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Transplantatie van lichaamsdelen opgebouwd uit weefsels 
van embryonaal verschillende oorsprong staat bekend als 
transplantatie van samengesteld weefsel (Composite Tissue 
Allotransplantation, CTA). Het betreft een relatief nieuwe 
techniek die progressief ontstaan is uit de ervaring rondom 
solide orgaantransplantatie (Solid Organ Transplantation, 
SOT) en is de ultieme fusie van deze techniek met moderne 
reconstructieve, plastisch chirurgische technieken. Uiterst 
gespecialiseerde lichaamsdelen die onmogelijk op een an-
dere manier te reconstrueren zijn, worden vervangen door 
anatomisch identieke structuren afkomstig van een ander 
lichaam (de donor) teneinde herstel van functie, uiterlijk 
voorkomen en algemeen welbevinden te verkrijgen. Van 
alle CTA-procedures heeft aangezichtstransplantatie veruit 
de grootste belangstelling opgewekt. Deze operatie heeft het 
meest tot de verbeelding gesproken van de medische wereld 
en van het brede publiek sinds de eerste transplantatie werd 
uitgevoerd in 2005.
Na een voorbereidende fase van twee jaar hebben wij in 
december 2011 de eerste aangezichtstransplantatie in Bel-
gië uitgevoerd. Dit proefschrift behandelt de langetermijn, 
multidisciplinaire aanpak van de chirurgische, ethische, im-
munologische, revalidatie en psychologische aspecten die 
relevant zijn bij aangezichtstransplantatie. 
Hoofdstuk 1 beschrijft de geschiedenis van menselijk CTA. 
Van alle betrokken structuren in transplantatie zijn huid en 
slijmvliezen het meest antigeen. Nadat veel immunologi-
sche dilemma’s werden opgelost, werd de eerste handtrans-
plantatie uitgevoerd in 1998, gevolgd door de eerste aange-
zichtstransplantatie in 2005. Tot nu toe zijn wereldwijd 34 
aangezichtstransplantaties uitgevoerd. Een overzicht van de 
resultaten van deze gevallen wordt gegeven op basis van een 
systematisch nazicht van peer-reviewed literatuur. De alge-
mene resultaten, zowel chirurgisch als op vlak van tevreden-
heid, zijn goed. Er werden vijf sterfgevallen gerapporteerd, 
door therapieontrouw, infectie/sepsis en recidief van kanker. 
De belangrijkste factoren voor een geslaagd resultaat zijn se-
lectie en screening van de geschikte patiënt, een goed voorbe-
reide chirurgische aanpak, intensieve en tijdige multidiscipli-
naire revalidatie, prompte behandeling van complicaties en 
langdurige follow-up door een groot multidisciplinair team.
Hoofdstuk 2 beschrijft onze ervaring met het opzetten van 
een aangezichts-CTA-programma in het Universitair Zieken-

huis Gent, België. Het hele proces nam bijna 2 jaar in be-
slag. De verschillende richtlijnen in ons programma worden 
besproken zoals het protocol, samenwerking met de donor-
organisaties, selectie van de patiënt, selectie van de donor, 
orgaanprelevatie en donorchirurgie, de eigenlijke aangezicht-
stransplantatie, de immunosuppressieve therapie, de posto-
peratieve zorg, het omgaan met de media en de kosten. Een 
goed geleid multidisciplinair team, samengesteld uit leden 
vanuit de verschillende professionele disciplines, waarin elk 
lid een duidelijk omschreven rol heeft, is de sleutel tot succes.
In hoofdstuk 3 worden de doelstellingen van het proefschrift 
vermeld alsmede de publicaties gerelateerd aan het proef-
schrift.
Na het opzetten van het programma in ons ziekenhuis werd 
de eerste succesvolle aangezichtstransplantatie in België 
uitgevoerd in december 2011 bij een 55-jarige man met een 
centraal gelegen complex defect in het gelaat en blindheid 
na een ballistisch trauma. Een tijdelijke reconstructie werd 
eerst verkregen met een vrije anterolaterale dijbeen flap. 
In hoofdstuk 4 worden de chirurgische, immunologische, 
revalidatie en psychologische aspecten van deze transplan-
tatie beschreven. Een gevasculariseerd samengesteld weef-
seltransplantatie van het onderste twee derde deel van het 
gezicht werd uitgevoerd na preoperatieve digitale planning. 
Er deed zich slechts één acute afstoting voor bij de patiënt 15 
weken na de operatie, die met succes werd behandeld met Dr. N. A. Roche, plastisch chirurg, University Hospital Gent
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neratie en re-innervatie van de spieren. Er zijn slechts wei-
nig artikelen beschikbaar met resultaten op lange termijn. In 
hoofdstuk 7 wordt het klinische en neurofysiologische ver-
loop van spierrecrutering tijdens spraak beschreven om het 
axonale herstel en motorische voorbereiding te evalueren 2 
jaar na de aangezichtstransplantatie. Er werd een geleidelijke 
toename in amplitude van de lipelektromyografie waargeno-
men, korter wordende reactietijden en afname van de con-
tingent negatieve variatieamplitudes. Tegelijkertijd zagen we 
een globale verbetering van de motorische functies van de lip.
Eén van de doelstellingen van aangezichtstransplantatie is 
om de kwaliteit van het leven en algemeen welzijn te ver-
beteren van patiënten met een ernstige mutilatie van het 
gelaat. Het psychosociaal functioneren van de partner of 
van specifieke patiëntgroepen zoals blinde patiënten zijn 
onderwerpen die veel minder werden onderzocht. Hoofd-
stuk 8 beschrijft positief psychologisch, echtelijk en familiaal 
functioneren van zowel patiënt als partner na de aangezicht-
stransplantatie. Dit onderzoek onderstreept het belang van 
goed psychosociaal functioneren voor de transplantatie van 
beide partners en hun betrokkenheid in de psychologische en 
psychiatrische behandeling. De uitkomsten pleiten ook voor 
een uitbreiding van de inclusiecriteria voor blinde patiënten.
Van alle 34 aangezichtstransplantaties die wereldwijd wer-
den uitgevoerd zijn maar weinig publicaties beschikbaar met 
een langere follow-up dan 1 jaar. In hoofdstuk 9 worden de 
3-jaarsresultaten van onze patiënt beschreven. De voordelen 
hebben in dit specifieke geval duidelijk opgewogen tegen de 
risico’s en de ingreep is psychologisch gezien levensverbete-
rend voor de patiënt geweest. Anaplastologie voor de beide 
ogen en het bovenste linkerooglid heeft geresulteerd in een 
spectaculaire esthetische verbetering van het transplantaat. 
Deze techniek moet beschouwd worden als een zeer waar-
devolle aanvulling bij aangezichtstransplantatie om moeilijk 
te reconstrueren onderdelen van het gezicht zoals ogen en 
oren te herstellen. Alle componenten van de spraakverstaan-
baarheid, met name stem, resonantie en articulatie kennen 
een verdere positieve evolutie. Na een recidief van een As-
pergillus longinfectie 31 maanden postoperatief, die succes-
vol behandeld werd, is er medisch gezien is een stabiele en 
gunstige situatie ontstaan waarbij patiënt alleen op lage on-

corticosteroïden. Intensieve revalidatietherapie werd gestart 
1 week na de operatie; herstel van gevoel en mimiek werd 
opgemerkt vanaf de 4e postoperatieve maand. De patiënt en 
zijn familie kregen pre- en postoperatieve psychiatrische en 
psychologische begeleiding. Er waren verschillende posto-
peratieve complicaties, vooral gerelateerd aan de immuun-
suppressieve medicatie. De ernstigste complicatie was een 
longinfectie met Aspergillus fumigatus. Door continue mul-
tidisciplinaire team begeleiding was het mogelijk deze ern-
stige medische problemen, die tot 13 maanden na de trans-
plantatie optraden, adequaat te behandelen. Twee jaar na de 
operatie zijn zowel de patiënt als zijn familie zeer tevreden 
over het resultaat. Ook de integratie in de maatschappij is 
volledig en succesvol. Ondanks blindheid bij de patiënt wer-
den geen problemen gezien met de therapietrouw, klinische 
bewaking van het transplantaat of overdracht van identiteit.
Het vergelijken van functionele resultaten van gedocu-
menteerde aangezichtstransplantaties is erg moeilijk, 
omdat maar weinig publicaties rapporteren over gedetail-
leerde analyses betreffende algemene spraakverstaanbaar-
heid, kenmerken van spraak en oromyofunctioneel gedrag. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de 1-jaarsuitkomst van spraak en 
oromyofunctioneel gedrag en hoofdstuk 6 beschrijft het 
longitudinale verloop van dezelfde parameters tot 21 maan-
den postoperatief. Twaalf maanden na de transplantatie is 
de algemene spraakverstaanbaarheid normaal op woordni-
veau, maar licht beperkt in zinnen en spontane spraak als 
gevolg van een lichte hypernasaliteit te wijten aan een fistel 
tussen zacht en hard gehemelte. De fonetische inventaris is 
compleet. De kwaliteit van de stem is normaal, maar de arti-
culatie vertoont fonetische stoornissen van voornamelijk de 
bilabialen door een beperkte lipfunctie. Gedurende 21 maan-
den na de operatie wordt een longitudinale evolutie van de 
spraakverstaanbaarheid, natuurlijkheid van de spraak, stem, 
resonantie, articulatie en oromyofunctioneel gedrag waarge-
nomen. Er wordt een omschrijving gegeven voor een gede-
tailleerd protocol met de bedoeling in de toekomst spraakre-
validatie beter te definiëren voor deze unieke patiënten.
Bij een aangezichtstransplantatie vervangen functionerende 
spieren en zenuwen de beschadigde weefsel in de ontvanger/
recipiënt. Het succes hiervan is afhankelijk van zenuwrege-

Figuur 1. Preoperatief frontaal 
aanzicht van de patiënt.

Figuur 2. Postoperatief frontaal 
aanzicht van de patiënt.

Figuur 3. Postoperatieve 3D-CT-scan van de schedel van de pa-
tiënt, frontaal aanzicht; het donorbot is in paars weergegeven.
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Idealiter zouden alle centra voor aangezichtstransplantatie 
hun resultaten op een transparante manier dienen te pu-
bliceren. Alleen op deze manier kunnen strikte richtlijnen 
worden uitgewerkt voor de werkelijke indicaties voor aan-
gezichtstransplantatie, welke een zeer goede optie is voor 
bepaalde maar zeker niet alle patiënten met een ernstige 
aangezichtsafwijking. Door het verstrekken van objectieve 
en professionele informatie moeten deze patiënten geïnfor-
meerd worden over de realistische indicaties en gevolgen 
van deze operatie alsmede over het feit dat dit geen univer-
sele oplossing is. De bevindingen van dit proefschrift komen 
overeen met de rapporten van andere centra en zullen ho-
pelijk in de toekomst bijdragen tot het optimaliseren van de 
uitkomsten van aangezichtstransplantaties en het bepalen 
van de exacte indicatie voor deze ingreep.
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derhoudsdosis triple immunosuppressieve medicatie staat. 
Het is gebleken dat een multidisciplinaire team benadering, 
een intensief revalidatieprogramma en adequate behande-
ling van complicaties essentieel zijn voor succes.

ConClusie

De doelstellingen van dit proefschrift waren het beschrijven 
en definiëren van de chirurgische, ethische, immunologi-
sche, psychologische en revalidatieaspecten die betrokken 
zijn bij aangezichtstransplantatie; tevens was het de bedoe-
ling bewijs te leveren voor het feit dat succes bij het uitvoe-
ren van aangezichtstransplantaties afhankelijk is van een 
goed geleid multidisciplinair team, adequate screening en 
selectie van de potentiële kandidaat door dit team en de juis-
te indicatiestelling voor deze operatie. Zoals geldt voor elk 
ander complex medisch probleem, is de enige manier om 
een levensveranderende procedure die geassocieerd is met 
vele mogelijke medische complicaties, te rechtvaardigen het 
opdoen van ervaring en het verzamelen van objectief bewijs 
door het opzetten van gecentraliseerde en gespecialiseerde 
centra, waar alle noodzakelijke expertise aanwezig is. In 
deze setting zal aangezichtstransplantatie een geaccepteerde 
ingreep worden die hoop en een nieuwe toekomst kunnen 
geven aan patiënten met een ernstige en verminkende aan-
gezichtsafwijking. 


