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significant zwakker waren dan van patiënten met milde ra-
diusdysplasie.
Echter, patiënten en ouders waren zeer tevreden met de 
functie en het uiterlijk van de nieuwe duim, onafhankelijk 
van de ernst van de radiusdysplasie.
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We onderzochten de kwantitatieve duimfunctie na een pol-
licisatie bij patiënten met milde en ernstige radiusdysplasie 
(figuur 3). Hierna werd de functie vergeleken met normaal-
waarden. 
In 24 patiënten (30 handen) met milde en ernstige radius-
dysplasie werd range of motion, extrinsieke en intrinsieke 
kracht, sensibiliteit en patiënt/oudertevredenheid gemeten.
In de gehele pollicisatiegroep met radiusdysplasie bleek 
range of motion en kracht significant verminderd ver-
geleken met normaalwaarden. Bovendien, bleek dat alle 
krachtmetingen van patiënten met ernstige radiusdysplasie 
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Op 4 januari 2016 promoveerde Shariselle Pool aan de Rijksuniversiteit 
Groningen op het onderwerp bovenooglidcorrecties met het proefschrift 
getiteld Upper blepharoplasty; Defying dogmas and clarifying uncertain-
ties. Haar promotor was prof. dr. B. van der Lei en haar copromotor dr. 
W.B.W.H. Melenhorst.
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Cover proefschrift.

Bovenooglidcorrecties worden veelvuldig en veelal routine-
matig uitgevoerd door zowel plastisch chirurgen als oogart-
sen. Alhoewel het technisch gezien misschien een eenvou-
dige chirurgische procedure lijkt, kunnen er bij grondige 
preoperatieve evaluatie of na de operatie zaken aan het licht 
komen, die het toch lastig(er) maken om een goed eindre-
sultaat te bereiken. Aangezien de techniek van de bovenoog-
lidcorrectie zich steeds meer ontwikkelt en kennis over mo-
gelijke consequenties nog altijd groeit, kunnen deze (soms 
kleine, maar wel belangrijke) aspecten een verdere verbete-
ring betekenen van deze ‘ogen’schijnlijk simpele procedure. 

Verdoven van de huid van het bovenooglid bij een boven-
ooglidcorrectie met een mengsel van lidocaïne en adrenaline 
wordt door veel patiënten als vrij pijnlijk ervaren. Hoofdstuk 
2 van het proefschrift laat zien dat het verdoven van boven-
oogleden met lidocaïne plus adrenaline significant minder 
pijnlijk is, significant minder postoperatieve zwelling, rood-
heid en hematoomvorming geeft en voor betere hemostase 
tijdens de operatie zorgt in vergelijking met prilocaïne plus 
felypressine. Hoewel prilocaïne met felypressine in eerdere 
studies een goed alternatief verdovingsmiddel leek, zijn de 
resultaten met betrekking tot pijn, zwelling, roodheid, he-
matoomvorming en hemostase dus in het voordeel van de 
huidige standaard wat betreft verdovingsmiddel, te weten 
lidocaïne met adrenaline. 

Roodheid, zwelling en abcesvorming aan de mediale zijde 
van de wond zijn veelgeziene complicaties na een bovenoog-
lidcorrectie (figuur 1). In hoofdstuk 3 van het proefschrift 
wordt duidelijk aangetoond dat de manier waarop de hech-
ting bij een bovenooglidcorrectiewond begint (vanaf bin-
nenin de wond versus vanaf buiten de wond door de intacte 
huid heen), gepaard gaat met een statistisch significante ver-
mindering van het aantal ontstekingen en abcesvormingen 
na één week aan de mediale zijde van de wond. Gezien deze 
resultaten wordt geadviseerd om bij intracutaan sluiten van 
de wond bij een bovenooglidcorrectie, de hechting vanaf bin-
nenin de wondrand te starten. 

Het wordt veelal verondersteld dat de gevoelsstoornissen in 
de huid van het bovenooglid, die regelmatig worden opge-
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merkt door patiënten na een bovenooglidcorrectie, na enige 
tijd herstellen. Over het voorkomen, de aard, ernst, duur en 
mate van herstel was echter weinig bekend. In hoofdstuk 4 
van het proefschrift wordt uiteengezet dat, na een periode 
van verminderde tast-, druk- en pijnzin in het centrale deel 
en verminderde druk- en pijnzin in het nasale deel, het ge-
voel volledig herstelt in alle delen van de huid van het bo-
venooglid na een bovenooglidcorrectie. Met deze informatie 
kunnen patiënten nu beter worden voorgelicht over wat zij 
kunnen verwachten van het gevoel in de huid van het boven-
ooglid na een bovenooglidcorrectie. 

Alhoewel er vaak, zonder dat de patiënt zich hiervan bewust 
is, enige asymmetrie bestaat tussen beide oogleden en/of 
wenkbrauwen, was het onduidelijk of deze asymmetrie per-
sisteert, vermindert, verdwijnt of zelfs toeneemt na een bo-
venooglidcorrectie. In hoofdstuk 5 wordt beschreven dat bij 
patiënten die een bovenooglidcorrectie hebben ondergaan, 
een significante vermindering in huidsurplus en wenk-
brauwhoogte, een significante vergroting van de wijdte van 
de lidspleet en een significante vermindering van asymme-
trie in huidsurplus en wijdte van de lidspleet wordt gevon-
den. Asymmetrie, hoewel geen zeer veelvoorkomend preope-
ratief probleem, verbetert dus na een bovenooglidcorrectie. 

Na een bovenooglidcorrectie wordt patiënten vaak aange-
raden om de oogleden te koelen om zodoende pijn te ver-
minderen en zwelling, roodheid en hematomen van de oog-
leden te minimaliseren. In hoofdstuk 6 wordt aangetoond 
dat koelen van de oogleden na een bovenooglidcorrectie 
postoperatieve zwelling, roodheid of hematoomvorming van 
de oogleden niet vermindert (figuur 2) en klinisch een mar-
ginaal effect heeft op de postoperatieve pijnbeleving. Omdat 
daarnaast de minderheid van de patiënten in het onderzoek 
aangaf koelen prettiger te vinden dan niet-koelen, is er on-
voldoende (wetenschappelijke) onderbouwing om oogleden 
na een bovenooglidcorrectie als vuistregel standaard te koe-
len, en zou de keuze om eventueel te koelen kunnen worden 
overgelaten aan de voorkeur van de patiënt. 

Terwijl het niet wetenschappelijk is bewezen, wordt er door 
vele patiënten na een bovenooglidcorrectie arnica rond de 
oogleden aangebracht om pijn, zwelling en blauwverkleuring 
te voorkomen of te verminderen. Hoofdstuk 7 van het proef-
schrift laat zien dat het optreden van hematomen, roodheid, 
zwelling of pijn na een bovenooglidcorrectie niet wordt ver-
minderd door het lokaal gebruiken van arnica post operatief 
en dat het de tevredenheid met het herstel en het eindresul-
taat evenmin vergroot. Deze resultaten zouden in de klinische 
praktijk moeten worden gebruikt om patiënten die een boven-
ooglidcorrectie ondergaan te informeren over het gebrek aan 
bewijs voor een rol van arnica in postoperatief herstel.

Samenvattend heeft S.M.W. Pool met haar onderzoeken ten 
eerste geprobeerd om een tweetal technische aspecten met 
betrekking tot bovenooglidcorrecties te verbeteren, namelijk 
het gebruik van een alternatief verdovingsmiddel om de pijn 
tijdens injectie te reduceren en een gemodificeerde hecht-

Figuur 1. Een abcesje (pijl) aan de mediale zijde van het linkerbovenooglid 
één week na hechten van een bovenooglidcorrectiewond waarbij de hecht-
draad destijds begon met een prikgat door de intacte huid heen.

Figuur 2. Minimale hematoomvorming aan de rechterkant en meer ernstige 
hematoomvorming aan de linkerkant één week na bilaterale bovenooglid-
correctie bij een 69-jarige man (boven) en een 44-jarige vrouw (onder). 
Eerstgenoemde heeft na de operatie de rechterkant gekoeld, de andere koelde 
postoperatief juist de linkerkant.
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bevestigd dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is 
voor een tweetal ‘medische rituelen’ verbonden met boven-
ooglidcorrecties: het koelen van de oogleden na de ingreep 
en het gebruik van arnica om pijn, zwelling, roodheid en he-
matomen te voorkomen of verminderen.
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techniek om de vorming van hechtdraadabcessen te vermin-
deren. Hieruit blijkt dat verdoven met standaard lidocaïne 
met adrenaline minder pijn, zwelling, roodheid en hema-
toomvorming en betere hemostase te geven dan prilocaïne 
met felypressine. Verder geeft hechten vanuit de wondrand 
minder ontsteking en abcesvorming. Vervolgens heeft zij 
een tweetal (potentiële) consequenties van de procedure in 
kaart gebracht, namelijk het gevoelsverlies in de huid van 
het bovenooglid en het veranderen van (a)symmetrie tussen 
de bovenoogleden. Daarbij laat ze zien dat na een bovenoog-
lidcorrectie het gevoel volledig herstelt en dat asymmetrie 
verbetert. Ten slotte heeft S.M.W. Pool met haar proefschrift 
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THE  TOMAX PROCEDURE
Most patients with a low spinal lesion have intact erectile       
function but no penile sensation, which can lead to frustration. 
To tackle this problem, we designed TOMAX, TO MAXimize 
sensation, sexuality and quality of life, a surgical procedure in 
which a functional "groin” nerve is connected to the      
non-functional “penile” nerve on one side to bypass the low 
spinal lesion. Our goal was to increase these patients’ sexual 
health by restoring penile sensation: we show that TOMAX can 

achieve dramatic improvements for such patients.
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Op 29 januari 2015 promoveerde Max Overgoor aan de Universiteit van 
Utrecht op het proefschrift getiteld The TOMAX procedure. 
Zijn promotoren waren prof. dr. M. Kon (plastisch chirurg) en prof. dr. 
T.P.V.M. de Jong (uroloog).

De tomax-proceDure 
Patiënten met een laag spinaal letsel (SL) zijn actief geïn-
teresseerd in seks, kunnen vaak een erectie krijgen, maar 
hebben geen gevoel in de penis: dit kan tot grote frustratie 
leiden. Normaal worden de gevoelsimpulsen van de eikel 
doorgegeven via de nervus dorsalis penis (DNP) naar de sa-
crale wortels en vervolgens via het ruggenmerg naar de her-
senschors geleid. Bij beschadiging van het ruggenmerg door 
spina bifida (SB) of een dwarslaesie (DL) gebeurt dit niet. De 
doelstelling van deze studie was om de seksuele gezondheid 
bij deze patiënten te verbeteren door het gevoel in hun penis 
te herstellen.
De TOMAX-procedure werd ontwikkeld (TO MAXimize ge-
voel, seksualiteit en kwaliteit van levensensation, sexuality 
and quality of life) waarbij de nervus ilioinguinalis (NII) en 
de ipsilaterale DNP vlak bij de basis van de penis worden 
doorgesneden en microscopisch gehecht. Het hoge ruggen-
mergniveau waaruit de lieszenuw ontspringt (L1), zou het 
mogelijk moeten maken de sensorische informatie van de 
eikel via de DNP en de NII om te leiden naar de hersenen 
(figuur 1 en 2).

hoofDstuk 2
In een prospectief pilotonderzoek werd de TOMAX-proce-
dure uitgevoerd bij drie patiënten (17, 18 en 21 jaar oud) met 
een lage SB zonder gevoel in de penis met intact liesgevoel. 
Sensorische veranderingen werden met behulp van eenvou-
dige gevoelstesten voor tast en temperatuur gemeten. Daar-

naast werd de beleving van seksualiteit geëvalueerd door een 
onafhankelijk seksuoloog door middel van interviews en 
vragenlijsten.
Na de operatie hadden alle patiënten een goed unilateraal ge-
voel in de eikel. Vijf tot acht maanden na de operatie ervoe-
ren de patiënten stimuli van de eikel alsof de lies werd aan-
geraakt maar na twaalf maanden was bij twee patiënten de 
sensibiliteit echter omgezet (‘remapped’) naar de eikel zelf.
Mogelijkheid tot erectie en ejaculatie bleef na de ingreep on-
veranderd. Alle patiënten waren positief omdat er ‘nieuw’ 
gevoel was ontstaan waardoor de penis een meer geïnte-
greerd onderdeel van hun lichaam was geworden. Twee pati-
enten vonden masturbatie intenser en één patiënt was meer 
seksueel actief geworden waardoor de seksuele relatie met 
zijn vriendin een diepere betekenis kreeg.


