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Elke chirurg heeft wel eens een casus die om een bijzondere aanpak vraagt. Het vinden van een creatieve oplossing is karakteristiek voor 
de aanpak van een plastisch chirurg. In deze rubriek willen we creatieve  oplossingen voor bijzondere problemen laten zien. Dit kan een 
bijzondere casus zijn, maar ook een "dat doe ik altijd zo, maar blijkbaar niemand anders"-geval. Stuur uw rariteiten en voorbeelden van 
chirurgisch vernuft in voor deze rubriek.

Tijdens een Interplast-missie in Battor, Ghana, kwam een 
daar gestationeerde Duitse kinderarts op een avond bij ons 
met de vraag of wij verstand hadden van ilizarov-fixateurs 
en bottransport. Onze interesse was meteen gewekt, dus, in 
plaats van gewoon eerlijk “nee” te antwoorden vroegen wij 
“hoezo?”. Welnu, een jongen van acht jaar had bij het voet-
ballen zijn been gebroken. Gewoon een gesloten midschacht 
onderbeensfractuur. Deze was echter secundair hematogeen 
geïnfecteerd geraakt, waarna een pussende cutane fistel was 
ontstaan. De kinderarts had hierin een stuk bot zien zitten, 
en dat met een pincet (Afrikaans, dus stevig en groot) wil-
len verwijderen. Tot zijn afgrijzen had hij vrijwel de gehele 
diafyse van de tibia naar buiten getrokken. Volledig geïnfec-
teerd en dood bot. Hierna was de infectie prima genezen, 
maar had het jochie geen tibia meer. Een bevriend Duits 
orthopeed had een heel fraaie ilizarov-fixateur opgestuurd, 
met de mededeling; “doe maar bottransport”. Nou had onze 
Duitse kinderarts hier geen enkele ervaring mee, vandaar 
zijn vraag. De volgende dag de patiënt en de foto’s er maar 
eens bij gezocht, en nu bleek dat de proximale en distale 
metafyse plus epifysairschijven intact waren. Van de diafyse 
was inderdaad aan beide kanten niet meer dan een stompje 
van enkele centimeters over. Het advies van de orthopeed 
kon meteen de prullenbak in; er was niets om te transporte-
ren en de afstand was bovendien veel te groot. Vanuit mijn 
ervaring met fibulalappen toch maar een plannetje gemaakt. 
Eerst de fixateur eens uitgepakt en bestudeerd. Een prach-
tig exemplaar in modieuze kleuren. Na enig gepuzzel had ik 
toch het idee te begrijpen hoe hij in elkaar moest. Het plan 
werd dus als volgt. 
De ipsilaterale fibula gesteeld tillen. Craniaal genoeg laten 
staan voor de stabiliteit van de knie en distaal genoeg voor 
de stabiliteit van de enkel. Vervolgens transponeren naar de 
tibia, tussen de tibiastompen inklemmen en fixeren met de 
ilizarov. Dit zou tot enige verkorting leiden, maar gezien de 
leeftijd was ook wel weer enige inhaalgroei te verwachten. 
Ons grootste probleem: het boren van de K-draden van de 
fixateur zonder doorlichting. Beschadiging van de epify-
sairschijven zou tot scheefgroei en ernstige verkorting op 
volwassen leeftijd leiden. Gelukkig konden we wel een rönt-
genfoto maken op de OK. Dit gaf dan wel wat vertraging, 
omdat alles ouderwets ontwikkeld moest worden, maar je 
had tenminste iets. Aldus aan de slag gegaan en het plan 
uitgevoerd (figuur 1 en 2). Een uitgebreid behandelplan ach-
tergelaten: drie maanden fixateur, na zes weken beginnen 
met aantippen. Fixateur vervangen door loopgips voor één 
jaar, toenemende belasting, enzovoort.

Figuur 1. Gelukkig konden we röntgenfoto's maken op de OK. Het open raam zorgt 

voor enige frisse lucht.

Figuur 2. De fixateur in positie aan het einde van de ingreep.



bijzondere casuïstiek 2010|1      nederlands Tijdschrift voor  Plastische chirurgie

31

2010|1      nederlands Tijdschrift voor  Plastische chirurgiebijzondere casuïstiek

Figuur 3. Het resultaat na 1 jaar.

Een jaar later, Battor, Ghana. De Interplast-bus stopt bij het 
ziekenhuis. Veel bekende en onbekende gezichten. Perso-
neel en patiënten; alles staat ons op te wachten. Van ach-
ter uit de groep komt onze Duitse kinderarts aanlopen met 
een grote grijns, wapperend met een röntgenfoto (figuur 3). 
Naast hem loopt een 9-jarige jongen met een kruk. Het zal 
toch niet?? Mooi wel dus. Alles was prima gegaan. Hij kon 
niet wachten tot hij weer mocht voetballen. Na bestudering 
van de foto’s besloten we dat hij daar toch nog maar even 
mee moest wachten. Ik vraag me af of die prachtige fixateur 
daar ooit nog gebruikt is?
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Plastisch chirurg in opleiding dr. M.W. Stenekes van het Uni-
versitair Medisch Centrum Groningen heeft op zaterdag 24 
april jl. de prestigieuze Esserprijs in ontvangst genomen van 
de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).  
Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een plas-
tisch chirurg voor de publicatie van het beste artikel en is de 
hoogste wetenschappelijke onderscheiding onder plastisch 
chirurgen. 
De jury bestaande uit de zeven hoogleraren/afdelingshoof-
den in Nederland koos uit het jaar 2008 en 2009 een publi-
catie met de hoogste wetenschappelijke en klinische waarde 
in hun vakgebied. De publicatie van Stenekes verscheen in 
het vakblad Archives of Physical Medicine and Rehabiliation en 
luidde: ‘Effects of motor imagery on hand function during 
immobilization after flexor tendon repair’.

Stenekes beschrijft in het artikel patiënten die wegens be-
schadiging aan buigpezen een tijdlang een spalk aan hun 
hand dragen. De aansturing van de handbeweging verslech-
tert door de spalk. Door zich voor te stellen dat hij zijn ge-
spalkte hand beweegt, zonder dit werkelijk te doen ‘motor 
imagery’, kan de patiënt de aansturing vanuit de hersenen op 
peil houden. Wanneer de spalk verwijderd wordt, herstelt de 
handfunctie significant sneller, zo blijkt uit het onderzoek. 
Het is aannemelijk dat alle patiënten die een spalk dragen 
baat kunnen hebben bij gedachteoefeningen, stelt Stenekes.
De prijs werd uitgereikt tijdens de wetenschappelijke lus-
trumvergadering van de Nederlandse Vereniging voor 
Plastische Chirurgie in Rotterdam. Dr. I.M.J. Mathijssen, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische 
Chirurgie, reikte de prijs uit.

Esserprijs voor plastisch chirurg 
in opleiding uMcG




