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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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Cover proefschrift.

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.
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kel te herstellen zou bij een bilaterale ingreep de beide pe-
niszenuwen moeten worden doorgesneden. Dit zou echter 
kunnen leiden tot stoornissen in het vermogen tot erectie/
zaadlozing. De beide DNP’s spelen namelijk ook een rol bij 
reflexmatige erecties (RE) en zaadlozingen via de sacrale re-
flexboog. Selectiecriteria voor een veilige bilaterale TOMAX-
procedure moeten dus gericht zijn op eventuele resterende 
peniszenuwfunctie. Om dit te onderzoeken werd de integri-
teit van de reflexboog S2-S4 bij onze patiënten vastgesteld 
door:
• bilateraal zenuwgeleidingsonderzoek: bulbocavernosus 

reflexmeting (BCR) 
• specifieke vragen over het aanwezige vermogen tot re-

flexerectie (RE) (een erectie opgewekt door directe stimu-
latie van de penis)

Deze gegevens werden preoperatief verzameld bij  de dertig 
patiënten die eerder waren geselecteerd voor een enkelzijdige 
TOMAX-procedure (18 met SB en 12 met DL,  13-59 jaar)
Het bleek dat zeven patiënten (23%) RE hadden, waarvan vier 
(57%) met een positieve bilaterale BCR. Er waren echter ook 
negen patiënten (30%) met een positieve BCR van wie vier 
(44%) RE hadden. Hieruit blijkt dat er zelfs bij een lage SL 
sprake kan zijn van nog aanwezige peniszenuwfunctie en/of 
een intacte sacrale reflexboog. Dit betekent dat een bilaterale 
TOMAX-procedure in sommige gevallen riskant kan zijn.
Het bleek ook dat de zelfgerapporteerde RE- en de BCR-
metingen, wanneer deze onafhankelijk van elkaar worden 
gebruikt, niet afdoende waren om een nog aanwezige penis-
zenuwfunctie te kunnen bevestigen of uit te sluiten. Daarom 
zijn de beide parameters opgenomen in een preoperatief 
protocol dat leidt tot de keuze voor een unilaterale of bila-
terale TOMAX-procedure. Indien de patiënt géén RE heeft 
en de BCR links en rechts afwezig is, kan de ingreep veilig 
beiderzijds worden uitgevoerd; indien de patiënt wel nog RE 
heeft en/of een intacte BCR moet voor een unilaterale in-
greep worden gekozen. 
Bij drie bilateraal geopereerde patiënten hebben er twee ge-
voel gekregen in de gehele eikel. De bilaterale procedure blijkt 

hoofDstuk 3 
Na deze pilotstudie werd er bij dertig patiënten met een lage 
SL de TOMAX-procedure uitgevoerd. Naast bovengenoemde 
neurologische en psychologische testen werden er ook sem-
mes-weinsteinmonofilamenten voor fijne tastzin gebruikt 
en werden veranderingen met betrekking tot urinecontinen-
tie vastgelegd.
Bij drie DL-patiënten kon de NII niet worden gebruikt van-
wege een beiderzijdse afwezigheid (anatomische variant) of 
beschadiging door eerdere operaties. 27 patiënten werden 
wel succesvol geopereerd (18 SB-patiënten, 13-40 jaar en 9 
DL-patiënten, 21-42 jaar). Bij 80% van de patiënten resul-
teerde de zenuwomzetting in een enkelzijdige gevoeligheid 
van de eikel. Dit gevoel werd bij 54% ervaren als ‘lies’ en bij 
46% als ‘eikel’. Donorliesgevoel was wat afgenomen maar 
werd niet als een gemis ervaren en veroorzaakte geen onge-
mak of pijn. Het inbrengen van een katheter werd als koud 
ervaren en soms voelden ze de urine door de urinebuis stro-
men. Deze veranderingen hadden een positieve impact op 
hygiënisch en sociaal gebied.
Patiënten waren tevredener over hun erectie tijdens mastur-
batie, de erectie kon langer worden vastgehouden, ze mas-
turbeerden frequenter, ervoeren meer plezierige gevoelens 
en kregen soms een orgasme. Vijf patiënten masturbeerden 
voor het eerst in hun leven en drie patiënten hadden voor 
het eerst een orgasme. Patiënten voelden zich zekerder bij 
seksuele activiteiten, waarbij ze voelden hoe hun partner 
hun penis aanraakte. Daarnaast ervaarden ze het inbrengen 
van de penis bij coïtus. Dit leidde tot een meer frequente 
en meer bevredigende seksuele activiteit en een meer open 
en intiemere seksuele relatie. Het bracht een significante 
verbetering in de kwaliteit en tevredenheid van het seksuele 
functioneren.
 
hoofDstuk 4
De TOMAX-procedure herstelt ‘unilateraal’ het genitale ge-
voel omdat bij deze ingreep één DNP wordt verbonden aan 
de NII aan dezelfde zijde. Om het gevoel in de volledige ei-

Figuur 1. Schematische weergave van de TOMAX-procedure 
(lieszenuw- naar peniszenuwtranspositie) aan linkerzijde.

Figuur 2. Peroperatief beeld van de rechterlies: de distaal doorgenomen n. ilioin-
guinalis wordt verbonden aan de proximaal doorgenomen n. dorsalis penis. 
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zijn. De pijnsensaties zullen echter verdwijnen. Ter stimu-
lering van de hersenplasticiteit wordt patiënten geadviseerd 
‘gevoelstraining’ te doen. De verwachting is dat na een tot 
twee jaar het definitieve resultaat wordt bereikt. Het nieuwe 
gevoel lijkt niet vergelijkbaar met een normale situatie waar-
in geen sprake is van een ruggenmergbeschadiging (dat wil 
zeggen vóór de dwarslaesie). Om eventuele teleurstelling te 
voorkomen kan men beter spreken over een belangrijke en 
positieve stap voorwaarts. In de liesstreek is een verminder-
de huidgevoeligheid merkbaar, maar dit leidt niet tot klach-
ten of (zenuw)pijn. 

hoofDstuk 6
Bij drie mannelijke SB-patiënten (leeftijd 19, 23, 38 jaar; post-
TOMAX 4,5, 4,9, 2,9 jaar) met verkregen linkszijdig eikelge-
voel en een intact gevoel in de (niet-geopereerde) rechterlies-
streek, werd een hersen-fMRI-scan gemaakt terwijl penis, 
lies en vinger werden gestimuleerd met een zacht kwastje. 
De intacte rechterliesstreek diende als controlegebied voor 
de (met linkerlieszenuw) opnieuw geïnnerveerde eikel.
Zoals verwacht, bleef de corticale somatosensorische (S1) 
representatie van het nieuw ervaren penisgevoel vrijwel 
identiek aan die van de lies, ook al konden de proefpersonen 
de twee gebieden eenvoudig van elkaar onderscheiden. De 
beide corticale S1-gebieden hadden verbindingsnetwerken 
met vrij identieke ‘dieper gelegen’ hersengebieden maar het 
netwerk van de eikel was groter dan dat van de lies. Daar-
naast waren speciale hersengebieden (pMCC, OIC) conse-
quent gekoppeld aan de S1 van de eikel en niet aan de S1 
van de lies. Deze gebieden spelen een rol bij cognitie, mo-
tivatie, motoriek en autonome controle, seksueel genot en 
opwinding alsmede bij emoties en hogereordeaspecten van 
lichaamsbeleving en stimulatie van de penis. 
Kortom, wanneer de oorsprong van het sensitieve veld van 
de lieszenuw wordt gewijzigd (van lies naar penis), wordt 
een netwerk van een hogere orde ingeschakeld. Dit zorgt 
dan waarschijnlijk voor een diepere emotionele betekenis 
en/of voor een opnieuw gerangschikt lichaamsschema.

conclusies

Wij hebben aangetoond dat herstel van gevoel in de penis 
met de TOMAX-procedure het seksueel functioneren en de 
seksuele gezondheid en tevredenheid bij de meeste manne-
lijke patiënten met een letsel op laag ruggenmergniveau kan 
verbeteren.
 
toekoMst

• Seksuologische begeleiding en ‘sensory’ re-educatie door 
seksuologen

• TOMAX-procedure bij SB-patiënten vóór de pubertijd
• TOMAX-procedure voor vrouwen: herstel van clitoraal-

gevoel 
• Alternatieve (intercostale) zenuwomzetting bij hogere 

dwarslaesie
• Preoperatief aan-/afwezigheid lieszenuw onderzoeken 

met echografie of MRI
• Pre- en postoperatieve fMRI-scans bij grotere groepen 

TOMAX-patiënten 

dus technisch haalbaar en geeft theoretisch een grotere kans 
op herstel van gevoel. Door het gevoelsherstel van de gehele 
eikel zal dit mogelijk leiden tot een sterker erogeen gevoel. 

hoofDstuk 5
In Nederland worden elk jaar ongeveer 110 kinderen met 
SB geboren en in recente meting hadden, 1,7-2,7 per 10.000 
mensen SB. In de VS zijn de aantallen vergelijkbaar.  Het 
aantal DL-patiënten wordt geschat op 40 gevallen per 1 mil-
joen van de bevolking in de VS. Wereldwijd ligt dit hoger: 
223-755 gevallen per miljoen. In Nederland komen er onge-
veer 300 nieuwe dwarslaesiepatiënten per jaar bij. De TO-
MAX-procedure kan dus toegepast worden bij een zeer groot 
aantal patiënten, maar dan moet de ingreep overal ter wereld 
toegankelijk gemaakt worden. Hiervoor is de meest actuele 
informatie op basis van 43 zenuwomleggingen bij 40 patiën-
ten verzameld wat resulteerde in een gedetailleerde beschrij-
ving- en demonstratievideo van de chirurgische techniek 
(http://links.lww.com/PRS/B52) en adviezen betreffende 
patiëntenselectie, anatomie en adviezen voor de patiënt. 

patiëntenselectie

Afwezigheid van penisgevoel, met normaal liesgevoel, 
kwam in ons onderzoek niet alleen voor bij patiënten met 
SB (n=21) en SCI (n=13) op laag spinaal niveau, maar ook bij 
patiënten met gelijksoortige neurologische problemen: cau-
dasyndroom (n=3), een spondylodiscitis (n=1), of na excisie 
van een sacraal chordoom (n=2). Bij de helft van deze patiën-
ten (3/6) ontstond aanraak en/of erogene gevoeligheid. Dit 
suggereert dat alle patiënten zonder gevoel in de penis maar 
met een normaal liesgevoel in aanmerking kunnen komen 
voor TOMAX.
De leeftijdsgrens voor een goed resultaat moet echter nog 
worden vastgesteld maar twee patiënten van 42 en 46 jaar 
oud ontwikkelde erogeen gevoel in de eikel.

liesoperatie

Een onbruikbaar beschadigde of onderbroken lieszenuw 
werd aangetroffen bij alle patiënten (n=3) die een eerdere 
liesoperatie ondergingen: terughoudendheid is dus geboden 
bij deze patiëntencategorie.

anatoMie van De lieszenuw

De lieszenuw was bij drie patiënten beiderzijds afwezig en 
bij twee patiënten aan één kant. Toekomstige patiënten moet 
worden verteld dat, gebaseerd op de literatuur, in 7-12% van 
de gevallen de lieszenuw afwezig kan zijn door anatomische 
variatie. Dit betekent dat er in enkelzijdig geplande operaties 
een kans bestaat dat bij afwezigheid, de lieszenuw aan de 
andere zijde opgezocht moet worden. 

inforMatie voor De patiënt

Patiënten wordt verteld dat zij ongeveer 80% kans hebben 
dat het gevoel terugkeert. Bij ongeveer 46% wordt het gevoel 
“alsof de lies wordt aangeraakt” omgezet naar daadwerkelijk 
gevoel “alsof de eikel zelf wordt aangeraakt” (penisgevoel) 
met kans op ontwikkeling van erogeen gevoel. Het eerste 
gevoel start na vier tot zes maanden en kan (wat) pijnlijk 
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door onafhankelijke instituten is van belang om tot wereld-
wijde implementatie te komen.

link naar Mijn proefschrift

http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/303506/
overgoor.pdf?sequence=1
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Gezien het om relatief kleine aantallen patiënten gaat met 
een zeer specifiek karakter (goede selectie van groot belang) 
zal het voorlopig verstandig zijn deze ingreep in Nederland 
in één centrum (Zwolle) te blijven doen (concentratie van 
zorg). Een goede toestroom van patiënten is ook van belang 
(graag verwijzen!) omdat er nu in Zwolle een vervolgstudie 
wordt gestart die de invloed van seksuologische begeleiding 
en ‘sensory’ re-educatie door seksuologen gaat bestuderen. 
In het buitenland zijn enkele centra gestart of gaan starten 
met de procedure. Reproductie van de huidige resultaten 

Prenatal detection of oral clefts
diagnostic, genetic and ethical aspects

W. Maarse

W. Maarse, plastisch chirurg, afdeling Plastische Chirurgie, UMCUtrecht

Wiesje Maarse is op 27 augustus 2015 in Utrecht gepromoveerd op het 
proefschrift getiteld Prenatal detection of oral clefts. Diagnostic, genetic and 
ethical aspects.
Haar promotoren waren prof. dr. Kon (plastisch chirurg) en prof. dr. van 
Delden (hoogleraar medische ethiek) en haar copromotor was dr. Mink 
van der Molen (plastisch chirurg).

In 2007 is het Structureel Echografisch Onderzoek (SEO), 
ofwel de 20 wekenecho, toegevoegd aan de prenatale zorg-
standaard voor zwangere vrouwen in Nederland. Dit had 
implicaties voor de prenatale detectie en het zorgpad van 
schisis, die daarvoor vaak pas na de geboorte werd ontdekt. 
Als reactie hierop hebben sommige schisisteams in Neder-
land een speciaal prenataal spreekuur opgezet met als doel 
de counseling van de zwangere vrouw en haar partner die 
een kindje met een schisis verwachten. Ten gevolge van een 
hoger percentage vrouwen dat prenatale screening onder-
gaat, is er de afgelopen jaren een stijging gesignaleerd van 
het aantal late zwangerschapsafbrekingen. Het aantal  zwan-
gerschapsafbrekingen voor geïsoleerde schisis in Nederland 
lijkt daarentegen zeer laag.

Het onderzoek bestond uit twee delen. In het eerste deel on-
derzochten we de nauwkeurigheid van de detectie van schi-
sis met de echo, de accuratie in het voorspellen van het type 
schisis en het belang daarvan, ook ten aanzien van kans op 
bijkomende aandoeningen. In het tweede deel onderzochten 
we de belangen van prenatale counseling en tevens of ouders 
schisis een reden vinden voor zwangerschapsafbreking.  

prenatale screening van schisis

Voorgaande literatuur liet een grote variatie zien in de de-
tectie van schisis, en ratio’s varieerden 0-75% voor alle ty-

pen schisis. In volgend prospectief onderzoek werden alle 
vrouwen die een SEO ondergingen in de regio Utrecht gedu-
rende een periode van 2 jaar (2007- 2008) gevolgd. In deze 
groep werden 62 kinderen met een schisis geïdentificeerd, 
wat vertaalde naar een incidentie van 1:624. De verdeling 
van de verschillende typen schisis was als volgt: 18 (29%) CL 
(cheiloschisis), 25 (40%) CLP (cheilognatopalatoschisis), 17 
(27%) CP (palatoschisis), een mediane schisis en een atypi-
sche schisis. Hiervan was 38 (61%) unilateraal en 23 (37%) 
bilateraal. Bij 39% (24/62) was er sprake van een of meerde-
re bijkomende afwijkingen. CL ± P werd in 38/43 van de ge-
vallen prenataal gedetecteerd door middel van echo, wat re-
sulteerde in een sensitiviteit van 88%. CP werd niet een keer 
prenataal gedetecteerd. In 3 gevallen was er sprake van een 
vals-positieve bevinding, waarvan er bij 2 foetussen sprake 
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