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1. Een vergelijking tussen intralesionale 
cryotherapy, en excisie met corticosteroïden 
of met brachytherapie in de behandeling van 
keloïden: voorlopige resultaten van een RcT
 
E. Bijlard, R. Timman, G. Verduijn, F.B. Niessen, J.W. van 
Neck, M.A.M. Mureau
ROTTERDAM
Achtergrond. Keloïden geven een lagere kwaliteit van leven 
(KvL) als gevolg van fysieke, esthetische en sociale klachten. 
De behandeling blijft een uitdaging, wegens resistentie en 
vele recidieven. Keuzes in keloïdbehandeling zijn moeilijk 
vanwege de heterogeniteit van de aandoening en het ontbre-
ken van vergelijkende studies met informatieve uitkomst-
parameters. Het belangrijkste doel van de behandeling is 
om de KvL van de patiënten te verbeteren. Dit houdt in dat, 
afgezien van chirurgische resultaten, rekening gehouden 
moet worden met patiëntgerapporteerde uitkomstmaten 
(PROMs). 
Methode. In een multicenter ‘randomised controled trial’ 
werd intralesionale cryotherapie vergeleken met excisie met 
corticosteroïden of met brachytherapie. De primaire uit-
komstmaat was de ‘patient observer scar assessment scale’ 
(POSAS), bestaande uit 12 items. Secundaire uitkomsten 
waren recidief, volumereductie, Skindex-29-scores, SF-
36-scores en complicaties. Gedurende de studie werd de uit-
komstmaat ‘patiënttevredenheid’ toegevoegd, gedefinieerd 
als: patiënten zonder vraag naar verdere medische behande-
ling voor hun keloïd. 
Ervaring. Er werden 179 keloïdpatiënten met chirurgische 
indicatie gezien gedurende de inclusieperiode. Hiervan 
voldeden 74 patiënten aan de inclusiecriteria; helaas gaven 
slechts 26 patiënten toestemming voor randomisatie. Van-
wege de kleine studiegroep was statistische analyse van de 
geplande uitkomstmaten niet mogelijk. Op ‘patiënttevreden-
heid’ gaven cryotherapie en excisie met corticosteroïden ver-
gelijkbare resultaten, maar vergeleken met excisie en aanvul-
lende brachytherapie gaf intralesionale cryotherapie minder 
‘patienttevredenheid’ (p < 0,05) . De meeste patiënten (9 
van 14) die cryotherapie ondergingen vroegen, door onvol-
doende volumereductie, hypopigmentatie of aanhoudende 
pijnklachten, alsnog excisie met brachytherapy. 
Conclusie. Intralesionale cryotherapie gaf in deze studie 
minder goede resultaten dan in eerdere publicaties. De voor-
gaande studiecohorten hebben mogelijk keloïden geselec-
teerd die goed geschikt waren voor intralesionale cryothera-
pie. Tevens waren patiënten in onze trial op de hoogte van 
de andere behandeloptie, waarvoor zij ook in aanmerking 
konden komen; dit kan de vraag naar verdere behandeling 
ook hebben beïnvloed. Voor toekomstige onderzoeken naar 
keloïdbehandeling adviseren wij een ander design dan de 

‘randomised controled trial’ om de inclusie te vergroten en 
daarmee de toepasbaarheid van de resultaten te verbeteren. 

 
2. Vriescoupegecontroleerde excisie van huid-
maligniteiten in het gelaat; analyse van de 
betrouwbaarheid en het klinische beloop
  
P.M. Huizinga, K.H. Hutting, P. G. Bos, N. Noordzij, C.M. 
Mouës-Vink
LEEUWARDEN 
Achtergrond. Niet-melanocytaire huidkanker (NMSC) in het 
gelaat wordt in het Medisch Centrum Leeuwarden behan-
deld met vriescoupegecontroleerde excisie (VCE), als recon-
structieve sluiting preoperatief noodzakelijk lijkt. Hierbij 
wordt de radicaliteitsbepaling op vriescoupes postoperatief 
altijd gecontroleerd met paraffinecoupeonderzoek, de gou-
den standaard voor histologische controle . Om de betrouw-
baarheid van het vriescoupeonderzoek als beoordeling van 
radicaliteit te bepalen, is onderzocht hoe vaak de uitslag van 
het vriescoupeonderzoek overeenkomt met die van het defi-
nitieve parrafinecoupeonderzoek. 
Methode. Van 910 NMSC-behandeltrajecten werden de 
uitkomsten van het peroperatieve vriescoupeonderzoek re-
trospectief vergeleken met de uitkomsten van de postopera-
tieve paraffinecoupecontroles. Hieruit werd het percentage 
overeenkomstige uitslagen afgeleid, evenals de sensitiviteit 
en specificiteit van het vriescoupeonderzoek. De effectiviteit 
van VCE als behandeling van NMSC in het gelaat volgde uit 
het percentage en de incidentie van recidieven. Deze werden 
retrospectief onderzocht in het Pathologisch-Anatomisch 
Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). De bepalingen 
zijn afzonderlijk voor basaalcelcarcinomen (BCC) en plavei-
selcelcarcinomen (PCC) uitgevoerd. 
Ervaring. De uitkomst van het vriescoupeonderzoek werd in 
98,5% (95%-betrouwbaarheidsinterval (BI): 97,5-99,3%) van 
de gevallen door de paraffinecoupecontrole bevestigd. De 
sensitiviteit was 68,8% (95%-BI: 41,3-89,0%) en de speci-
ficiteit was 99,9% (95%-BI: 99,3-100,0%). De sensitiviteit 
en specificiteit verschilden niet significant tussen BCC’s en 
PCC’s. Bij 504 NMSC’s was een follow-upduur van minstens 
3 maanden volbracht (gemiddeld 24,4 maanden). Hierbij 
ontstonden 22 recidieven (4,37%, 95%-BI: 2,83-6,43%). De 
incidentie van recidieven bedroeg 2,18 (95%-BI: 1,40–3,25) 
per 100 persoonsjaren. Deze verschilde significant (p = 
0,038) tussen BCC’s met 1,79 (95%-BI: 1,06-2,84) per 100 
persoonsjaren, en PCC’s met 5,31 per 100 persoonsjaren 
(95%-BI: 2,15-11,04). 
Conclusie. Het vriescoupeonderzoek is, met een hoog per-
centage overeenkomsten met de paraffinecoupecontrole en 
een acceptabele sensitiviteit en specificiteit, bewezen be-
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kortetermijncomplicaties na hypospadiecorrectie zijn. Een 
laag geboortegewicht en SNPs in het DGKK-gen lijken ook 
geassocieerd met een verhoogd risico op complicaties. Tij-
dens het congres zullen we de resultaten presenteren van de 
complete studie onder alle 800 patiënten. 

4. complicaties en mogelijke risicofactoren 
van de lower body lift
  
I.G.M. Poodt, M.M. van Dijk, S. Klein, M.M. Hoogbergen 
EINDHOVEN
Achtergrond. Het aantal patiënten na ‘massive weight loss’ 
groeit exponentieel door bariatrische procedures en lifestyle-
verandering. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een 
multidisciplinair centrum voor de behandeling van obesitas. 
Naast de voordelen van ‘massive weight loss’ zoals vermin-
derde comorbiditeit, is een groot nadeel het overblijvende 
huidsurplus. Wanneer er sprake is van laxiteit van de huid 
van de buik, flanken en ptosis en afplatting van de bilregio, 
is een ‘lower body lift’ geïndiceerd. Het doel van deze studie 
is het identificeren van complicaties en mogelijke risicofac-
toren van de ‘lower body lift’. 
Methode. Van januari 2007 tot januari 2015 ondergingen 
103 patiënten een ‘lower body lift’ in het Catharina Zieken-
huis te Eindhoven. Retrospectief werden data verzameld 
over comorbiditeit, maximale Body Mass Index (BMI), BMI 
voor ‘lower body lift’, ‘excess weight loss’, chirurgische inter-
ventie en operatieduur. Complicaties werden ingedeeld met 
behulp van de gemodificeerde clavienclassificatie en de be-
handeling van complicaties werd gecategoriseerd. Alle com-
plicaties werden geanalyseerd voor eventuele risicofactoren, 
door het uitvoeren van univariate en multivariate logistische 
regressieanalyses. In totaal konden 100 patiënten geïnclu-
deerd worden in de studie, 3 patiënten werden geëxcludeerd 
in verband met onvolledige data. 
Ervaring. Een totaal van 78% ontwikkelde minimaal een 
complicatie (22% major complicaties en 56% minor compli-
caties). De meest voorkomende complicatie was wonddehis-
centie (61%), gevolgd door infecties (44%). 45% ontwikkelde 
twee of meer verschillende complicaties. Er was een lineaire 
relatie te zien tussen gewichtsstatus en complicatiekans. Een 
hogere maximale BMI geeft een significant hoger risico op 
complicaties (odds ratio 1,07, p = 0,04). Roken bleek signi-
ficant overall meer complicaties te geven (odds ratio 1,60; p 
= 0,01). 
Conclusie. De overall complicatiekans was 78%. De meest 
belangrijke risicofactoren zijn roken en hogere maximale 
BMI. Voorlichting van de patiënt over de kans op het krij-
gen van complicaties is van essentieel belang. Gezien de zeer 
hoge complicatiekans bij rokers is voorlichting en het even-
tueel testen hierop preoperatief een overweging waard. 

trouwbaar voor de beoordeling van radicaliteit bij de excisie 
van NMSC. Wanneer radicaliteit van een excisie peropera-
tief met vriescoupeonderzoek is bewezen, kan dus direct tot 
reconstructieve sluiting worden overgegaan. De effectiviteit 
van VCE als behandeltechniek voor NMSC in het gelaat is 
vooral voor BCC’s bewezen met een laag percentage en een 
lage incidentie van recidieven. Het percentage recidieven is 
hoger bij PCC’s, maar valt binnen de beschreven effectiviteit 
van mohschirurgie (0-5,9%). 

 
3. Prognostische factoren voor complicaties 
na primaire hypospadiecorrectie
  
E.M.J. Dokter, L.F.M. van der Zanden, N. Roeleveld, D.J.O. 
Ulrich, W.F.J. Feitz, I.A.L.M. van Rooij
NIJMEGEN
Achtergrond. Complicaties zijn een frequent probleem na 
hypospadiecorrecties. De schatting is dat op de lange termijn 
tot 50% van de patiënten een complicatie krijgt. Onderzoek 
naar voorspellende factoren voor complicaties is vooral ge-
richt op klinische en behandelingsfactoren, zoals ernst van 
de hypospadie, leeftijd van het kind tijdens de operatie en 
gebruikte operatietechniek. Het doel van deze studie is om 
te bepalen welke klinische factoren en genetische polymor-
fismen prognostisch zijn voor kortetermijncomplicaties na 
primaire hypospadiecorrectie. De resultaten in dit abstract 
zijn van een pilotstudie; tijdens het congres presenteren we 
graag de resultaten van de complete studie. 
Methode. Voor de pilotstudie werd een random sample van 
145 hypospadiepatiënten geselecteerd uit AGORA, een grote 
data- en biobank met ruim 800 hypospadiepatiënten. Alle 
patiënten hebben een primaire hypospadiecorrectie onder-
gaan in het Radboudumc tussen 1983 en 2013. Met behulp 
van univariate logistische regressie werd de associatie ge-
schat tussen klinische factoren (preoperatieve locatie van de 
meatus, leeftijd van het kind tijdens de operatie, operatie-
techniek en geboortegewicht), genetische polymorfismen 
(‘single nucleotide polymorfismen’ (SNPs) in de DGKK, 
MAMLD1, ATF3, ESR1, ESR2, HSD17B3, en SRD5A2 genen) 
en het ontstaan van complicaties binnen één jaar na de pri-
maire hypospadiecorrectie. 
Ervaring. Bij 30% van de patiënten werd een complicatie 
gezien. De meest voorkomende complicaties waren infec-
ties (15%), wondproblemen (8%) en fistels (6%). Locatie 
van de meatus was sterk geassocieerd met het optreden van 
complicaties, met een drievoudig verhoogd risico voor dis-
tale en proximale schacht hypospadie in vergelijking met 
glandulaire hypospadie. Ook de gebruikte operatietechniek 
was voorspellend, waarbij de Onlay-, Duckett- en Mathieu-
operatietechnieken een achtvoudig verhoogd risico gaven. 
Een verdubbeld risico werd gezien bij patiënten met SNPs 
in het DGKK-gen. Laag geboortegewicht (<2500 gram) was 
geassocieerd met fistels en wondproblemen, maar niet met 
andere complicaties. 
Conclusie. Uit de pilotstudie onder 145 patiënten blijkt dat 
preoperatieve locatie van de meatus en gebruikte operatie-
techniek mogelijke klinische prognostische factoren voor 
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een stap te reconstrueren is de collageenmatrix geïntrodu-
ceerd. Het bewijs voor het gebruik van een dergelijke acel-
lulaire huidmatrix (ADM) is echter beperkt.
Methode. Om de potentiële voor- of nadelen van de proce-
dure te onderzoeken is de afgelopen twee jaar in samenwer-
king met acht ziekenhuizen het eerste gerandomiseerde
prospectieve onderzoek (n = 140) op dit gebied uitgevoerd. 
De conventionele methode in twee stappen met een tissue 
expander werd vergeleken met de reconstructie in een stap 
met een collageenmatrix (Strattice™). De eindpunten zijn 
aantal complicaties, kwaliteit van leven, cosmetisch resultaat 
en kosteneffectiviteit.
Ervaring. De studie is klaar met includeren. De eerste re-
sultaten gericht op vroege complicaties worden momenteel 
verzameld en begin september verwacht.
Conclusie. De conclusie van dit abstract zal op de NVPC we-
tenschapsdag worden gepresenteerd.

7. het gebruik van 3d-volumemeting van de 
borst voor het preoperatief bepalen van im-
plantaat bij directe borstreconstructie

R. C. Killaars, V.S. Donders, H.J.P. Tielemans, E.M. Heuts, 
R.R. van der Hulst, A. Piatkowski 
(MUMC+, MAASTRICHT)
Achtergrond: Er is een toename in het aantal patiënten ge-
schikt voor directe borstreconstructie met een implantaat, 
mede door de ontwikkeling van huid- en tepelsparende mas-
tectomie. Het kiezen van de juiste maat van een borstim-
plantaat bij deze reconstructies wordt momenteel gebaseerd 
op de geschatte grootte van de borst door de plastisch chi-
rurg en door het peroperatieve gebruik van een pasprothe-
se. Bij minder ervaren chirurgen kan dit leiden tot minder 
mooie resultaten en secundaire correcties van de contrala-
terale borst. In deze retrospectieve studie wordt er gezocht 
naar een formule om plastisch chirurgen te ondersteunen 
in de keuze van het juiste implantaat bij directe borstrecon-
structie.
Methode: 24 borstreconstructies in 16 patiënten werden ge-
analyseerd. Alle data werd retrospectief verzameld. Het mas-
tectomievolume werd uit het pathologisch verslag gehaald, 
de keuze van het definitieve implantaat uit het operatiever-
slag. Preoperatieve 3D-afbeeldingen van de borst die tijdens 
reguliere policonsulten gemaakt werden met het Vectra Xt 
3D-imaging system

®
, werden verzameld. Er werd gezocht 

naar een correlatie tussen het preoperatieve volume van de 
borst, het mastectomievolume en het gekozen implantaat 
voor reconstructie. Een lineaire regressieanalyse werd ge-
bruikt om deze relaties te beschrijven.
Ervaring: De spearman-correlatie van het preoperatieve 3D-
volume met het volume van het implantaat was significant: 
0,773 (p = < 0,00). Uit de lineaire regressieanalyse volgde 
de volgende wiskundige formule: implantaatvolume = 0,35 
(preoperatieve 3D volume) + 220. Deze analyse geeft een 
wiskundige interpratie van de ervaring uit ons academisch 
centrum van ervaren plastisch chirurgen bij directe borst-
reconstructie met een implantaat. Voordat de formule als 

5. Mastopexie middels intra-areolaire incisie 
en J–vormige extensie bij een grote areola  

A.S. Kruit, M.H.M. van Doesburg, P.Q. Ruhe, M.C.J. de 
With 
UTRECHT 
Achtergrond. Mastopexie middels onopvallende peri-are-
olaire incisies, eventueel gecombineerd met verticale of J-
vormige incisies, heeft de laatste jaren aan populariteit ge-
wonnen. Peri-areolaire incisies zijn echter minder geschikt 
voor patiënten met grote tepel-areola-complexen en relatief 
kleine mammae, waarbij resectie van de overtollige perifere 
areola zou leiden tot hoogstand van de tepels. In dit case-
report wordt voor deze patientengroep een nieuwe operatie-
techniek gepresenteerd, gebruikmakend van intra-areolaire 
incisies. 
Methode. In plaats van de gebruikelijke intra- en periareo-
laire incisies, werden bij deze patiënte twee parallelle circu-
laire intra-areolaire incisies gebruikt. De totale diameter van 
de areola was 9 cm. De ring areolaweefsel tussen de twee 
incisies werd gedeëpithelialiseerd en het centrale deel van 
de areola (diameter 3,5 cm) aan de perifere areolarest (0,5 
cm vanaf de areolarand) gehecht, waarbij het caudale kwart 
van de perifere areolarest werd geëxcideerd in de mammare-
ductie. De beperkte mammareductie (70 gram) vond plaats 
middels een J-vormige extensie van de perifere areola-exci-
sie, eindigend in de inframmamaire plooi. 
Ervaring. De wondgenezing was ongestoord. Negen weken 
postoperatief was er een symmetrisch beeld met een areola-
diameter van 5,5 cm. Patiënte was zeer tevreden. De techniek 
is geschikt voor patiënten met een groot tepel-areolacomplex 
en is te gebruiken als op zichzelf staande techniek of in 
combinatie met een ‘vertical scar, J- of Wise’-patroon. Door 
behoud van de natuurlijke areolarand wordt een onnatuur-
lijk litteken rondom de areola voorkomen. Nadelen zijn het 
risico op hypertrofische of hypopigmentatie van de intra-
areolaire littekens. 
Conclusie. Wij presenteren een niet eerder beschreven tech-
niek voor mastopexie die geschikt is voor patiënten met gro-
te tepel-areolacomplexen en relatief kleine mammae. Het 
gebruik van deze techniek had bij de beschreven patiënte 
de gewenste lift en reductie van het tepel-areolacomplex als 
resultaat. 

 
6. Vroege complicaties na directe borstre-
constructie met een implantaat en collageen 
matrix (Strattice™): de eerste uitkomsten van 
de BRioS-studie 
 
R. Dikmans, V. Negenborn, M. Bouman, J.M. Smit, M.J.P.F. 
Ritt, M. Mullender
AMSTERDAM
Achtergrond. Directe borstreconstructie met een implantaat 
kan worden uitgevoerd in een stap of in twee stappen met 
behulp van een tissue expander. Vanwege een tekort aan
huiddikte en ondersteuning in de onderste borstplooi wordt 
de procedure met name in twee fasen toegepast. Om toch in 
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resectie bestraling ondergaan) wordt de aanwezigheid van 
mammaoedeem door radiotherapeuten geregistreerd tijdens 
standaard follow-upconsulten tijdens en na bestraling. Het 
doel van deze studie was om de incidentie en risicofactoren 
van mammaoedeem te evalueren én het effect hiervan op de 
KvL.
Methode. Mammaoedeem werd gedefinieerd als ‘acuut’ in-
dien aanwezig binnen 90 dagen na de start van de bestra-
ling, ‘laat’ indien aanwezig vanaf 90 dagen, of ‘beide’. Een 
uitgebreide lijst van klinisch relevante determinanten werd 
vooraf opgesteld na consulteren van de literatuur en het mul-
tidisciplinair borstkankerteam. Gegevens over determinan-
ten werden verzameld uit elektronische patiëntendossiers 
en vragenlijsten. Univariate en multivariabele logistische re-
gressieanalyses werden verricht om determinanten te iden-
tificeren die (onafhankelijk) geassocieerd waren met mam-
maoedeem. Patiëntgerapporteerde uitkomsten over KvL 
en pijn (i.e. EORTC QLQ-C30/BR23) werden routinematig 
verzameld (i.e. baseline, 3, 6 en 12 maanden) en vergeleken 
tussen patiënten met en zonder oedeem. 
Ervaring. In de analyse werden 427 patiënten met ten min-
ste 3 maanden follow-up geïncludeerd (median follow-up 48 
weken). Acuut oedeem was aanwezig bij 16% (70/427), 23% 
(73/314) had laat oedeem en 8% (25/314) van de vrouwen 
zowel acuut als laat oedeem. Het aantal vrouwen met acuut 
oedeem was significant hoger na OPC (31% vs 15%, p = 0,03). 
Risicofactoren voor laat oedeem waren OPC (p = 0,04), ok-
selkliertoilet (p = 0,01), axillaire bestraling (p = 0,02) en 
acuut oedeem (p = < 0,001). Gemiddelde KvL-scores waren 
lager, en gemiddelde pijnscores hoger, bij patiënten met 
oedeem ten opzichte van diegenen zonder oedeem op alle 
gemeten intervallen. Tabellen/figuren, multivariabele en ge-
stratificeerde KvL-analyses worden in oktober gepresenteerd. 
Conclusie. Mammaoedeem is geassocieerd met pijnklach-
ten en verminderde KvL tijdens het eerste jaar van behan-
deling voor borstkanker. Oncoplastische chirurgie verhoogt 
significant het risico op acuut oedeem, terwijl oncoplasti-
sche chirurgie, axillaire behandeling (i.e. okselkliertoilet, 
axillaire bestraling) en de aanwezigheid van acuut oedeem 
risicofactoren voor laat oedeem zijn. Het wordt geadviseerd 
om OPC alleen toe te passen binnen indicaties van de richt-
lijnen mammacarcinoom/mammareconstructie en behan-
deling van aanwezig mammaoedeem in een vroeg stadium 
te starten. 

10. Autologous fat grafting in Breast Recon-
struction and Augmentation; A Systematic 
Review and Meta-Analysis on oncological and 
Radiological safety, complications, Techni-
que, Volume Retention and Patient/ Surgeon 
Satisfaction
 
J. Groen, V.L. Negenborn , D. Rizopoulos, J.C.F. Ket, M.G. 
Mullender, J.M. Smit 
ROTTERDAM 
Achtergrond. Het doel van deze studie is het geven van 
een up-to-date overzicht van de literatuur over autologe 

richtlijn gebruikt kan worden voor de preoperatieve keuze 
van implantaat, zal deze nog in grotere prospectieve studies 
getest en onderzocht moeten worden om de nauwkeurig-
heid hiervan te bepalen. 
Conclusie: 3D-volumemeting van de borst, bepaald met het 
Vectra XT 3D-imaging systeem, blijkt significant gecorre-
leerd met de keuze van het implantaat bij directe borstre-
constructie in ons studiecentrum. De opgestelde wiskunde-
formule kan mogelijk in de toekomst gebruikt worden als 
richtlijn bij de keuze van het juiste implantaat bij directe 
borstreconstructie. 

 
8. het gebruik van Meso Biomatrix bij borst-
reconstructie met prothese: ‘one stage’-proce-
dure 
 
P.I. Ferdinandus, R.R.W.J. van der Hulst 
MAASTRICHT
Achtergrond. De potentiële voordelen van het gebruik van 
een acellulaire matrix bij borstreconstructies met prothese 
zijn ‘one stage’-procedure, dikkere bedekking prothese en 
betere contour onderpool. Ondanks dat er met AlloDerm

®
 

al ervaring is sinds 2003 en met Strattice™ sinds 2008 heb-
ben acellulaire matrices nog geen vaste plek verworven op 
de Nederlandse markt. DSM heeft nu een acellulaire matrix 
ontwikkeld van varkensmesothelium, Meso Biomatrix

®
. 

Methode. Bij twaalf opeenvolgende patiënten werd volgens 
een vast protocol een one-stage reconstructie met protheses 
verricht, waarbij Meso Biomatrix

®
 gebruikt werd ter bedek-

king van de prothese in de onderpool van de borst. 
Ervaring. Meso Biomatrix

®
 is in vergelijking met andere acel-

lulaire matrix een stuk dunner en plooibaarder, zonder dui-
delijk aan kracht in te leveren. Het gebruik van Meso Bioma-
trix

®
 is eenvoudig en leidt tot goede esthetische resultaten.

Conclusie. In het MUMC werden de eerste twaalf patiënten 
ter wereld geopereerd waarbij Meso Biomatrix

®
 gebruikt 

werd voor een borstreconstructie met prothese in een ‘one 
stage’ procedure. Graag delen wij onze eerste ervaringen 
met het gebruik van deze nieuwe acellulaire matrix bij ‘one 
stage’-borstreconstructies met prothese.

 
9. Mammaoedeem tijdens en na bestraling bij 
borstkankerpatiënten: incidentie, risicofacto-
ren en kwaliteit van leven
  
D.A. Young-Afat, H.J. van den Bongard, M.L. Gregoro-
witsch, C.H. van Gils, Y. Jonasse, H.M. Verkooijen  
UTRECHT
Achtergrond. Oncoplastische chirurgie (OPC) wordt steeds 
vaker toegepast om cosmetische resultaten tijdens mam-
masparende chirurgie te verbeteren. Ervaringen in de kli-
niek doen echter vermoeden dat na OPC vaker oedeem van 
de mamma optreedt, hetgeen de kwaliteit van leven (KvL) 
tijdens en na de behandeling mogelijk negatief beïnvloedt. 
In het UMBRELLA-cohort (i.e. prospectief borstkankerco-
hort bestaande uit borstkankerpatiënten die na chirurgische 
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toewijzing van fictieve patiëntkarakteristieken (behalve voor 
geslacht, leeftijd en röntgenfoto’s) aan iedere casus iedere 
keer dat een chirurg een patiënt beoordeelde. Vanwege de 
hiërarchische datastructuur is een ’cross-classified’ binaire 
logistische multilevel regressieanalyse gedaan om factoren 
te identificeren die bepalen wanneer handchirurgen een 
operatie aanbevelen. 
Ervaring. Gemiddeld genomen prefereerden chirurgen een 
operatieve behandeling in 38% van de patiënten, waarbij het 
advies om te opereren extreem variabel was tussen chirur-
gen, van elke patiënt (100%) tot geen enkele patiënt (0%). 
Factoren onafhankelijk geassocieerd met een grotere kans 
op een aanbeveling voor een operatie waren: pijn die dage-
lijkse activiteiten beïnvloedt, eerdere diagnose van TMC-
artrose, eerdere behandeling voor TMC-artrose, meer pijn 
met de ’grind’-test, adductie contractuur en hyperextensie 
van het eerste metacarpofalangeale gewricht, beoordelen 
van röntgenfoto’s van de duim, locatie van de praktijk (conti-
nent) van de chirurg, en opleiding van de chirurg. 
Conclusie. Chirurg-tot-chirurgvariabiliteit in aanbeveling 
van chirurgie voor TMC-artrose is meest geassocieerd met 
chirurggerelateerde factoren alsook de invloed van ernsti-
gere symptomen en lichamelijke belemmering van patiënt, 
en meer objectieve pathofysiologie. Gegeven de aanzienlijke 
invloed van chirurgbias zijn aandacht en additionele studies 
naar methoden voor het vergroten van het aandeel van de 
patiënt in het keuzeproces nodig. 

12. Stabilisatie van cMc 1-laxiteit 
 
T. Friebel, J.M. Zuidam, E.T. Walbeehm, G. Kleinrensink
DELFT 
Achtergrond. Laxiteit van het basisgewricht van de duim 
is een niet alledaags probleem, maar kan een oorzaak van 
chronische pijnklachten zijn. De anatomie van het carpome-
tacarpale I gewricht predisponeert voor instabiliteit. Indien 
conservatieve therapie ontoereikend is, kan er een stabilisa-
tie plaatsvinden, waarvan de techniek zoals beschreven door 
Eaton 1973 de meest gebruikte is. De procedure vereist uit-
gebreide dissectie en is technisch uitdagend. De Mini Tight-
Rope

®
 (Arthrex) is een FiberWire

®
 stabilisatie- of fixatiesys-

teem dat sinds enkele jaren beschikbaar is. Het doel van dit 
onderzoek is om te bepalen of de Mini TightRope

®
 het CMC 

1-gewricht, zonder uitgebreide dissectie of bewegingsbeper-
king, kan stabiliseren 
Methode. In zes fresh frozen anatomische preparaten, werd 
een stabilisatie van het CMC 1-gewricht verricht zowel door 
middel van het gebruik van zes Mini TightRope

®
 als door 

het verrichten van zes Eaton Littler-procedures. De ‘tightro-
pes’ werden geplaatst vanaf de proximale radiale basis van 
MC1 naar de proximale diafyse van MC2, onder röntgen-
doorlichting. Bij Eaton-Littler-techniek werd een deel van de 
flexor carpi radialis door een boorgat in metacarpale 1 geleid 
en op zichzelf vastgehecht. Stabiliteit werd pre- en postope-
ratief gemeten door middel van röntgen stress view, daar-
naast werd de beweeglijkheid van de duim gemeten. 
Ervaring. De preoperatieve laxiteit verschilt significant van 

vettransplantatie als (adjunctieve) behandeling bij borst-
augmentaties en -reconstructies. Er wordt gerapporteerd 
over de oncologische en radiologische veiligheid, de com-
plicaties en de effectiviteit van de techniek in termen 
van volumeretentie en patiënt-/chirurgtevredenheid.  
Methode. Een systematische review en meta-analyse volgens 
de PRISMA-richtlijnen werd uitgevoerd met behulp van re-
levante databases. Cohortstudies, RCT’s en caseseries gepu-
bliceerd tussen januari 1996 en november 2014 en met een 
minimaal aantal van 10 geïncludeerde patiënten naast een 
follow-up langer dan 1 jaar, werden geïncludeerd.
Ervaring. 55 artikelen werden geïncludeerd met een gemid-
delde follow-up van 32 maanden. Meta-analyse toonde een 
locoregionale en distale recidiefkans van respectievelijk 2,5% 
en 2,0% bij borstkankerpatiënten na borstreconstructies in 
combinatie met AFG. Cystes werden het meest gediagnosti-
ceerd met behulp van mammogram (15%, 175/1178), echogra-
fie (28%, 73/263) en MRI (9,5%, 32/336), gevolgd door vet-
necrose (respectievelijk 14%, 100/723; 7,9%, 31/394; 9,2%, 
25/273) en macrocalcificaties (respectievelijk 8,8%, 26/297; 
4,5%, 15/337; 1,5%, 4/262). Vetnecrose was de meest gerap-
porteerde complicatie (5,7%, 269/4701), gevolgd door hema-
toomvorming (12%, 237/1904) en nieuwe palpabele massa’s 
(12%, 145/1212). Gemiddelde volumeretentie was 62%. Pati-
ent-/chirurgtevredenheid was respectievelijk 92 en 89%.
Conclusie. Complicaties, borstkanker recidiefkansen en al-
teratie van postoperatieve radiodiagnostiek na Autologe Fat 
Grafting zijn vergelijkbaar met de status na mammareduc-
tie. Acceptabele volumeretenties en goede tevredenheid wor-
den behaald. Heterogeniteit tussen gevonden studies vraagt 
om multicenter gerandomiseerde trials. Vanuit biochemisch 
perspectief dient duidelijkheid verkregen te worden over de 
exacte carcinogene dan wel tumorsuppressieve rol van door 
vetcellen uitgescheiden hormonen.

11. Variabiliteit in behandeling van trapezio-
metacarpale artrose tussen chirurgen
 
S.J.E. Becker, W.E. Bruinsma, T.G. Guitton, C.M.A.M. van 
der Horst, S.D. Strackee, D. Ring
AMSTERDAM 
Achtergrond. Behandeladviezen voor trapeziometacarpale 
(TMC)-artrose zijn zeer variabel tussen chirurgen. Deze stu-
die heeft een groot aantal chirurgen gerandomiseerd om 
behandeladviezen te geven. De casuïstiek was gebaseerd op 
willekeurig variërende omstandigheden om te bepalen welke 
patiënt, chirurg en/of radiografische factoren geassocieerd 
zijn met een advies voor operatieve behandeling van TMC-
artrose. 
Methode. In een online vragenlijst hebben 92 handchirur-
gen van diverse landen hun voorkeursbehandeling gekozen 
voor 30 patiënten met TMC-artrose. Demografische gege-
vens werden van iedere chirurg verzameld. 42 chirurgen 
werden willekeurig gerandomiseerd om alleen klinische in-
formatie te zien en 50 chirurgen kregen klinische informa-
tie en röntgenfoto’s te zien. Een grotere willekeurige reeks 
aan patiëntpresentaties werd gecreëerd door willekeurige 
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de strooistralingdosis acceptabel is voor het lichaam en de 
handen van de chirurg. Over een periode van vijf maanden 
werd voor het lichaam 2,56% en voor de handen 2,8% van de 
jaarlijks toegestane stralingsdosis bereikt. Op basis van het 
ALARA-principe (‘As Low As Reasonably Achievabel’) wordt 
geadviseerd loodbescherming te dragen en als operateur nog 
waakzamer te zijn met betrekking tot straling van de eigen 
handen. Daarnaast moet veilig gebruik van de mini C-boog 
zoveel mogelijk worden nagestreefd. 

 
14. hypothenar-hamersyndroom: langeter-
mijnfollow-up in arterie-ulnarisreconstructie 
met de laterale tak van de femoralis circum-
flex

A. de Niet, J.H. van Uchelen 
ZWOLLE
Achtergrond. In patiënten met symptomatisch hypothenar-
hamersyndroom (HHS) kan het geoccludeerde deel van de 
arterie ulnaris vervangen worden door een autologe donor. 
Veneuze donors worden het meest gebruikt maar staan 
bekend om hun neiging om te occluderen (Dethmers en 
Houpt, 2005). In coronaire arterie omleidingoperaties heb-
ben de arteriële donoren meer doorgankelijkheid dan veneu-
ze donoren (Smith et al., 2004). 
Methode. We hebben elf ulnaire arteriereconstructies ge-
daan met het afdalende gedeelte van de laterale tak van de 
femoralis circumflex (LFCA). De resultaten hiervan hebben 
we vergeleken met eerder gepubliceerde resultaten met ve-
neuze donoren (Dethmers en Houpt, 2005). 
Ervaring. Met een follow-up van 5,2 jaar (tussen 46,5 en 263 
maanden) hadden alle patiënten met een arteriële recon-
structie een doorgankelijke arterie ulnaris, vergeleken met 
5 uit 14 met veneuze reconstructie. Negen uit 11 lieten een 
verbetering van symptomen zien, ten opzichte van 8 uit 14 in 
veneuze reconstructie (Dethmers en Houpt, 2005). 
Conclusie. Arteriële reconstructie voor HHS heeft een su-
perieure doorgankelijkheid vergeleken met veneuze recon-
structie. Reconstructie met een arteriële donor wordt daar-
om geadviseerd in het chirurgisch behandelen van HHS. 

 
15. de relatie tussen operatief volume en uit-
komsten na dupuytrenchirurgie
  
C. Zhou, S.E.R. Hovius, R. Feitz, H. Lingsma, Y. Blok, 
E. Steyerberg, C.A. Van Nieuwenhoven, R.W. Selles 
ROTTERDAM
Achtergrond. Voor een diversiteit aan chirurgische procedu-
res geldt dat chirurgen die jaarlijkse meer opereren betere 
resultaten halen dan collega’s met een lager operatief volu-
me (het jaarlijkse aantal ingrepen dat een chirurg uitvoert). 
Of dergelijke volume-uitkomsten relaties ook bestaan voor 
dupuytrenchirurgie is onzeker. 
Methode. Met behulp van data uit een kwaliteitsregistratieda-
tabase van een consortium van 6 handchirurgische praktij-
ken, verzameld tussen 2011 en 2014, hebben we de uitkom-

zowel de laxiteit na het plaatsen van de ‘tightrope’ (p = 0,002) 
als na de Eaton-Littler-techniek (p = 0,001). Er is geen sig-
nificant verschil tussen de beide stabilisatietechnieken. Na 
zowel de ‘tightrope’ als na de Eaton-Littler treden geen signi-
ficante verschillen met betrekking tot de beweeglijkheid op. 
Conclusie. Resultaten van deze pilotstudie laten gelijkwaar-
dige uitkomsten zien voor beide technieken. Stabilisatie 
door middel van de Mini TightRope

®
 is eenvoudig en kost 

weinig tijd. Plaatsing van de Mini TightRope
®

 onder een 
hoek van 30˚ lijkt de beweeglijkheid van het CMC - gewricht 
niet significant te beperken. Verder klinisch onderzoek zal 
moeten uitwijzen of deze methode op patiënten met CMC 
1-laxiteit kan worden toegepast. 

13. Strooistraling afkomstig van de mini c-
boog tijdens hand-/polsoperaties
 
J.R.M. van Rappard, T. de Jong, W.A. Hummel, C.M. Mouës-
Vink 
LEEUWARDEN
Achtergrond. Tijdens het gebruik van de mini C-boog voor 
doorlichting peroperatief worden zowel patiënt als OK-
personeel blootgesteld aan potentieel schadelijke röntgen-
strooistraling. Het is bekend dat blootstelling hieraan een 
verhoogde kans geeft op het ontwikkelen van maligniteiten, 
huidafwijkingen, hematologische veranderingen en glau-
coom. De stralingsbelasting voor niet-blootgestelde werkne-
mers is gemaximaliseerd op 1 mSv/jr voor het lichaam en 50 
mSv/jr voor de handen. Het doel van deze studie is de hoe-
veelheid strooistraling te kwantificeren waaraan de chirurg 
en zijn assistent worden blootgesteld tijdens het gebruik van 
de mini C-boog gedurende standaard hand-polsingrepen, 
met inachtneming van de stralingshygiëne. 
Methode. Gedurende een periode van vijf maanden is tij-
dens iedere chirurgische hand-/polsingreep waarbij de mini 
C-boog moest worden gebruikt, de strooistraling gemeten. 
Loodschorten en schildklierbeschermers voor de eerste en 
tweede operateur werden vooraf geprepareerd met een dosi-
meterset bestaande uit een conventionele dosimeter (NRG) 
en een realtime dosimeter (Raysafe). Ook werd door beide 
operateurs een ringdosimeter om de niet-dominante index-
vinger gedragen. Veilig gebruik van de mini C-boog werd 
bereikt door gebruik te maken van de laserpointer, de door-
lichttijd tot een minimum te beperken en de handen van de 
chirurg buiten de primaire bundel te houden. 
Ervaring. Tijdens de studieperiode is de mini C-boog ge-
bruikt bij 93 chirurgische ingrepen; 36 vinger-, 26 hand- en 
31 polsoperaties, waarbij totaal 1873 seconden is doorlicht. 
Alle 4 de conventionele dosimeters laten een cumulatieve do-
sis zien van <0,01 mSv (onder de detectiegrens). De realtime 
dosimeters hebben een cumulatieve dosis van 28,94 µSv en 
11,48 µSv gemeten ter hoogte van het epigastrio (respectie-
velijk hoofdoperateur, medeoperateur) en 12,15 µSv en 11,32 
µSv voor de schildklierpositie. De cumulatieve ringabsorptie 
voor beide ringdosimeters bedraagt 1,28 mSv en 0,20 mSv. 
Conclusie. De resultaten laten zien dat bij veilig gebruik van 
de mini C-boog tijdens chirurgische hand-/polsingrepen 
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middelde pijnscore is 20 (IQR 0-50), de mediane functie is 
85 (IQR 60-100), en tevredenheid 80 (IQR 50-100). Verge-
lijkend onderzoek toont aan dat 57% van de patiënten die 
gecombineerde zenuwdecompressie ondergingen een excel-
lente of goede Roles en Maudsley-score heeft ten opzichte 
van 79% van de patiënten die exclusief RTR ondergingen. 
Ook scoorde de groep patiënten die gecombineerde zenuw-
decompressie onderging in elke subcategorie lager dan de 
andere groep. 
Conclusie. Deze studie laat zien dat de uitkomsten van RTR 
redelijk goed zijn met een slagingspercentage van 61%. Pa-
tiënten die gecombineerde zenuwdecompressie ondergaan 
lijken minder goede resultaten te hebben ten opzichte van 
patiënten die exclusief RTR ondergaan met slagingspercen-
tages van respectievelijk 57% en 79%. Bovendien, de gede-
tailleerde onderdelen die in deze studie zijn meegenomen 
laten zien dat patiënten die gecombineerde zenuwdecom-
pressie ondergaan meer pijn aangeven, meer functionele 
problemen ondervinden en minder tevreden zijn met de 
huidige status van de geopereerde arm. Vervolgonderzoek 
op een grotere patiëntenpopulatie moet aantonen of de ge-
vonden klinisch relevante verschillen tussen deze groepen 
ook statistisch significant zijn. 

17. Promoveren in plastisch chirurgisch neder-
land – samen sterker
 
T.C. van de Grift, R.E.G. Dikmans, H. Basart, S.E.R. Hor-
bach
AMSTERDAM
Achtergrond. Evidencebased plastische chirurgie vormt, 
hoewel niet volledig onomstreden, een belangrijke trend 
binnen het vakgebied. Als gevolg hiervan groeit ook de hoe-
veelheid promotieonderzoeken binnen de plastische chirur-
gie in Nederland. Als onderdeel van de oprichting van een 
promovendinetwerk binnen de NVPC werden de karakteris-
tieken, ambities en behoeften van de huidige Nederlandse 
promovendi in kaart gebracht. 
Methode. Via de onderzoekscoördinatoren van de academi-
sche afdelingen plastische chirurgie werd een inventarisatie 
gemaakt van de huidige promovendi. Potentiële deelnemers 
moesten (1) onderzoek doen in het kader van een officieel 
promotietraject, en (2) minimaal 1 (co)promotor binnen de 
plastische chirurgie hebben. Alle 71 promovendi werden tus-
sen maart en juli 2015 uitgenodigd voor een enquête met 
vragen over de promovendus, het onderzoek en toekomstige 
ambities. 
Ervaring. De gemiddelde leeftijd van de 38 respondenten 
was 29 jaar (25-41) met een man-vrouw verdeling van 2:3. De 
promovendi waren verbonden aan Erasmus MC (11), VUmc 
(8), AMC (5), Radboud UMC (3), UMC Utrecht (2), UMCG 
(1), Maastricht UMC (1) en overige centra (7). De meeste pro-
movendi deden fulltime onderzoek gefinancierd uit subsi-
diegeld. Meest voorkomende onderwerpen waren hand/pols, 
brandwonden, congenitale aandoeningen en wondgenezing. 
Promovendi werkten samen met een 20-tal andere afdelin-
gen, waarvan kindergeneeskunde en medische psychologie 

sten van 590 patiënten beoordeeld die door 17 verschillende 
chirurgen zijn behandeld met fasciëctomie of naaldaponeu-
rotomie. Met multivariate regressieanalyse corrigerend voor 
patiëntkarakteristieken, het type behandeling en ziekte-ernst, 
hebben we onderzocht wat de invloed is van operatief volume 
op de mate van contractuurcorrectie en het risico op compli-
caties beoordeeld tussen 6-12 weken na de behandeling. 
Ervaring. De gemiddelde totale restcontractuur gesommeerd 
over het MCP-, PIP- en DIP-gewricht (actieve extensiebeper-
king) op follow-up was 24 graden, wat correspondeerde met 
een verbetering van 65% ten opzichte van preoperatief. Van 
alle patiënten maakte 47% minimaal één complicatie door. 
Hiervan waren neuropraxie (12%), littekengerelateerde pro-
blemen (12%) en wondgenezingsproblemen (8%) de 3 meest 
voorkomende. Operatief volume was omgekeerd evenredig 
geassocieerd met de mate van de resterende kromstand (P = 
0,001) en het risico op een complicatie (P = 0,001), waarbij 
iedere 10 additionele ingrepen op jaarbasis correspondeerde 
met 0,9 graden minder restcontractuur en een 1,3% lager 
risico op complicaties bij follow-up. 
Conclusie. Handchirurgen die jaarlijks meer patiënten met 
de ziekte van Dupuytren opereren, behalen betere uitkom-
sten in termen van contractuurcorrectie en complicaties. 

16. Midden- en langetermijnuitkomsten van 
radiaaltunnelrelease (RTR) en gecombineerde 
zenuwdeompressie  

L. Elferink, O.T. Zöphel, A. Fink
ENSCHEDE 
Achtergrond. De behandeluitkomsten van radiaaltunnelsyn-
droom (RTS) zijn weinig beschreven in de literatuur van-
wege de lage prevalentie. Wat wel vaker beschreven wordt 
is de aanwezigheid van RTS gecombineerd met een ander 
zenuwcompressiesyndroom in dezelfde extremiteit. Dit 
onderzoek kijkt naar de uitkomsten van RTR en is tot op 
heden het grootste onderzoek waar de uitkomsten van RTR 
tussen patiënten die exclusief RTR ondergaan en patiënten 
die gecombineerde zenuwdecompressie ondergaan met el-
kaar vergeleken worden. Er zijn ook meer gedetailleerde data 
verkregen over de huidige status van patiënten op het gebied 
van pijn, functie, tevredenheid en werkstatus. 
Methode. In deze multicenter studie zijn patiënten geïnclu-
deerd die een RTR hebben ondergaan tussen januari 2006 
en januari 2014 in één van de drie deelnemende centra. Pa-
tiënten ondergingen ofwel alleen RTR of RTR gecombineerd 
met een andere zenuwdecompressieoperatie in dezelfde ex-
tremiteit. Alle patiënten werd gevraagd drie vragenlijsten in 
te vullen: de Levine-vragenlijst, de VAS-pijn, -functie en -te-
vredenheidvragenlijst, en de ’Return to Work’-vragenlijst. Uit 
deze vragenlijsten werd de Roles en Maudsley-score bepaald. 
Deze score wordt in de bestaande literatuur over RTR vaak 
gebruikt en wordt gezien als een soort slagingspercentage.
Ervaring. 66 patiënten ondergingen 74 RTR’s. Uit alle ge-
retourneerde vragenlijsten werd berekend dat 61% van de 
patiënten een excellente of goede Roles en Maudsley-score 
heeft. Patiënten rapporteren lage pijnscores, de mediane ge-
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onderrapportage van minimale complicaties in andere stu-
dies en de in verhouding kleinere studiepopulaties. Echter 
de complicaties behoeven in het merendeel van de geval-
len geen of slechts een kleine interventie. De duur tot de 
wondgenezing is erg uiteenlopend en wordt niet consequent 
gedocumenteerd. Om een betere indruk te krijgen van de 
wondgenezing maar ook van patiëntgebonden factoren als 
patiënttevredenheid en invloed op de kwaliteit van leven zou 
een prospectieve studie aan te bevelen zijn. 

 
19. het positieve effect van vettransplantatie 
op de kwaliteit van littekens
  
M.E.H. Jaspers, K.M. Brouwer, A.J.M. van Trier, E. Middel-
koop, P.P.M. van Zuijlen 
BEVERWIJK 
Achtergrond. Er is steeds meer aandacht voor de kwaliteit 
van leven en de kwaliteit van littekens op de lange termijn. 
Door een ernstige brandwond, necrotiserende fasciitis of 
traumatisch décollement is veelal niet alleen de huid aange-
daan, maar ook de subcutis. Deze functionele glijlaag tussen 
litteken en spier is echter onmisbaar voor een goede litte-
kenkwaliteit. Onze hypothese is dat de functie van de subcu-
tis gereconstrueerd kan worden met vettransplantatie. Het 
doel van deze studie was het vaststellen van de effectiviteit 
van deze reconstructieve methode met behulp van gevali-
deerde meetinstrumenten. 
Methode. De primaire uitkomstmaat was de ‘elasticiteit/plooi-
baarheid’, een parameter die sterk gerelateerd is aan de functie 
van de subcutis en geobjectiveerd werd met de Cutometer

®
. 

Daarnaast is de littekenkwaliteit met behulp van de ‘Patient 
and Observer Scar Assessment Scale’ (POSAS) en de DSM II-
kleurmeter (erytheem en melanine) bepaald. Selectiebias van 
de meetlocaties werd beperkt door deze volgens een standaard 
algoritme vast te stellen. De metingen zijn preoperatief ver-
richt en 3 maanden postoperatief werden exact dezelfde meet-
locaties geëvalueerd. Vettransplantatie werd volgens protocol 
uitgevoerd, gebaseerd op de colemantechniek. 
Ervaring. Er zijn 33 opeenvolgende patiënten geïncludeerd, 
waarvan reeds 22 patiënten 3 maanden postoperatief zijn ge-
meten. De gemiddelde leeftijd van het litteken was 19,8 jaar. 
De cutometerparameters ‘extensie’ en ‘elasticiteit’ verbeter-
den met respectievelijk 18% en 25% (p < 0,05). De gemid-
delde POSAS-score voor zowel de observer als patiënt was 
na 3 maanden significant gedaald, wat correleert met een be-
tere littekenkwaliteit. De POSAS-scores voor het enkele item 
‘plooibaarheid’ verbeterden van 6,0 naar 4,0 (observers) en 
van 7,9 naar 5,0 (patiënt) (beide p < 0,001). Erytheem- en 
melanineverschillen tussen het litteken en de gezonde huid 
werden kleiner. 
Conclusie. Voor het eerst is het positieve klinische effect van 
vettransplantatie op littekens met gevalideerde meetinstru-
menten vastgesteld. Dit ondersteunt onze hypothese dat de 
functie van een beschadigde subcutis in bepaalde mate her-
steld kan worden door de transplantatie van vet. 

het meest voorkomend waren. Circa twee derde van de pro-
movendi ambieert een carrière als plastisch chirurg en drie-
kwart wil later zijn/haar onderzoeksactiviteiten voortzetten. 
Conclusie. Promovendi vormen een significant onderdeel 
van het wetenschappelijk onderzoek binnen de plastische 
chirurgie. Naast de totstandkoming van kennis, faciliteert 
promotieonderzoek ook de samenwerking met andere afde-
lingen en wetenschappelijk georiënteerde toekomstig plas-
tisch chirurgen. In najaar 2015 zal de aftrap van het NVPC 
promovendinetwerk zijn. Dit initiatief biedt een platform 
voor samenwerking en verdieping binnen het plastisch chi-
rurgisch promotieonderzoek. 

18. Reconstructie van vulvaire en perineale 
defecten met de lotus petal flap: een retro-
spectieve analyse van de resultaten 

J. Hellinga, P.C.K.H. Khoe, M.W. Stenekes, Y. Eltahir
GRONINGEN
Achtergrond. Sinds 1996 wordt de lotus petal flap toegepast 
voor reconstructie van vulvaire defecten en recent ook bij 
perineale defecten. De lotus petal flap is een fasciocutane 
lap die gebaseerd is op de a. pudenda interna en dankt zijn 
naam aan de verschillende mogelijkheden die samen de bla-
den van een lotusbloem vormen. Studies naar de resultaten 
na reconstructie middels de lotus petal flap zijn in veel geval-
len klein (< 10 patiënten). Hierdoor vindt vaak subjectieve 
beschrijving van de complicaties plaats en blijven voor de 
patiënt belangrijke factoren zoals de invloed van de compli-
catie en duur tot wondgenezing onderbelicht.
Methode. In een retrospectieve studie zijn van alle 93 pa-
tiënten die tussen januari 2004 en augustus 2014 een re-
constructie met een lotus-petalflap hebben ondergaan het 
dossier onderzocht. De complicaties die zijn opgetreden zijn 
gecategoriseerd middels de clavien-dindoclassificatie. Deze 
objectieve classificatie categoriseert complicaties aan de 
hand van de benodigde interventie en daarmee de impact die 
de complicatie op de patiënt heeft. Tevens is gekeken naar de 
duur tot de controleafspraak waarbij er sprake was van vol-
ledige genezing van de wond. 
Ervaring. In totaal zijn bij 93 patiënten 137 lotus-petalflaps 
toegepast. De mediane follow-upduur was 26,3 maanden 
(5,5-119,7). Bij 30,1% is geen complicatie opgetreden, bij 
51,7% een graad I- of II-complicatie die geen of slechts 
een kleine interventie behoefde. Bij 18,3% werd een graad 
IIIb-complicatie waargenomen waarvoor een interventie 
onder algehele anesthesie plaatsvond. In de meeste geval-
len betrof dit een debridement (64,7%). De wondgenezing 
was bij 67,7% van de patiënten genoteerd en de mediane 
duur was 13,9 weken (2,6-86,0). Deze duur was signifi-
cant groter wanneer een bilaterale reconstructie plaatsvond 
(p = 0,039). 
Conclusie. Tot dusver is deze studie de grootste studie naar 
de resultaten van de lotus-petalflapreconstructie. Het rela-
tief hoge percentage complicaties is mogelijk het gevolg van 
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volg een hogere kans op een succesvolle herstelinterventie. 
Non-invasieve weefseloxymetrie met behulp van nabij-infra-
rood spectrofotometrie (NIRS) is een methode die hiervoor 
gebruikt zou kunnen worden. In deze klinische pilotstudie 
werd de NIRS-gevoeligheid na een unilaterale DIEP-operatie 
onderzocht. 
Methode. Tien patiënten die een unilaterale borstreconstruc-
tie ondergingen met behulp van een DIEP werden postope-
ratief gevolgd. NIRS, uitgedrukt in % saturatie, werd direct 
postextubatie continu bilateraal gemeten gedurende 24 uur. 
Ischemietijd, gewicht van het autologe transplantaat en com-
plicaties werden ook genoteerd. De resultaten worden uit-
gedrukt als verschil tussen de geopereerde borst en de niet-
geopereerde borst. 
Ervaring. De gemiddelde weefselsaturatie (StO2) van de 
niet-geopereerde borst bedroeg 89%. De NIRS-data liet vier 
karakteristieke patronen zien: 1. direct herstel van weefse-
loxygenatie 2. herstel van weefseloxygenatie binnen ge-
middeld 13 uur; 3. een late verhoogde StO2; 4. een continu 
verhoogd StO2. Bij de patiënte met de kortste ischemietijd 
(23 minuten) werd een direct herstel van de StO2 waargeno-
men. Bij een verlate verhoogde StO2 was het postoperatief 
beloop gecompliceerd met partiële necrose. Bij de patiënte 
met hoog verschil in StO2 (50%), was sprake van anastomo-
sefalen, waarvoor re-anastomose. Er werden geen vals-posi-
tieve StO2-patronen waargenomen. 
Conclusie. De resultaten van deze pilotstudie suggereren dat 
continu gemeten non-invasieve weefseloxymetrie, gevoelig 
genoeg is om vroege doorbloedingscomplicaties van het vrij 
huid-vettransplantaat te detecteren. 

22. neurorafie bij autologe borstreconstruc-
ties: het belang van sensibiliteit van de borst
  
J. Beugels, M. Feijen, A. Lataster, R.R.W.J. van der Hulst, 
S.M.H. Tuinder
MAASTRICHT
Achtergrond. Sinds vele jaren worden autologe borstrecon-
structies verricht met steeds betere resultaten. Het ontbreekt 
echter vaak nog aan een belangrijk aspect: sensibiliteit van 
de gereconstrueerde borst. Het belang hiervan tonen wij aan 
middels drie sprekende casus: twee brandwonden van een 
DIEP-lap ten gevolge van een warmtedeken, respectievelijk 
zonnebaden met zwarte beha en een huidtrauma van een 
SGAP-lap veroorzaakt door een steentje in de beha tijdens 
hardlopen. Ondanks enige, hoewel wisselende, spontane 
regeneratie van de sensibiliteit, lijkt neurorafie bij een au-
tologe borstreconstructie tot meer gevoel te leiden. In de 
presentatie zullen wij de (micro)chirurgische techniek van 
neurorafie bij DIEP-borstreconstructies tonen. 
Methode. In augustus 2012 werd in het MUMC+ de eerste 
zenuwanastomose verricht bij een DIEP-borstreconstructie. 
Tijdens de abdominale dissectie van de DIEP-lap wordt ge-
zocht naar de sensibele zenuwtakken die het huideiland in-
nerveren. Deze takken zijn afkomstig van intercostaalzenuw 
T11 of T12 en lopen boven de fascie vaak deels gebundeld 
met de dominante perforant. De sensibele zenuw wordt on-

20. Vriescoupegecontroleerde excisie van 
niet-melanocytaire huidmaligniteiten in het 
gezicht; verhoging van de kosteneffectiviteit 
met telepathologie
  
K.H. Hutting, P.G. Bos, C.M. Mouës-Vink
LEEUWARDEN 
Achtergrond. Het gebruik van ‘Whole slide imaging’ (WSI)-
telepathologie zou de kosteneffectiviteit van vriescou-
pegecontroleerde excisie (VCE) als behandelmethode voor 
niet-melanocytaire huidmaligniteiten in het gezicht kunnen 
verhogen. In de literatuur blijkt de interpretatie van vriescou-
pes met WSI even betrouwbaar te zijn als met conventionele 
lichtmicroscopie. In klinische setting wordt WSI echter nog 
weinig toegepast. Om te onderzoeken of het gebruik van 
WSI daadwerkelijk kan resulteren in een kostenreductie, is 
in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) een financiële 
analyse uitgevoerd. 
Methode. Kosten en resultaten van de huidige behandelsitu-
atie in het MCL werden vergeleken met die van een model-
situatie, die werd gecreëerd door de kosten en resultaten in 
de huidige behandelsituatie te corrigeren voor de verwachte 
effecten van WSI. Voor de kostenposten ‘operatieve ingreep’, 
‘histopathologische evaluatie’ en ‘poliklinische controles’ 
werden volumegegevens en waarderingen voor personeel, 
materiaal, apparatuur, huisvesting en overhead bepaald. Dit 
werd gebaseerd op eigen metingen, financiële registraties of 
referentieprijzen. Voor de aanschaf van WSI-apparatuur is 
een investering van € 75.000 ingecalculeerd, met een afschrij-
vingstermijn van 5 jaar. De spreiding in de betrouwbaarheid 
van de resultaten is met een gevoeligheidsanalyse bepaald. 
Ervaring. In de huidige behandelsituatie bedroegen de kos-
ten per behandeling gemiddeld €1450 (spreiding: €1.415-
€1.493). Voor VCE met WSI werden kosten van gemiddeld 
€1.293 (spreiding €1.253-€1.380) per behandeling berekend. 
De verwachte kostenreductie was daarmee gemiddeld €157 
(10,8%, spreiding: 7,6-11,5%) per behandeling. Bij de gevoe-
ligheidsanalyse werd een worst-case scenario met 5% meer 
fouten in het vriescoupe-onderzoek doorberekend, waarbij 
gebruik van WSI nog resulteerde in een gemiddelde kosten-
reductie van 7,6%. 
Conclusie. Het gebruik van WSI bij VCE kan resulteren in 
een kostenreductie van 10,8% per behandeling. Hiermee 
kan de kosteneffectiviteit van VCE als behandelmethode 
voor niet-melanocytaire huidmaligniteiten in het gezicht 
worden verhoogd. Aangezien mohschirurgie bewezen tijd-
rovender en duurder is dan VCE, zou het relatieve voordeel 
van VCE ten opzichte van mohschirurgie kunnen worden 
vergroot door de kostenreductie met WSI. 

 
21. Weefseloxymetrie bij de dieplap 

Lindelauf, Bouman, Weerwind, van der Hulst
MAASTRICHT
Achtergrond. Postoperatieve controle van de ‘free deep infe-
rior epigastric perforator flap’ (DIEP) is essentieel voor vroe-
ge detectie van een gecompromitteerd resultaat, met als ge-
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Ervaring. 14 studies met in totaal 227 vrijelap-tongrecon-
structies werden geïncludeerd. De meest gebruikte lappen 
waren de radialislap (n = 137), de anterolaterale dijlap (n = 
65), de rectus abdominislap (n = 20) en de tensor fascia latae 
lap (n = 5). Sensibel herstel was beter na tongreconstructie 
met geïnnerveerde lappen. Enkele studies beschreven een 
positieve correlatie tussen de mate van sensibel en functi-
oneel herstel. Leeftijd, roken en geslacht hadden geen sta-
tistisch significant effect op mate van herstel van de sensi-
biliteit. Het overgrote deel van de studies liet daarnaast zien 
dat postoperatieve radiotherapie op de langere termijn geen 
negatief effect heeft op het sensibele herstel.
Conclusie. Deze systematische review liet zien dat sensibele 
reïnnervatie van vrije lappen bij reconstructies van (hemi)
glossectomiedefecten over het algemeen een betere sensibi-
liteit, maar niet altijd een betere functie van de tong geeft. 
Echter, methodologisch betere studies zijn nodig om het ef-
fect op tongfunctie aan te kunnen tonen.

  
24. handtransplantatie; 3 jaar resultaat van 
de Massachusetts general hospital case

T. Drijkoningen; S.D. Strackee, CS Mudgal, K. Eberlin, 
J.  Winograd, CL Cetrulo Jr.
BOSTON (VS)
Achtergrond. Handallotransplantatie is een unieke chirurgi-
sche oplossing voor het herstel na amputatie van de functie 
en esthetiek na bovenste extremiteiten. Er zijn wereldwijd 
meer dan 100 handtransplantaties verricht waarvan 1 in het 
Massachusetts General Hospital (MGH) te Boston (VS). Aan 
de hand van deze succesvolle casus zal 3 jaar post-operatief de 
gebruikte chirurgische techniek van onder andere osteosyn-
these en peesreconstructie worden gepresenteerd. Ook zal de 
huidige stand van zaken op het gebied van immunologische 
voorbereiding bij allotransplantaties worden besproken.
Methode. De auteurs presenteren een casus van een 44-ja-
rige linksdominante man die beiderzijds een amputatie 
onderging na een ernstig brandtrauma in 2003. In 2012 
onderging hij een bilaterale amputatie ter hoogte van de me-
tacarpalia in het MGH waarna een linkszijdige unilaterale 
handtransplantatie met volaire fasciocutane onderarmexten-
sie werd verricht. Osteosynthese werd verricht ter hoogte van 
de metaphyse en de ulna en radius werden gefixeerd met ie-
der een plaat. Voor de peesreconstructie werd gekozen voor 
de side-to-side techniek. De ischemietijd bedroeg 5,5 uur. 
Postoperatief werd de patiënt behandeld met 3 immunosup-
pressiva. De patiënt heeft een intensief revalidatietraject af-
gerond. 
Ervaring. Drie jaar postoperatief is er sprake van een uitste-
kende ‘range of motion’ en kan de patiënt zijn dagelijkse 
activiteiten hervatten dankzij goed sensomotorisch herstel. 
Dankzij de handtransplantatie heeft de patiënt zelfvertrou-
wen herwonnen en zijn sociale leven kunnen hervatten. 
Neurosensorische meting (PSSD) voor nervus medianus en 
ulnaris varieerde van 12-40 Gm/mm2. Functionele scores 
waren 32 (DASH) en 75/99 (Carroll). Tot op heden heeft er 
geen significante afstoting van het transplantaat plaatsgevon-

der de fascie vrijgeprepareerd tot aan de afsplitsing van mo-
torische takken en vervolgens doorgenomen. Tegelijkertijd 
wordt in de tweede of soms derde intercostaalruimte naast 
de a.v. mammaria interna, de anterieure tak van de intercos-
taalzenuw vrijgelegd. Ten slotte wordt neurorafie middels 
een directe zenuwanastomose verricht.
Ervaring. Sinds augustus 2012 werden er 25 zenuwanasto-
moses bij 20 patiënten verricht tijdens autologe borstrecon-
structies (24 DIEP-lappen en 1 LTP-lap). In het begin werd 
de anastomose gemaakt met behulp van een interponaat (n = 
5). Heden wordt echter de voorkeur gegeven aan een directe 
‘end to end’-zenuwanastomose met ethilon 10-0, waarna 
tissucol wordt aangebracht. De resultaten van de eerste ze-
nuwreconstructies lijken veelbelovend. Patiënten melden 
dat het gevoel duidelijk verbetert in de tijd na borstrecon-
structie. Momenteel volgen wij de patiënten met een ze-
nuwreconstructie prospectief op, waarbij wij de sensibiliteit 
van de borst op objectieve wijze zullen bepalen. 
Conclusie. De drie sprekende casus benadrukken het be-
lang van sensibiliteit van de gereconstrueerde borst. In het 
MUMC+ wordt neurorafie in toenemende mate toegepast 
tijdens autologe borstreconstructies. Dit heeft geleid tot ver-
betering van de techniek om de zenuw abdominaal en in-
tercostaal vrij te prepareren. Tegenover de extra benodigde 
operatietijd staan de eerste veelbelovende resultaten. Om de 
resultaten van de neurorafie te objectiveren, zullen alle data 
prospectief worden bijgehouden en trachten wij bovendien 
de sensibiliteit van de borst verder in kaart te brengen mid-
dels neuroimaging en een anatomiestudie.

23. Een systematische review over de sensi-
bele reïnnervatie van vrije lappen bij tongre-
constructies: wel of niet reïnnerveren? 
 
M. Baas, L.S. Duraku, E.M.L. Corten, M.A.M. Mureau
ROTTERDAM 
Achtergrond. Tongreconstructie na een (hemi)glossectomie 
vormt een technische uitdaging, zeker wanneer herstel van 
sensibiliteit in acht wordt genomen. Het is aannemelijk dat 
herstel van sensibiliteit bij een tongreconstructie van belang 
is voor een betere functionele uitkomst, echter internatio-
naal is hierover nog steeds geen consensus. Daarom hebben 
we een systematische review verricht om te onderzoeken of 
sensibele reïnnervatie van vrije lappen bij tongreconstructies 
een betere sensibiliteit geeft dan niet geïnnerveerde vrije lap-
pen. Het tweede doel van de studie was om te onderzoeken 
of sensibele reïnnervatie een positief effect heeft op tong-
functie, zoals spraak en slikken. 
Methode. Een systematische zoektocht in zeven verschil-
lende databases (Embase, Medline, Web-of-science, Sco-
pus, PubMed publisher, Cochrane, Google Scholar) werd 
uitgevoerd door twee onafhankelijke onderzoekers. Studies 
werden alleen geïncludeerd indien gebruik was gemaakt van 
objectieve maten voor herstel van sensibiliteit en functie van 
de tong na reconstructie met een vrije lap. Studies werden 
geëxcludeerd wanneer de methodologische opzet lager was 
dan level 5 volgens Jovell and Navarro-Rubio.



129

2015|3      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgieabstracts

symptomen. Beeldvorming van kraakbeen in een hoge re-
solutie zou weefselveranderingen in een vroeg (reversibel) 
stadium kunnen ondervangen. ‘Optical Coherence Tomo-
graphy’ (OCT) maakt gebruik van de interactie van licht met 
weefsel. Uit verstrooiingspatronen van het optisch signaal 
worden dwarsdoorsnedebeelden gemaakt. OCT is te vergelij-
ken met echografie, waarbij geluidsgolven in plaats van licht 
worden gebruikt. De snelheid van licht genereerd een hoge 
resolutie (0,5-15µm) met een hoge meetsnelheid. In deze 
studie testen we het vermogen van OCT in het onderschei-
den van gezond en aangedaan kraakbeen.
Methode. In een dierstudie werd een centraal osteochon-
draal defect gecreëerd in geitenenkels (n = 22). Na weef-
selregeneratie werden de geiten geofferd, waarna OCT- en 
histologiebeelden werden gemaakt van het gezonde en aan-
gedane weefsel. Exact overeenkomende beelden werden ge-
selecteerd voor verder onderzoek (n = 10). Analyse van het 
verstrooiingspatroon (hoe vervolgt het licht zijn weg?) werd 
gedaan door de berekening van de attenuatiecoëfficiënt voor 
gezond kraakbeen, aangedaan kraakbeen en botweefsel. De 
attenuatiecoëfficiënt is een maat voor het verlies van lich-
tintensiteit in de diepte. Het verschil in deze kwantitatieve 
parameter werd statistisch vergeleken. 
Ervaring. OCT kan gezond kraakbeen, aangedaan kraakbeen 
en bot van elkaar onderscheiden. Daarnaast toont deze stu-
die aan dat de attenuatiecoëfficiënt van gezond kraakbeen 
significant verschilt van aangedaan kraakbeen en van bot. 
De attenuatiecoëfficiënt van gezond kraakbeen is hoger (9.7. 
± 3.3 mm-1), dan de attenuatiecoëfficiënt van aangedaan 
kraakbeen (3,1 ± 1,4 mm-1; p < 0,001) en bot (4,5 ± 0,5 mm-1, 
p = 0,001). 
Conclusie. OCT is in staat om kraakbeenschade in gezond 
kraakbeen te detecteren, met behulp van een kwantitatieve 
parameter (de attenuatiecoëfficiënt). Dit maakt OCT moge-
lijk een relevante technologie in de diagnostiek van artrose. 

 
27. gebruik van een gemodificeerde hart-
longmachine om vrije lappen tijdens ische-
mietijd geoxygeneerd te perfunderen om 
weefselverval te beperken: eerste resultaten 
van een pilotstudie  

N.J. Slater, H. Zegers, B. Küsters, T. Beunen, H.van Swieten, 
D.J.O. Ulrich
NIJMEGEN
Achtergrond. Tijdens vrijeweefseltransplantatie kan de is-
chemietijd verlengd worden doordat bloedvaten in een sub-
optimale staat verkeren secundair aan radiotherapie, athe-
rosclerose of trauma. Helaas zijn er nog geen betrouwbare 
methoden om de weefselschade die in deze periode ontstaat 
te beperken. In deze pilotstudie werd de haalbaarheid ge-
toetst om vrije lappen tijdens ischemietijd geoxygeneerd te 
perfunderen om deze beter te beschermen tegen weefselver-
val. De eerste resultaten worden gepresenteerd.
Methode. Een gemodificeerde hart-longmachine werd sa-
mengesteld om vrije lappen te perfunderen in een semige-
sloten extracorporale circulatie. Een myocutane rectus abdo-

den. Een primaire cytomegalovirus gastro-enteritis trad op 2 
jaar postoperatief en werd succesvol behandeld met antivirale 
middelen. Tot op heden is geen herhaling waargenomen. 
Conclusie. Deze casus laat zien dat een handtransplantatie 
in een selecte patiëntengroep een succesvolle behandeloptie 
kan zijn, maar postoperatief vereist het immunosuppressie 
wat aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s 
hebben tot de zoektocht naar inductie van immunologische 
tolerantie geleid. In klinische niertransplantatiestudies heeft 
men inductie van tolerantie bereikt door middel van een ge-
mengd chimerisme hematopoëtisch protocol. Preklinische 
studies tonen aan dat een dergelijke aanpak binnenkort ook 
een optie kan zijn voor handallotransplantatie. Meer funda-
menteel onderzoek is nodig is om immunologische toleran-
tie te realiseren, waardoor deze innovatieve techniek breder 
toepasbaar gemaakt kan worden.

 
25. de eerste buikwandtransplantatie binnen 
Eurotransplant
  
T.M.T. Tempelman, P.C.K.H. Khoe, P.M.N. Werker
GRONINGEN
Achtergrond. Bij patiënten die een allogene dunnedarm-
transplantatie ondergaan kan de buik soms niet primair 
worden gesloten. Reconstructieve opties zijn: VAC-therapie, 
huidtransplantaten, weefselexpansie, autologe vrije gevas-
culariseerde latissimus dorsi-transplantatie of een allogene 
buikwandtransplantatie. In deze voordracht zullen we onze 
ervaring met de eerste buikwandtransplantatie binnen Euro-
transplant bespreken. 
Methode. De voorbereiding van het oogsten en transplan-
teren is in samenwerking met ervaringsdeskundige dr. H. 
Giele uit Oxford geoefend in ons skillslab. Met het uitne-
men van de dunne darm is bij de donor in dezelfde sessie de 
buikwand (volledige dikte; van huid tot en met peritoneum 
inclusief rectus abdominis en fasciën) geoogst. Na transport 
zijn vervolgens in één sessie darm en buikwand getransplan-
teerd. De buikwand is tijdelijk aangesloten op de arteria en 
vena ulnaris. Binnen 24 uur na voltooiing van de dunne-
darmtransplantatie is de vaatvoorziening van de buikwand 
orthotoop aangesloten. 
Ervaring. Dit is de eerste keer dat deze procedure is verricht 
in Nederland en in het verzorgingsgebied van Eurotrans-
plant. De patiënt maakt het naar omstandigheden goed. 
Conclusie. Het transplanteren van de buikwand is een inte-
ressante optie voor het sluiten van de buik bij een patiënt na 
een dunnedarmtransplantatie. 

26. optical coherence Tomography – kraak-
beendiagnostiek met laserlicht
  
S.M. Jansen, P. Cernohorsky, D.M. de Bruin, D.J. Faber, 
S.D. Strackee, T.G. van Leeuwen
AMSTERDAM 
Achtergrond. Er bestaat een discrepantie tussen de radiolo-
gische kenmerken van hand- of polsartrose en de klinische 
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Ervaring. De echometing duurde gemiddeld 15 minuten per 
dier. Alle dieren verdroegen de echometingen goed, zonder 
het gebruik van anesthesie. Echografie liet een zeer goede 
correlatie zien met de isometrische tetanische kracht (r = 
0,83) en spiermassa (r = 0,98) en een goede correlatie met 
elektrofysiologie (r = 0,59) en zenuwhistomorfometrie (r = 
0,69). De ‘intra- and inter-rater reliability’ waren beide zeer 
goed, r = 0,994 en 0,989 respectievelijk. Alle correlaties wa-
ren statistisch significant. 
Conclusie. Deze nieuwe echotechniek biedt een betrouw-
bare en valide methode voor het analyseren van functioneel 
herstel na perifere zenuwreconstructie in een konijnenmo-
del. De non-invasieve aard van de test geeft de mogelijkheid 
tot longitudinale follow-up in hetzelfde dier. Daarnaast is 
het mogelijk al vroeg regeneratie waar te nemen en kan de 
techniek zonder het gebruik van anesthesie worden toege-
past. Deze non-invasieve echografische benadering is een 
uitstekende uitkomstmaat om de behandeling van perifeer 
zenuwletsel te toetsen in vergelijkende studies in een groter 
diermodel. 

29. invloed van een oral-facial-digital-1 osteo-
blast specifieke mutatie op middengezicht-
morfologie
  
F.T. van der Zeeuw , K.J. Liu, H. al Lami 
London
Achtergrond. De meest voorkomende congenitale aange-
zichtsafwijking is de orofaciale schisis die voorkomt in 1:1250 
levendgeborenen waarvan ongeveer 30-50% syndroomaal is. 
Eén van deze syndromen is het ‘oral-facial-digital’-syndroom 
type1. Het syndroom wordt onder andere gekenmerkt door 
craniofaciale afwijkingen (onder andere microretrognathie, 
hypertelorisme en cheilo-gnatho- en/of palatoschisis) en 
handmalformaties (onder andere brachydactyly, clinodactyly 
en polydactyly). Het is een syndroom met een hoge mate van 
fenotypische variabiliteit, die nog grotendeels onbegrepen is. 
Door deze grote fenotypische variabiliteit is er onzekerheid 
over de precieze invloed van het OFD1-gen op middenge-
zichtmorfologie. Osteoblastspecifieke deleties van het gen in 
muizen kunnen ons hier inzicht in geven. 
Methode. Muizen met een osteoblast specifieke deletie van 
OFD1 zijn gegenereerd gebruikmakend van twee genetisch 
gemanipuleerde ciliopathie muislijnen (♂ Osx::cre/+ en 
♀ Ofd fl/fl) waarna deze zijn vergeleken met een wildtype 
controlegroep. Controle van de genotypes werd uitgevoerd 
met PCR. Embryo’s werden uitgenomen op 15,5 DPC (‘days 
post coïtus’) en 18,5 DPC. Op de embryo’s werden (1) ‘whole-
mount’-skeletstudies uitgevoerd, (2) coronale en sagittale 
doorsneden van ledematen en schedels gemaakt en gekleurd 
en (3) micromassassay’s van het aangezicht en de ledematen 
gedaan. De postnatale fase (op postnatale dagen P0, P7 en 
P22) werd beoordeeld door zowel skeletstudies als microCT-
reconstructies. 
Ervaring. Deze experimenten geven ons meer duidelijkheid 
over de botfenotypes in OFD1-muizen en het moleculaire 

minis lap (12x8 cm) met a.epigastrica superior pedikel werd 
gebruikt in een varkensmodel. Verschillende proefopstellin-
gen (alle n = 2) werden opgezet om vrije lappen extracor-
poraal te behandelen: I continue perfusie met normotherm 
geoxygeneerd gehepariniseerd autoloog bloed; II continue 
perfusie met gekoelde (7° C) geoxygeneerde preservatievloei-
stof A of B; en III kort spoelen met preservatievloeistof A of 
B of NaCl-heparine en gekoeld (4° C) bewaren. Biopten wer-
den genomen op vaste tijdstippen gedurende het experiment 
(24 uur) voor histologische analyse van celschade.
Ervaring. Alle lappen uit groepen I-II werden succesvol aan-
gesloten op de gemodificeerde hart-longmachine gedurende 
het experiment (24 uur), waarbij stabiele perfusiedrukken 
en doorstroming werden gehandhaafd. Alle biopten waren 
op tijdstip 0 vergelijkbaar betreffend histologie. Na 3 uur 
vertoonden spiercellen van de lappen uit groep I en III reeds 
(vergelijkbare) tekenen van necrose (contractiebandnecrose) 
met verdere toename gedurende het experiment. In groep 
II lieten de lappen tot het einde van het experiment (24 uur) 
geen (perfusievloeistof A) of minimale (perfusievloeistof B) 
tekenen van necrose zien.
Conclusie. Het gebruik van een gemodificeerde hart-long-
machine om vrije lappen tijdens ischemietijd geoxygeneerd 
te perfunderen lijkt in deze pilotstudie nieuwe onderzoeks-
mogelijkheden te bieden om tijdens microchirurgische in-
grepen weefselverval te beperken. 

 
28. Een non-invasieve echografische techniek 
voor de analyse van motorisch zenuwherstel 
in een konijnenmodel
  
L.F. Bulstra, C.A. Hundepool, T.H.J. Nijhuis, S.E.R. Hovius, 
A.T. Bishop, A.Y. Shin 
ROTTERDAM
Achtergrond. De huidige onderzoeksmethoden voor het tes-
ten van functioneel herstel na perifere zenuwreconstructie 
in diermodellen zijn invasief en vereisen de opoffering van 
het proefdier. Een non-invasieve techniek kan potentieel het 
aantal benodigde dieren terugdringen en zal ideaal zijn voor 
vergelijkende studies in een groter diermodel. Het doel van 
dit onderzoek was om een non-invasieve techniek te ontwik-
kelen en te valideren waarbij met behulp van echo het func-
tionele herstel na perifere zenuwreconstructie kan worden 
gemeten in een groter diermodel, namelijk het konijn.
Methode. Twaalf konijnen ondergingen reconstructie van 
een 1-cm nervus peroneusdefect met een autoloog zenuw-
transplantaat. Echometingen van de musculus tibialis ante-
rior werden verkregen preoperatief en na een follow-up van 
1, 2, 4, 8, 12 en 16 weken. Na 12 en 16 weken werd het func-
tioneel herstel gemeten met elektrofysiologie, isometrische 
tetanische kracht, spiermassa en zenuwhistomorfometrie. 
De correlatiecoëfficiënt werd berekend om de verschillende 
uitkomstmaten te kunnen vergelijken met de echodata. De 
betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van deze nieuwe 
echotechniek werd bepaald met de ‘intra- and inter-rater 
reliability’-analyse. 
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isoleerde mutatie gegenereerd kan worden. In mensen zal, 
door de invloed van mogelijke andere mutaties op het feno-
type, niet zeker zijn of de oorzaak hiervan de OFD1-mutatie 
is. Dit onderzoek, waarin een osteoblast specifieke deletie 
binnen het OFD1-gen wordt gegeneerd, geeft ons een duide-
lijker inzicht in de hoge ossale fenotypische variabiliteit van 
dit syndroom en de redenen hierachter. 

mechanisme achter de aandoening. Microretrognathie van 
de mandibula is naar onze verwachting te wijten aan hype-
rossificatie in de intramemebraneuze ossificatielocaties in 
de mandibula. Daarnaast blijkt er sprake te zijn van verkorte 
ledematen en polydactyly. 
Conclusie. Onze resultaten geven inzicht in de invloed van 
mutaties van het OFD1-gen op middengezichtmorfologie in 
muizen. Muizen geven ons die mogelijkheid omdat een ge-


