peropera-
tief was er een (1,8%) kleine complicatie, een klein letsel van 
de blaashals. 6 (10,9%) patiënten hadden een postoperatieve 
complicatie die een re-operatie noodzakelijk maakten, zoals 
naadlekkage of nabloeding. Na een gemiddelde follow-up 
van 23 maanden was 70% van de patiënten seksueel actief. 
Endoscopisch en histologisch onderzoek van de darmvagina 
minimaal een jaar postoperatief liet in het merendeel van de 
gevallen inflammatoire veranderingen zien. De minderheid 
van patiënten had klachten.

haar of zijn werk doet waarmee je vervolgens inhoudelijke 
discussies kunt voeren. In onze maatschap hebben wij op 
deze wijze de 216 mammareconstructieve operaties in 2014 
geanalyseerd op indicatoren explantatie en heroperatie.
Methode. Met de funel plots werd elk individuele maat-
schapslid inzichtelijk gemaakt hoe zijn of haar getallen zijn 
ten opzichte van een lokaal gemiddelde en een benchmark 
vanuit literatuur. Spreiding werd in zichtelijk en werd ver-
volgens open bediscussieerd. 
ervaring. Het betrof de explantaties van primaire recon-
structies, gemiddeld 11% van geplaatste tissue expanders. Bij 
secundaire reconstructies was deze kans 10%. Tevens werd 
gezien dat bij wisseling naar prothesen de kans op explanta-
tie binnen 60 dagen van 125 prothesen 6,4% was. Opvallend 
was de spreiding tussen individuele zorgverleners alsmede 
de effecten van bestraling op explantatierisico’s. Met de re-
sultaten werden interne afspraken gemaakt voor kwaliteits-
verbetering en spreiding reductie. 
Conclusie. Door het inzichtelijk maken van indicatoren over 
de hele groep op anonieme manier kan een maatschap zon-
der wijzen op elkaar inhoudelijk stappen bediscussieren. 
Daarnaast praat je over de inhoud in plaats van hoe men 
denkt dat hij of zij het doet. Ten slotte laat het naar verwij-
zers zien wat de kans is op bijvoorbeeld extra vertraging tus-
sen operatie en adjuvante behandeling door samenwerking.  

6. Geslachtsaanpassende chirurgie – lange-
termijntevredenheid en kwaliteit van leven
T.C. van de Grift, B.P.C. Kreukels 
AMSTeRDAM
Achtergrond. Het standaardtraject van geslachtsaanpas-
sende behandelingen omvat psychologische begeleiding, 
hormoonbehandeling en diverse operaties. Echter, niet alle 
mensen die zich aanmelden met een genderidentiteitspro-
bleem worden ook medisch behandeld. Operatieve behande-
ling bij de juiste indicatie geeft over het algemeen een hoog 
tevredenheidspercentage. Het doel van dit onderzoek was 
om te kijken wat de langetermijnpatiëntgerapporteerde te-
vredenheid met de behandelingen is. 
Methode. Het onderzoek was onderdeel van een Europees 
samenwerkingsverband voor onderzoek naar genderiden-
titeitsproblemen (ENIGI). In het kader hiervan worden tij-
dens de diverse behandelfases gestandaardiseerde patiënt- 
en behandelaargerapporteerde data verzameld. Iedereen die 
zich tussen 2007 en 2009 heeft aangemeld bij een van de 
behandelcentra ontving een uitnodiging voor een onlinevra-
genlijst. Deze vragenlijst omvatte zowel behandelevaluatie 
als kwaliteit van leven (Satisfaction With Life Scale, Subjec-
tive Happiness Scale en de Cantril ladder). In totaal hebben 
135 man-vrouw- en 66 vrouw-mantransgenders de vragen-
lijst afgerond. Honderd deelnemers kwamen uit het VUmc.
ervaring. 28 deelnemers zijn na hun aanmelding niet be-
handeld. De overige deelnemers ontvingen ten minste 
hormoonbehandeling. Twee derde van alle deelnemers on-
derging ook een of meerdere chirurgische behandelingen. 
Complicatiepercentages verschilden tussen 15% (uterusex-
tirpatie) tot 56% (falloplastiek). De tevredenheid met de be-
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chirurgie. De eerste testresultaten naar de nauwkeurigheid 
van de robot ten opzichte van de hand van een persoon zijn 
veelbelovend. Verdere studies naar de toepassing van de ro-
bot bij microchirurgie volgen nog.                                           

9. de invloed van keloïden op de kwaliteit 
van leven
C. Kouwenberg, e. Bijlard, R. Timman, J.J.V. Busschbach, 
M.A.M. Mureau 
RoTTeRDAM
Achtergrond. Keloïden zijn benigne tumoren ontstaan door 
overmatige littekengroei, die opvallen door hun kleur en 
grootte. Daarnaast kunnen ze ook pijn- en jeukklachten ge-
ven. Een groot deel van keloïden reageert slecht op behan-
deling, waarbij recidieven frequent optreden. Huidaandoe-
ningen, zoals psoriasis, kunnen grote invloed hebben op de 
kwaliteit van leven (QoL). De invloed van keloïden op de QoL 
is echter onbekend. Het doel van deze studie was het bepa-
len van de invloed van keloïden op de QoL en welke patiënt- 
of keloïdkenmerken de ziektelast het sterkst beïnvloeden. 
Methode. 106 keloïdpatiënten uit het Erasmus MC en 
VUmc zonder een andere huidaandoening vulden een on-
linevragenlijst in. De vragenlijst bestond uit een litteken-
beoordelingsmaat (PSAS), één aandoeningspecifieke (de  
Skindex-29) en twee generieke gezondheidsgerelateerde 
QoL maten (de SF-36 en de EQ-5D-5L).
ervaring. Het hebben van een keloïd had een grote invloed 
op het emotionele welzijn van de patiënten; 48% van de 
ondervraagden rapporteerde een ernstig verlies van QoL op 
de emotionele schaal van de Skindex-29. Statistisch signifi-
cante effecten werden ook gevonden op de generieke QoL-
schalen. Multivariate regressieanalyses lieten zien dat QoL 
het zwaarst was aangedaan bij patiënten met een jeukend of 
pijnlijk keloïd en bij patiënten met een keloïd dat zichtbaar 
is bij het dragen van normale kleding.
Conclusie. Keloïdvorming is een huidaandoening met een 
grote negatieve invloed op de mentale en emotionele kwa-
liteit van leven van patiënten. De symptomen pijn en jeuk 
bleken het meest bepalend te zijn voor de ziektelast. Daaren-
tegen bleken cosmetische kenmerken in mindere mate be-
palend. Ons advies is om voor een keloïd met ernstige pijn- 
of jeukklachten agressiever te behandelen totdat de klachten 
(zo goed als) verdwenen zijn, met als doel de QoL van de 
patiënt zo veel mogelijk te verbeteren.                                    

10. Effectiviteit van op maat gemaakte oorclip 
als keloïdbehandeling na chirurgische excisie
V. Tanaydin, J. Beugels, A. Piatkowski, C. Colla, e. van den 
Kerckhove, R. van der Hulst
MAASTRiCHT
Achtergrond. Mechanische druk wordt in toenemende mate 
toegepast als middel om keloïd littekens te behandelen. In 
deze studie hebben we de lange termijn effecten geanaly-
seerd van een op maat gemaakte oorclip om een recidief ke-
loïd na chirurgische excisie te voorkomen. 
Methode. Patiënten die chirurgie hadden ondergaan vanwege 

Conclusie. De laparoscopische darmvaginaplastiek is een 
goede chirurgische techniek voor het creëren van een vagina 
bij man-naar-vrouwtransgenders met weinig penishoud en 
biologische vrouwen met aangeboren of verworven afwe-
zigheid van de vagina. Peroperatieve complicaties komen 
zelden voor. Postoperatief zijn patiënten in staat seksuele 
handelingen met neovaginale penetratie uit te voeren. Re-
guliere medische follow-up om het eventuele optreden van 
neovaginale darmcomplicaties te diagnosticeren en behan-
delen lijkt geïndiceerd. Welk stuk darm de beste basis biedt 
voor deze ingreep is nog steeds onderwerp van discussie.  

8. ontwikkeling van een nieuw robotsysteem 
voor microchirurgische ingrepen: de eerste 
testresultaten
A.M. Malyar, T.J.M. van Mulken, f. Schoenmakers, R. Cau, 
R.R.W.J. Van der Hulst
MAASTRiCHT
Achtergrond. De toepassing van microchirurgie is de afge-
lopen jaren wereldwijd toegenomen. Het minimaliseren 
van tremor in de handen is een noodzaak voor het succesvol 
toepassen van microchirurgie. Het gebruik van een micro-
chirurgische robot die nauwkeurig werkt zou een uitkomst 
kunnen bieden. Een samenwerking tussen plastisch chirur-
gen aan het MUMC en ingenieurs van de TU/e heeft geleid 
tot een volledig nieuw concept voor een microchirurgische 
robot. Deze filtert de bestaande tremor in de handen en 
maakt het mogelijk om bewegingen uit te voeren met ver-
schillende mate van schaling. De eerste testresultaten wor-
den hier besproken. 
Methode. De betreffende microchirurgische robot is klein, 
lichtgewicht en kan eenvoudig worden bevestigd aan een 
bestaande operatiemicroscoop en de operatietafel. De robot 
betreft een modulair concept, waarbij maximaal vier armen 
tegelijkertijd kunnen werken tijdens een operatie. Elke arm 
wordt met de hand bestuurd door een chirurg. In het TU/e 
werden verscheidene testen uitgevoerd om de nauwkeurig-
heid van de robot te bepalen. Deze testen werden uitgevoerd 
door drie proefpersonen, namelijk een ervaren microchirurg, 
een medisch student en een leek. Hierbij werd de nauwkeu-
righeid van de robotarm vergeleken met de nauwkeurigheid 
van de eigen hand. De testen werden meerdere malen uit-
gevoerd en de verkregen data werd vervolgens geanalyseerd.
ervaring. De testen bestonden uit track-and-trace-taken, 
waarbij de nauwkeurigheid van de robotarm met de nauw-
keurigheid van de hand van de proefpersoon werd verge-
leken. Hierbij werd er met de punt van een naald op mil-
limeterpapier een vierkant patroon gevolgd, de naald werd 
werd vastgehouden door een naaldvoerder. Op iedere hoek 
van het vierkante patroon diende de proefpersoon tevens de 
naald drie seconden stil te houden. De eerste resultaten to-
nen aan dat de robotarm de hand van de proefpersoon op 
sommige onderdelen van de testen in nauwkeurigheid eve-
naart. Op andere onderdelen overtreft de robotarm zelfs de 
hand van de proefpersoon. 
Conclusie. Wij presenteren hier de eerste resultaten van een 
uniek project in Nederland voor robotgeassisteerde micro-
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12. M. dupuytren: klinisch onderzoek door 
een symbiose tussen de academie en periferie 
C. Zhou, R. feitz, R.W. Selles, H.P. Slijper, S.e.R. Hovius  
RoTTeRDAM
Achtergrond. Hoewel het ontwikkelen van bewijs ter on-
dersteuning van klinische besluitvorming bij de ziekte van 
Dupuytren een kostbaar, tijdrovend maar noodzakelijk doel 
blijft, zijn er steeds minder financiële middelen hiervoor be-
schikbaar. Het Erasmus MC en Xpert Clinic werken sinds 
2011 nauw samen aan het ontwikkelen van strategieën om 
het behandelresultaat voor patiënten met de ziekte van Du-
puytren te maximaliseren. Deze strategieën zijn gebaseerd 
op het gebruik van observationele data gecombineerd met 
innovatieve studieonderwerpen.
Methode. Tussen 2011-2014 werden demografische en klini-
sche gegevens van patiënten die in het Erasmus MC of 1 van 
de 6 vestigingen van Xpert Clinic een behandeling ondergin-
gen voor de ziekte van Dupuytren routinematig verzameld 
in een kwaliteitsregistratiedatabase. Sindsdien gebruikt een 
kernteam van onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers 
deze gegevens om nieuwe inzichten te ontwikkelen over de 
medische effectiviteit en de kwaliteit van de geleverde zorg. 
ervaring. Meer dan 1000 patiënten ondergingen in de peri-
ode tussen november 2011 en februari 2014 een procedure  
(selectieve fasciëctomie/percutane naald/naaldaponeuroto-
mie met lipofilling/collagenase) voor een contractuur van 
de ziekte van Dupuytren van wie bruikbare gegevens zijn 
verzameld (Erasmus MC 12% vs. Xpert Clinic 88%). Deze 
routinematig verzamelde gegevens werden gebruikt om 1) 
de relatieve effectiviteit van de verschillende behandeltech-
nieken in de dagelijkse praktijk te evalueren 2) een klinisch 
voorspellend model te ontwikkelen om toe te werken naar 
geïndividualiseerde besluitvorming en 3) de variatie in uit-
komsten tussen chirurgen te onderzoeken. 
Conclusie. De zorg ontwikkelt zich zo dat de kennis voor 
het doen van onderzoek zich vooral in academische centra 
bevindt terwijl perifere behandelcentra de benodigde hoe-
veelheid gegevens kunnen verzamelen. De samenwerking 
tussen het Erasmus MC en Xpert Clinic heeft een context 
helpen creëren waarin op efficiënte wijze bewijs kan worden 
ontwikkeld om patiënten en artsen te ondersteunen bij het 
maken van klinische en beleidsmatige beslissingen in de be-
handeling van de ziekte van Dupuytren.                                 

13. Sterke verbetering functionaliteit van de 
hand na revascularisatie bij het stenotisch  
hypothenar-hamersyndroom
A.T. Malsagova, o.T. Zöphel, e.o. van Kooten, N. Hendriks-
Brouwer, U. Schmidbauer, H.A. Rakhorst
ALMeLo 
Achtergrond. Het hypothenar-hamersyndroom (HHS) is 
een ischemische aandoening van de hand waarbij repetitie-
ve trauma’s aan de hypothenar leiden tot beschadiging van 
de a. ulnaris. Dit kan leiden tot een stenotische of aneury-
smatische vorm van HHS. De aandoening kenmerkt zich 
voornamelijk door al dan niet inspanningsgerelateerde pijn-
klachten en koude intolerantie. In gevorderd stadium kan 

keloïdlittekens op het oor, werden 12 uur per dag behandeld 
gedurende een totale periode van 6-18 maanden. De follow-
up was gemiddeld 6,5 jaar. Primaire uitkomstmaat was re-
cidief keloïd. Secundair uitkomstmaat was de POSAS-score. 
ervaring. In 70% van de in totaal 88 behandelde patiënten 
trad geen recidief op van de keloïden. Op alle punten van de 
POSAS-schaal trad verbetering op na therapie. Er zijn geen 
ernstige complicaties gezien. 
Conclusie. Onze op maat gemaakte oorclip is een effectief 
middel ter voorkoming van keloïdrecidieven. En is daarom 
aan te bevelen als adjuvante therapie bij chirurgische excisie. 

11. Perforatorlappen versus volledige dikte 
huidtransplantaten voor de behandeling van 
brede littekencontracturen: een multicenter 
gerandomiseerde studie
C.M. Stekelenburg, D. Baas, S.J.M. Jongen, J. Hiddingh, 
P.P.M. van Zuijlen 
UTReCHT
Achtergrond. Contracturen, die het resultaat zijn van con-
tractie van littekenweefsel, zijn een veel voorkomend pro-
bleem bij patiënten met littekens, in het bijzonder brand-
wondenpatiënten. Chirurgische behandeling is geïndiceerd 
als een contractuur resulteert in functionele klachten. Op dit 
moment is autografting, bij voorkeur met een volledige dikte 
huidtransplantaat (FTG) the ‘state of the art’. Lokale lappen 
zijn echter van betere kwaliteit (normale huid met onderlig-
gend vetweefsel) en kunnen op vele plaatsen in het lichaam 
ontwikkeld worden, zolang ze een perforatorbundel (arterie 
en vene) bevatten. Een gerandomiseerd onderzoek om de ef-
fectiviteit van deze nieuwe behandeltechniek te objectiveren 
is nog niet eerder gedaan. 
Methode. Een multicentrische gerandomiseerde studie werd 
uitgevoerd in de drie brandwondencentra van Nederland 
(Rode Kruis Ziekenhuis, Martini ziekenhuis en het Maas-
stad ziekenhuis). Twee technieken voor de behandeling van 
contracturen werden vergeleken: perforatorlappen versus 
FTG’s. De primaire uitkomstmaat was oppervlakte van de 
lap of graft na 3 maanden. Complicaties werden geregis-
treerd. Secundaire uitkomstmaten waren elasticiteit, kleur 
en subjectieve littekenscores. 
ervaring. In totaal werden 30 patiënten geïncludeerd waar-
van 16 in de perforatorgroep en 14 in de FTG-groep. In 
de perforatorgroep werd een toename in oppervlakte en 
de breedte van de lap gezien, terwijl in de FTG-groep een 
afname van de oppervlakte van de graft werd gezien (p = 
0,000 en p = 0,000 respectievelijk). In de FTG-groep werd 
1 graft necrotisch, in de perforator bleven alle lappen vitaal. 
De kleur (erytheem en melanine) van perforatorlappen leek 
meer op gewone huid dan FTG’s (p = 0,011 en p = 0,028 
respectievelijk). 
Conclusie. Perforatorlappen nemen toe in oppervlakte na 3 
maanden en resulteren daarmee in een effectieve litteken-
contractuuropheffing. Tevens lijken perforatorlappen meer 
op normale huid dan FTG’s. Daarom adviseren wij in alle ge-
vallen waarin beide technieken mogelijk zijn te kiezen voor 
een perforatorlap voor de behandeling van contracturen. 
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gevallen een STT-artrose. We evalueerden objectieve functi-
onele uitkomstmaten (bewegingsuitslag en de grijpkracht) 
en de door de patiëntgerapporteerde uitkomstmaten (VAS 
voor pijn en Quick-Dash). De mate van dorsal intercalated 
segmental instability (DISI) en postoperatieve complicaties 
werden ook beoordeeld.
ervaring. De gemiddelde extensie en flexie bedroegen res-
pectievelijk 58,7 en 72,5 graden, en de gemiddelde radi-
ale en ulnaire deviatie 16,1 en 27,2 graden. De gemiddelde 
grijpkracht op positie 1-5 was respectievelijk 16,9, 25,6, 23,3, 
19,6 en 15,1 kg. De gemiddelde gerapporteerde pijn bedroeg 
2,0/10 en Q-DASH 23,6/100. Een milde postoperatieve 
DISI-deformiteit werd waargenomen in 9 polsen met een 
gemiddelde lunatum-capitatumhoek van 22,8 graden, ech-
ter zonder correlatie met de gerapporteerde pijnscores. Geen 
van de contralaterale polsen, met of zonder STT-artrose, ver-
toonden een DISI-deformiteit. De enige complicatie was in 1 
geval een complex regionaal pijnsyndroom. 
Conclusie. De resultaten op de middellange termijn voor 
distale pool resectie van het scafoïd  bij de behandeling van 
STT-artrose en distale non-union van het scafoïd  non-union 
zijn bevredigend. Bijna alle patiënten ontwikkelen een milde 
mate van DISI-deformiteit, maar dit heeft geen invloed op 
de resultaten. Vijf additionele patiënten zullen in deze stu-
die worden geïncludeerd in de komende maanden en wor-
den opgenomen in de uiteindelijke mondelinge presentatie.  

15. RM finger prothese artroplastiek van het 
interphalangeale en metacarpophalangeale 
gewricht
J.P. Rijnja, P.P.G.M. Kouwenberg, dr. e.T. Walbeehm
RoTTeRDAM
Achtergrond. De RM Finger is een scharniertype ge-
wrichtsprothese voor het proximale interphalangeale (PIP) 
en metacarpophalangeale (MCP)-gewricht van de vinger. De 
prothese bestaat uit polyetheretherketon (PEEK) met een 
titanium coating voor osseointegratie. Fixatie wordt bereikt 
met een expanderend schroefmechanisme, vergelijkbaar 
met een plug. Deze prothese zou een aanvulling op andere 
veel gebruikte prothesen kunnen zijn vanwege zijn laterale 
stabiliteit. In dit onderzoek worden de resultaten van 22 RM 
Finger artroplastieken in 20 patiënten retrospectief geëva-
lueerd. 
Methode. De gemiddelde follow-up was 38 maanden (bereik 
4 tot 82), 19 PIP- en 3 MCP-artroplastieken. De active range 
of motion (AROM) werd preoperatief, na 6 weken, bij be-
eindigen van handtherapie en bij follow-up gemeten. Pijn 
visual analogue scale (VAS), stabiliteit, deformiteit en pin-
cetgreepknijpkracht werden bij follow-up gemeten. Hand-
functie werd geëvalueerd met de Michigan hand outcome 
questionnaire (MHOQ) en de subjectieve verbetering met de 
patiënt global index of improvement (PGI-I) bij follow-up.
ervaring. De PIP AROM verbeterde met 30° (p = 0,05). 
Pijn VAS verminderde van 6,6 naar 1,5 (p < 0,001). Er 
was één prothesefractuur en er werd één amputatie uitge-
voerd in verband met stijfheid bij twee PIP-artroplastieken. 
De resterende 20 vingers waren alle stabiel. 8 van 17 PIP-

er sprake zijn van ischemische ulceratie en noodzaak tot 
amputatie. HHS is conservatief te behandelen, maar bij ern-
stige vormen is er indicatie voor reconstructie van de diepe 
handarcade met een veneus interponaat. Doel: objectiveren 
van de functionaliteit van de hand na revascularisatie bij pa-
tiënten met HHS.
Methode. Wij beschrijven een serie van 4 patiënten met 
symptomatisch stenotisch HHS die revascularisatie van de 
a. ulnaris hebben ondergaan met een veneus interponaat. 
De lengte hiervan varieerde van alleen de lengte van het ka-
naal van Guyon tot proximaal van kanaal van Guyon naar 
maximaal de a. digitalis communis van straal 3. Bij deze pati-
enten zijn er pre- en postoperatief op verscheidene meetmo-
menten twee gevalideerde vragenlijsten afgenomen om de 
functionaliteit van de hand en mate van koude intolerantie 
te beoordelen. Dit zijn respectievelijk de Disabilities of the 
Arm, Hand and Shoulder (DASH)- en de Cold Intolerance 
Symptom Severity (CISS)-vragenlijsten. 
ervaring. Het gaat om 4 mannen met een gemiddelde leef-
tijd van 48 jaar, met allemaal een beroepsmatig risico op re-
petitieve traumata aan de hypothenar. Alle patiënten waren 
rechtshandig, waarvan 2 links aangedaan en 2 rechts. Betref-
fende de functionaliteit, postoperatief was de DASH-score 
bij 3 patiënten 92-100% gedaald bij de laatste controles. 
Betreffende de koude intolerantie, de CISS-score varieerde 
bij dezelfde 3 patiënten van 33 tot 98% daling bij de laatste 
postoperatieve controles. Na een initiële daling waren bij 1 
patiënt de DASH- en CISS-scores postoperatief gestegen 
naar minstens de preoperatieve waarden. Deze patiënt ont-
wikkelde een recidief occlusie.
Conclusie. Bij alle succesvolle revascularisaties zie je bij 3 pa-
tiënten postoperatief een > 90% verbetering van de DASH-
score en bij 2 patiënten een > 90% CISS-scoreverbetering. 
Dit pleit voor klinische verbetering van het ziektebeeld na re-
vascularisatie chirurgie. Dit is naar ons weten nog niet eerder 
geobjectiveerd middels gevalideerde vragenlijsten bij HHS-
patiënten. Bij de patiënt met recidief occlusie corresponde-
ren de DASH- en CISS-uitslagen eveneens met de kliniek. 
Dit suggereert dat de DASH- en CISS-vragenlijsten valide 
meetinstrumenten zijn voor het beoordelen van de post-
operatieve resultaten na revascularisatie chirurgie bij HHS.

14. distale poolresectie van het scafoïd 
Y. Bachour, M.J.L. Berkhout, D. Wessing, M.J.P.f. Ritt
KRoMMeNie
Achtergrond. Resectie van de distale pool van het scafoïd is 
één van de chirurgische technieken die worden toegepast 
voor de behandeling van pijnlijke scapho-trapezio-trapezoï-
dale artrose (STT-artrose) of bij non-union van fracturen in 
het distale deel van het scafoïd. Slechts enkele studies rap-
porteren over de uitkomsten van deze techniek. Het doel van 
deze studie is om de resultaten op middellange termijn te 
evalueren in een opeenvolgende reeks van patiënten. 
Methode. Dit is een retrospectief onderzoek waarin 8 pa-
tiënten (10 polsen) met een gemiddelde follow-up van 3,9 
jaar werden geëvalueerd. De indicatie voor de operatie was 
in 1 geval een non-union van het scafoïd en in de overige 9 
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17. Postbariatrische contourherstellende  
chirurgie in nederland
V.M. Monpellier, e.e. Antoniou, S. Mulkens, i. Janssen, A.B. 
Mink van der Molen, A. Jansen 
UTReCHT
Achtergrond. Ondanks dat een meerderheid van de postba-
riatrische patiënten contourherstellende chirurgie (CHC) 
wil ondergaan, wordt dit slechts bij 18-33% verricht. Gedacht 
wordt dat de belangrijkste reden hiervoor de strenge eisen 
voor vergoeding van zorgverzekeraar is. Deze eisen zijn in-
middels een landelijke discussie te worden, blijkt uit recente 
aandacht in de media. De Nederlandse postbariatrische po-
pulatie is echter nooit eerder landelijk in kaart gebracht, het 
is dan ook onbekend of er verschillen bestaan tussen de pa-
tiënten die wel en die geen CHC ondergaan. Doel van deze 
studie is evaluatie van de postbariatrische populatie wat be-
treft huidoverschot en CHC.
Methode. Alle 1339 patiënten van de Nederlandse Obesitas 
Kliniek die van oktober 2011 tot november 2012 bariatrische 
chirurgie hadden ondergaan werden geselecteerd. Er werden 
online vragenlijsten afgenomen betreffende demografische 
gegevens, contourherstellende chirurgie, lichaamsbeeld 
(Body Shape Questionnaire, BSQ, en Multidimensional 
Body-Self Relations Questionnaire-Appearance Scales, 
MBRSQ-AS), zelfvertrouwen (Rosenberg Self-esteem Scale), 
depressiviteit (Beck Depression Inventory, BDI) en kwaliteit 
van leven (RAND-36). Patiënten werden ingedeeld in drie 
groepen: groep 1: reeds CHC ondergaan; groep 2: geen be-
hoefte aan CHC en groep 3: behoefte aan CHC, maar geen 
CHC ondergaan. Na de eerste oproep was de reponse rate 
35% (433/1250); 89 patiënten werden niet bereikt. 
ervaring. Er werden 388 patiënten (90%) geïncludeerd. 
Groep 1 (11%; n = 42) had een BMI: 27,5 kg/m2 versus 
31,4 kg/m2 (groep 2; p = 0,001) en 31,0 kg/m2 (groep 3; 
p = 0,001). Zij beoordeelden het lichaam na CHC met 6,3 
(schaal 1-10) versus 3,6 ervoor (p < 0,001). In groep 2 (25%, 
n = 97) was 33% man versus 5% in groep 1 (p < 0,001). Van 
groep 3 (61%, n = 237) had 44,3% een BMI < 30 kg/m2. 48% 
had nooit een plastisch chirurg bezocht (41% verwachtte 
geen vergoeding) en 28% kreeg geen vergoeding. Het huid-
overschot werd door deze groep vaker als ernstig beoordeeld 
en het lichaamsbeeld was slechter vergeleken met groep 1: 
BSQ 29,88 versus 48,22 (p < 0,001).
Conclusie. Slechts een klein deel van de postbariatrische 
patiënten ondergaat CHC, deze patiënten hebben een zeer 
goed resultaat na bariatrische chirurgie. Opvallend veel 
patiënten met de wens voor contourherstellende chirurgie 
hebben nooit een plastisch chirurg bezocht, deels omdat zij 
verwachten geen vergoeding te krijgen. Het is van belang 
in samenwerking met bariatrische centra en patiëntenver-
enigingen de kennis bij patiënten te vergroten over het te 
verwachten huidoverschot en de operatieve mogelijkheden 
daarvoor en daarbij te adviseren om altijd door de plastisch 
chirurg een machtiging aan te vragen, zodat de volle omvang 
van dit probleem ook bij de zorgverzekeraars bekend wordt. 

artroplastieken ontwikkelden een snapping fenomeen. 
Relatieve pincetgreepknijpkracht was 69% en significant 
minder dan in de onaangedane zijde (p < 0,001). MHOQ-
scores van de aangedane zijde waren lager dan in de onaan-
gedane zijde (p = 0,05). De PGI-I werd gescoord met ‘zeer 
sterk verbeterd’ of ‘sterk verbeterd’ door 16/20 patiënten.  
Conclusie. De RM Finger geeft langetermijnverbetering van 
AROM en pijn, goede (laterale) stabiliteit en goede subjec-
tieve verbetering. Handfunctie en pincetknijpkracht waren 
minder dan in de onaangedane zijde.                                      

16. Studieprotocol van ‘the BREASt trial’ (the 
Borst Reconstructie met Externe pre-expansie 
en Autologe vet transplantatie versus Stan-
daard therapie trial) 
T. Krastev, J. Hommes, A. Piatkowski de Grzymala,  
R van der Hulst
UTReCHT 
Achtergrond. Autologe vettransplantatie (in het Engels AFT), 
in de volksmond ook ‘lipofilling’ genoemd, wordt inmiddels 
toegepast voor zowel cosmetische als reconstructieve doel-
einden. In de borst wordt het veelvuldig gebruikt voor het 
corrigeren van kleine defecten na mammasparende therapie 
of borstreconstructie. Enkele plastisch chirurgen laten zien 
dat ook een volledige borst te reconstrueren is door middel 
van het transplanteren van grotere hoeveelheden vetcellen. 
Er zijn echter nog geen prospectieve of gecontroleerde on-
derzoeken die de rol van AFT als volledige borstreconstruc-
tietechniek na mastectomie hebben geëvalueerd.
Methode. Door middel van een multicenter, gerandomiseer-
de en gecontroleerde studie zal de nieuwe borstreconstruc-
tietechniek AFT met pre-expansie worden vergeleken met 
een borstreconstructie middels prothesen. 
De primaire uitkomstmaat van deze studie is de kwaliteit 
van leven, gemeten met de BREAST-Q-vragenlijst één jaar 
na de laatste behandeling. De secundaire uitkomstmaten 
omvatten onder andere het volume en de vorm over de tijd, 
esthetisch resultaat, complicaties en de kosteneffectiviteit. 
Patiënten zullen tevens nog vijf jaar worden vervolgd ter eva-
luatie van de oncologische veiligheid.
ervaring. Door de beperkte overleving van getrans-
planteerd vet was een grootvolumeborstreconstruc-
tie met AFT tot kort alleen mogelijk na een groot aan-
tal AFT-sessies. Sinds de ontwikkeling van de eerste 
externe expansiesystemen voor de borst in 2001 wordt 
gedacht dat de borstregio een betere overleving heeft van 
aanzienlijk grotere hoeveelheden getransplanteerd vet.  
Conclusie. The BREAST-trial is een multicenter, gerandomi-
seerd en gecontroleerd onderzoek dat zal starten in het voorjaar 
van 2015. Het doel van de studie is te evalueren of AFT met ex-
terne pre-expansie een betrouwbare, effectieve en veilige tech-
niek is als volledige borstreconstructie na een mastectomie.  
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deze ziekte meestal gunstig verloopt beschrijven wij hier 2 
casussen met ongewoon aggresief beloop welke zich kort na 
elkaar presenteerden in één perifeer centrum. 
Methode. Patiënt A (48 jaar) en patiënt B (40 jaar) pre-
senteerden zich beiden met zwelling en pijn in één van 
de borsten, meer dan 10 jaar na een esthetische mamma-
augmentatie. Beide patiënten werden gediagnosticeerd met 
ALK-negatief ALCL (pre- en peroperatieve foto’s). De mam-
maprothesen werden verwijderd en beiden startten met che-
motherapie (CHOP-regime). 
ervaring. Patiënt A bereikt complete remissie. Echter, vijf 
jaar na haar chemotherapie recidiveert het lymfoom en wordt 
zij behandeld met reïnductie chemotherapie en autologe 
stamceltransplantatie. Patiënt B reageert in eerste instantie 
goed op de chemotherapie, maar na 5 cycli recidiveert het 
lymfoom snel en agressief. Hierop wordt gestart met salvage 
chemotherapie wat helaas gecompliceerd wordt door nierfa-
len, respiratoire insufficiëntie, en fulminant recidief van de 
ziekte. Patiënt B overlijdt 6 maanden na haar diagnose. 
Conclusie. Het implantaat geassocieerde-ALCL is een zeldza-
me maar serieuze complicatie van mammaprothesen. Aler-
theid is geboden bij alle patiënten met unilaterale toename 
van het borstvolume door plotse vochtontwikkeling rond de 
prothese, en eventuele palpabele zwellingen. Een landelijke 
registratie van mammaprothesen en ALCL-patiënten is van 
groot belang om beter inzicht te krijgen in de oorzaken van 
ALCL. Bovendien kan een betere registratie en langere fol-
low-up bijdragen aan de optimalisering van de behandeling. 

20. de lateral thigh perforator (ltP) lap voor 
autologe borstreconstructie 
R.M. Schols, R.R.W.J. van der Hulst, S.M.H. Tuinder
MAASTRiCHT
Achtergrond. Voor autologe borstreconstructie door middel 
van vrij weefseltransplantaat vormt de deep inferior epigas-
tric artery perforator (DIEP) -lap in Nederland de eerste 
keus. In gevallen waarin deze lap echter geen optie is, vormt 
de zogenaamde lateral thigh perforator (LTP) -lap een alter-
natief. We presenteren de eerste ervaringen met de LTP-lap 
in het kader van autologe borstreconstructie. 
Methode. LTP-laptransplantatie werd toegepast voor zowel 
primaire als secundaire autologe borstreconstructie, hetzij 
na mastectomie vanwege mammacarcinoom dan wel in 
het kader van een preventieve ablatio bij erfelijke belasting. 
De LTP-lap kan simultaan gedisseceerd worden tijdens de 
mastectomie en/of de dissectie van de a. en v. mammaria 
interna. Patiëntkarakteristieken, dimensies van de lap en 
vaatsteel, evenals postoperatieve complicaties werden in 
kaart gebracht. 
ervaring. Vanaf 2012 werden 20 LTP lapreconstructies (2 
primaire, 18 secundaire) uitgevoerd in 17 opeenvolgende 
patiënten (gemiddelde leeftijd 46,5 jaar en BMI 23,2 kg/
m2). In 3 patiënten werd gelijktijdig bilaterale LTP-laprecon-
structie uitgevoerd. De weefseltransplantaten hadden een 
gemiddelde gewicht van 491 gram en afmetingen van 21,4 
x 7,9 cm. De gemiddelde vaatsteellengte was 6,9 cm, met 
diameter van 1,9 mm. Het litteken ter plaatse van de donor-
site  werd op verschillende manieren georiënteerd, afhanke-

18. Eerste resultaten van mamma-augmenta-
ties met lipofilling met en zonder BRAVA-pre-
expansiebehandeling
K.C.A.L. Cheriex, f.B. Niessen
AMSTeRDAM
Achtergrond. Lipofilling is een van de nieuwere vormen 
van behandeling voor een mamma-augmentatie, en steeds 
populairder onder patiënten. Als pre-expansiemethode van 
de huid kan het BRAVA-systeem gebruikt worden. Voorts 
wordt geclaimd dat de BRAVA voor een grotere overleving 
van het getransplanteerde vet zorgt, maar het systeem moet 
wel intensief gedragen worden, 10 uren per dag gedurende 
4 weken preoperatief en 2 weken postoperatief, waarbij er 
nogal eens huidirritatie optreedt. Met dit onderzoek pro-
beren we een objectief licht te schijnen op het nut van de 
BRAVA-behandeling bij patiënten die een augmentatie met 
lipofilling ondergingen.
Methode. Sinds juli 2013 werden prospectief 12 patiënten 
geïncludeerd die een cosmetische mamma-augmentatie met 
lipofilling ondergingen in de Jan van Goyen kliniek te Am-
sterdam. Gegevens werden verzameld en foto’s van de mam-
mae gemaakt voor, 1 week na en 4 maanden na de lipofilling-
procedure. 7 ondergingen alleen een lipofilling en 6 met het 
BRAVA-systeem. De per patiënt gestandaardiseerde foto’s 
werden tussen de 2 groepen vergeleken d.m.v. het opmeten 
van de afstand tussen de tepel en de laterale IMF plooi op de 
van lateraal genomen foto’s. 
ervaring. In totaal werden 12 patiënten met 24 mammae 
geïncludeerd. Zowel de linker- als rechtermamma werden 
opgemeten. 14 mammae ondergingen lipofilling, met ge-
middeld 154 cc (87-250 cc) vet en 10 mammae gecombi-
neerd met BRAVA met gemiddeld 114 cc (56-179 cc) vet. Bij 
de groep lipofilling wordt een gemiddelde toename gezien 
van 14,9% 1 week na de operatie en 9,2% 4 maanden na de 
operatie. In de BRAVA-groep is dat respectievelijk 17,8% en 
5,0%. De verschillen tussen de groepen zijn niet significant 
ten opzichte van elkaar. 
Conclusie. Er wordt in ons onderzoek geen significant verschil 
gezien in de procentuele toename van de tepel-inframammai-
re plooiafstand van de mammae na lipofilling al dan niet met 
pre-expansie en nabehandeling met een BRAVA-systeem 1 
week en na 4 maanden na de ingreep. Een objectievere meet-
methode van de mammae zou een MRI zijn. Dit bleek helaas 
lastig vanwege de cosmetische patiëntengroep die hiervoor 
geen MRI’s wilden ondergaan. Er wordt gewerkt aan een 
groter aantal patiënten en een langere follow-upperiode om 
de resultaten op de lange termijn te kunnen onderzoeken.  

19. Zeldzame maar serieuze complicatie van 
mammaprothesen: grootcellig anaplastisch 
lymfoom
K.e.M. Cox-Limpens, A. Nijhof, R.J.W. van Kampen,  
M.A.J. Meesters-Caberg 
MAASTRiCHT
Achtergrond. Het mamma-implantaatgeassocieerde non-
Hodgkin-lymfoom van de borst, ofwel grootcellig anaplas-
tisch lymfoom (ALCL), is zeer zeldzaam; tot op heden zijn 
er nog geen 100 gevallen beschreven wereldwijd. Hoewel 
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ties, behalve voor vetnecrose binnen de DIEP-lap (bilateraal 
7,6% versus unilateraal 14,0%; p = 0,024). In totaal zijn er 
21 re-anastomoses post-operatief verricht, waarvan 67% suc-
cesvol.
Conclusie. Over de jaren zijn wij meer DIEP-borstrecon-
structies gaan uitvoeren, waarbij binnen het MUMC+ steeds 
meer bilaterale reconstructies worden verricht. Er zijn bij 
een bilaterale DIEP-borstreconstructie geen complicaties die 
significant vaker optreden ten opzichte van een unilaterale 
reconstructie. Om het aantal complicaties te minimaliseren, 
zijn wij van mening dat de DIEP-reconstructie moet worden 
uitgevoerd in centra met ervaring.                                                         

22. het omentum als vrije lap voor autologe 
borstreconstructies
T.C. van Alphen, M.R. fechner, J.M. Smit, G.D. Slooter,  
C.L. Broekhuysen
UTReCHT 
Achtergrond. Er zijn meerdere technieken beschikbaar voor 
autologe borstreconstructie. Veel gebruikte lappen zijn de 
DIEP-, LD- en S-GAP-lap. Deze methoden zijn echter niet 
bij elke patiënt altijd toepasbaar en elk van de bovenstaan-
de technieken kenmerkt zich door een specifieke donor-
site morbiditeit. In specifieke gevallen, waarbij een kleine 
mamma gereconstrueerd moet worden en er een adequate 
huidenvelop is, zou een vrije omentumlap overwogen kun-
nen worden. Deze studie beschrijft de eerste resultaten in 
Nederland bij het gebruik van het omentum als vrije lap voor 
autologe borstreconstructie. 
Methode. Bij vijf patiënten heeft een vrije omentum borst-
reconstructie plaatsgevonden. Voorafgaand aan de operatie 
werd een diagnostische scopie verricht om het gewicht van 
het omentum te schatten en eventuele aanwezige pathologie 
of verklevingen uit te sluiten. Tijdens de reconstructie werd 
het omentum laparoscopisch vrij geprepareerd en via een 4 
cm transverse incisie craniaal van de symfyse geëxtraheerd. 
De a. gastra-epiploica dextra (uit de a. gastro-duodenalis) 
werd geanastomoseerd aan de a. mammaria interna. De 
begeleidende v. gastro-epiplioca werd aan de v. mammaria 
interna geanastomoseerd met gebruik van een FlowCoupler.
ervaring. Direct na de ablatio werd in eerste instantie een 
tissue expander geplaatst om de huidenvelop te behouden, 
in tweede instantie werd deze expander vervangen door het 
vrije omentum. Alle patiënten bleken voldoende omentum te 
hebben tijdens de diagnostische laparoscopie. Ondanks dat 
er enige mate van mismatch tussen de recipiënt en donorsite 
vaten was, was een end-to-end anastomose in alle gevallen 
mogelijk. De esthetische resultaten waren bevredigend met 
goed volume van de borst en een minimaal litteken. 
Conclusie. Autologe borstreconstructie met een vrije omen-
tumlap kan mogelijk uitkomst bieden bij een slanke patiënt 
met een klein borstvolume, waarbij het technisch niet moge-
lijk is om een DIEP-, LD- of S-GAP-lap te gebruiken. Het omen-
tum zorgt voor een natuurgetrouwe, soepele borst en mini-
male deformiteit van de donorsite. De mogelijke nadelen van 
het verwijderen van het omentum zullen worden besproken.  

lijk van wensen en contouren per individuele patiënt. Er was 
in geen geval sprake van lapverlies. Complicaties gerelateerd 
aan donorsite  betroffen: wonddehiscentie (n = 5), seroom-
vorming (n = 5) en nabloeding (n = 1). 
Conclusie. Op basis van onze ervaringen is de LTP-lap momen-
teel tweede keuze na de DIEP-lap voor autologe borstrecon-
structie. De lap wordt gekenmerkt door een voldoende lange 
vaatsteel met goed caliber voor micro-anastomose. Het litteken 
ter plaatse van de donorsite  kan veelal bedekt worden met het 
ondergoed; in sommige gevallen kan er zelfs een verbetering 
van de contouren van de patiënt aldaar verkregen worden.       

21. complicaties bij bilaterale versus uni 
laterale diEP-borstreconstructies: multicenter 
studie naar 530 vrije lappen
J. Beugels, L.T. Hoekstra, R.R.W.J. van der Hulst,  
A. Piatkowski de Grzymala
MAASTRiCHT
Achtergrond. De laatste jaren bestaat er een toename in het 
aantal uitgevoerde bilaterale mastectomieën met daarbij 
een wens tot bilaterale borstreconstructie. Vanwege verbe-
teringen in zowel screening en onderzoek naar BRCA-dra-
gerschap als de verbeterde reconstructietechnieken kiezen 
vrouwen steeds vaker voor een (contralaterale) profylacti-
sche mastectomie. Ondanks de introductie van verschillende 
vrije lappen op basis van perforanten, blijft de deep inferior 
epigastric perforator (DIEP)-lap de eerste keuze voor een au-
tologe borstreconstructie. In deze studie analyseren wij de 
DIEP-lapgerelateerde en abdominale complicaties waarbij 
bilaterale met unilaterale DIEP-borstreconstructies verge-
leken worden. Daarnaast presenteren wij het aantal uitge-
voerde operaties en re-anastomoses.
Methode. In de periode van januari 2010 tot en met decem-
ber 2014 werden er 530 opeenvolgende vrije DIEP-borstre-
constructies verricht bij 426 patiënten. Deze reconstructies 
werden uitgevoerd door een zelfde groep plastisch chirurgen 
in het MUMC+, VieCuri MC en Orbis MC. Patiëntdossiers 
werden retrospectief onderzocht waarbij gelet werd op pati-
entkarakteristieken en risicofactoren, operatiegegevens, op-
name- en follow-upduur en major/minor borstlap- en abdo-
minale complicaties. Major borstlapcomplicaties waren total 
en partial flap loss, veneuze stuwing waarvoor re-operatie 
en vaatsteeltrombose. Indien abdominaal re-operatie vereist 
was, werd dit geclassificeerd als major complicatie. Minor 
complicaties betroffen infectie, hematoom, seroom, vet-
necrose en wondproblemen. Postoperatieve re-anastomoses 
werden tevens onderzocht. 
ervaring. In de drie centra werden in totaal 322 unilaterale 
(60,8%) en 104 bilaterale (39,2%) DIEP-borstreconstructies 
(totaal n = 530) verricht. Van de 104 bilaterale reconstructies 
werden er 101 (97,1%) in academische setting (MUMC+) uit-
gevoerd. Major borstlapcomplicaties traden in 10,0% van de 
DIEP-lappen op, vergeleken met 20,2% minor complicaties. 
Abdominaal waren er 0,7% major respectievelijk 19,7% mi-
nor complicaties. Per complicatie waren er geen significante 
verschillen tussen bilaterale versus unilaterale reconstruc-


