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patiënt. Er lijkt geen verschil te zijn in de huidelasticiteit 
van de gereconstrueerde borst tussen PAP- en DIEP-lappen. 
De huidelasticiteit van borstreconstructie en die van de ver-
schillende donorlocaties lijken geen invloed te hebben op 
de kwaliteit van leven en seksueel functioneren. De lagere 
elasticiteit van de gereconstrueerde borst ten opzichte van 
de donorlocatie in de PAP-groep zou kunnen wijzen op een 
mogelijk cutaan oedeem na de reconstructie.                         

2. Risicofactoren voor collaps van het lunatum 
bij de ziekte van Kienböck  

W.F. van Leeuwen, M.A. Tarabochia, A.H. Schuurman,  
N. Chen, D. Ring  
BOSTON
Achtergrond: Niet bij alle patiënten met de ziekte van Kien-
böck treedt collaps op van het lunatum of van de carpus, 
maar het is moeilijk om te bepalen welke patiënten risico 
lopen. Verschillende anatomische risicofactoren zijn in ver-
band gebracht met de ziekte van Kienböck, waaronder een 
relatief lengteverschil tussen de distale radius en ulna, de 
ulna-minusvariant. Het doel van deze studie is het identifi-
ceren van risicofactoren voor progressie tot lunatum collaps 
bij de ziekte van Kienböck.
Methode: Preoperatieve posteroanterior en laterale rönt-
genfoto’s van alle 195 geschikte patiënten met de ziekte van 
Kienböck werden gestadieerd volgens de veelgebruikte licht-
manclassificatie. We hebben demografische factoren en ra-
diografische parameters – waaronder ulnavariatie en ulnair-
waartse inclinatie van de distale radius – vergeleken tussen 
de verschillende stadia van de ziekte met variantieanalyse 
(ANOVA) en ordinale logistische regressieanalyse.
Ervaring: Patiënten met hogere lichtmanstadia van de ziekte 
van Kienböck hadden een meer negatieve ulna-minusvariant 
(odds ratio: 1,4). Er bestond ook een onafhankelijke associ-
atie tussen een hogere leeftijd en een meer gevorderd sta-
dium van de ziekte van Kienböck (odds ratio: 1,02).
Conclusie: Onze resultaten suggereren een relatie tussen 
een meer negatieve ulnavariant en progressie tot lunatum 
collaps bij de ziekte van Kienböck. Een vergelijkbaar aantal 
studies beschrijft wel en geen verband tussen de ulna-mi-
nusvariant en de ziekte van Kienböck. Als lunatum collaps 
inderdaad gerelateerd is aan een meer negatieve ulnavari-
ant, is het mogelijk dat eerdergenoemd verband een arte-
fact is van het feit dat hogere ziektestadia waarschijnlijker 
gediagnosticeerd worden, waardoor een valse perceptie kan 
ontstaan dat ulna minus de ziekte van Kienböck veroorzaakt. 
Langetermijnfollow-up kan mogelijk de longitudinale relatie 
van ulna minus met progressie van de ziekte van Kienböck 
bevestigen. 
 

Voor alle auteurs geldt dat ze geen financiële belangen heb-
ben bij het onderwerp van hun onderzoek, presentatie en 
abstract, tenzij anders staat vermeld.

1. Skin elasticity of reconstructed breasts and 
donor sites in patients with deep inferior 
epigastric perforator flap and profunda artery 
perforator flap: a preliminary study

D. Kemkes, A. Verhulst, H. Tielemans, D.J.O. Ulrich  
NIJMEGEN 
Achtergrond: ‘Deep inferior epigastric artery perforator’ en 
‘profunda artery perforator flaps’ zijn veelgebruikte technie-
ken voor autologe borstreconstructie. De donorsite hangt 
van lichaams- en borstkenmerken, alsook van voorkeuren 
van patiënt en chirurg af. Gestructureerde data over huide-
lasticiteit in vrijelappenborstreconstructies ontbreken voor-
alsnog en zouden de besluitvorming aangaande bepaalde 
huidlappen kunnen ondersteunen. Doel van ons onderzoek 
was om de huidelasticiteit en dikte van de borstreconstructie 
te vergelijken met de natuurlijke borst en decolleté bij pati-
enten met DIEP- en PAP-lappen. Bovendien is de elasticiteit 
van de donorlocaties geanalyseerd en is gekeken naar even-
tuele correlatie tussen huidelasticiteit, kwaliteit van leven en 
seksueel functioneren.
Methode: 32 DIEP- en 13 PAP-patiënten deden mee aan dit 
onderzoek (18 primaire, 32 secundaire reconstructies, ge-
middelde leeftijd was 52 jaar [± 10 jr.]). De huidelasticiteit 
werd gemeten met het DermaLab SkinElasticity-apparaat, op 
4 punten van het huideiland en 3 punten rondom de donor-
site. Ook werd de elasticiteit van de natuurlijke borst en het 
decolleté gemeten. Kwaliteit van leven en tevredenheid met 
de reconstructie werd gemeten met ‘Breast-Q’. Vervolgens is 
deze data geanalyseerd en is bekeken of een correlatie gevon-
den werd tussen deze uitkomsten en huidelasticiteit.
Ervaring: De huidelasticiteit tussen DIEP- en PAP-groep 
verschilde niet significant (respectievelijk 1,618 MPa; 2,081 
MPa). De huidelasticiteit in contralaterale natuurlijke bor-
sten en decolletés was significant lager vergeleken met de 
gereconstrueerde borst (p < 0,05). De huidelasticiteit tus-
sen donorlocaties, buik en bil/bovenbeengebied, verschilde 
met een significant hoger gemiddelde van 0,457 MPa op het 
abdomen (p < 0,05). Een significant hoger gemiddelde van 
0,655 MPa van de reconstructie vergeleken met de donorlo-
catie werd gemeten in de PAP-groep (p < 0,05). De correlatie 
tussen huidelasticiteit en levenskwaliteit, seksueel functio-
neren en tevredenheid met de reconstructie was niet signifi-
cant. BMI en radiotherapie hadden geen effect op elasticiteit. 
Tevens is geen significant verschil gevonden in huiddikte.
Conclusie: Borstreconstructies met autoloog weefsel heb-
ben een hogere elasticiteit dan de natuurlijke borst van de 
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doeningen, echter nog niet voor borstreconstructie. Daarom 
beoogden wij de validiteit van de EQ-5D-5L te bepalen bij pa-
tiënten die een borstreconstructie hebben ondergaan na een 
oncologische mastectomie.
Methode: Crosssectioneel tienjaarscohortonderzoek waarbij 
190 vrouwen met een autologe reconstructie, 134 met een 
prothesereconstructie en 175 met alleen een mastectomie 
zijn gevraagd een online-enquête in te vullen. Deze bestond 
uit de ‘Breast-Q’, de kankerspecifieke EORTC-C30 en borst-
kankerspecifieke EORTC-BR23 kwaliteit-van-levenvragen-
lijsten en de EQ-5D-5L. Om de geschiktheid van de EQ-5D-5L 
als uitkomstmaat te testen zijn ‘convergent validity’ (mate 
van correlatie met uitkomstmaten die een vergelijkbaar con-
cept meten), ‘discriminant validity’ (beperking van correlatie 
met uitkomstmaten die een ongerelateerd concept meten), 
‘known-group validity’ (of groepen die bekend staan ver-
schillend te zijn ook verschillen op de uitkomstmaat) en het 
‘ceiling effect’ getest.
Ervaring: De utility-index en EQ-VAS van de EQ-5D-5L la-
ten overwegend sterke tot redelijk sterke correlaties zien met 
de EORTC-C30 en BR23. Met de EORTC wordt een goede 
‘convergent’ en ‘discriminant validity’ gevonden. Correlaties 
tussen de psychosociale, fysieke en seksualiteit ‘Breast-Q’-
domeinen en de EQ-5D-5L zijn sterk tot gemiddeld sterk. 
Het seksualiteitdomein van de EORTC laat een zwakke cor-
relatie zien met de EQ-5D-5L.Een ‘ceiling’-effect, waarbij 
de patiënt een maximale gezondheidstoestand rapporteert, 
werd bij circa een derde van de borstreconstructiepatiënten 
gevonden op ‘utility’-index en circa 10% op de EQ-VAS.
Conclusie: De EQ-5D-5L laat aanzienlijke validiteit zien voor 
evaluatie van de kwaliteit van leven van borstreconstructie-
patiënten. De seksualiteitsdimensie van kwaliteit van leven 
van de patiënt blijkt wisselend te worden opgepakt door de 
EQ-5D-5L. De meting van de tevredenheid van de patiënt 
met de borsten en de uitkomst van de reconstructie van de 
‘Breast-Q’ komt maar beperkt terug in de EQ-5D-5L. Het 
grote ‘ceiling’-effect van de EQ-5D-5L in deze populatie is te 
verklaren door het feit dat een volledig herstel van kwaliteit 
van leven na borstkanker wordt nagestreefd en is daardoor 
niet noodzakelijkerwijs problematisch.       

5. de visie van de nederlandse plastisch chi-
rurg op online patiëntreviews  

P.B. Westland, H. Bulut, P. Hupkens, D.J.O. Ulrich  
NIJMEGEN
Achtergrond: Websites waarop patiënten reviews over hun 
behandeling plaatsen, worden steeds vaker bezocht. Toe-
komstige patiënten zoeken hier naar informatie over plas-
tisch chirurgische behandelingen en de ervaringen van hun 
voorgangers. Hoewel deze ontwikkeling voor veel van hen 
gemeengoed is geworden, is nog niet bekend hoe plastisch 
chirurgen hier zelf tegenaan kijken. Gezien de mogelijke 
impact van deze websites is het belangrijk om inzicht te ver-
krijgen in de visie van de NVPC-leden.
Methode: Vanuit het Radboudumc Nijmegen werd een 
enquête opgesteld bestaande uit 23 vragen. Deze werd in 

3. hoofdpijn in geïsoleerde scaphocephalie  

S.D.C. van de Beeten, I.M.J. Mathijssen, C.W.N. Looman, 
N. Kamst, M.L.C. van Veelen  
ROTTERDAM
Achtergrond: Hoofdpijn kan een symptoom zijn van ver-
hoogde intracraniële druk (ICP). Kinderen met een scapho-
cephalie hebben een groter risico om verhoogde ICP te ont-
wikkelen. De prevalentie van hoofdpijn in de scaphocephalie 
populatie wordt geschat op 41%. Ons doel is om de relatie 
tussen hoofdpijn en het optreden van de symptomen die ge-
associeerd worden met verhoogde ICP te analyseren. 
Methode: 94 kinderen tussen de 6-18 jaar met een geïsoleerde 
scaphocephalie zijn geïncludeerd. De patiënten zijn gevraagd 
de hoofdpijnfrequentie aan te geven. Patiënten zijn in groe-
pen verdeeld op basis van de hoofdpijnfrequentie. Alle patiën-
ten hebben een FBR (frontobipariëtale remodellering) ofwel 
een stripcraniotomie ondergaan. Data van oogheelkundige 
symptomen en schedelomtrek zijn retrospectief verzameld. 
Ervaring: Univariate analyse toont aan dat de FBR, de af-
wezigheid van oogheelkundige symptomen en een grotere 
schedelomtrek bij de laatste meting gerelateerd zijn aan 
minder hoofdpijn ( p = 0,01, p = 0,03, p < 0,01). In de multi-
variate analyse blijven het type operatie en de schedelomtrek 
bij de laatste meting significante voorspellers van hoofdpijn 
(p = 0,01, OR = 0,32 en p = 0,002 , OR = 0,57) 
Conclusie: Hoofdpijn na correctie voor scaphocephalie is 
enerzijds gerelateerd aan het type operatie en anderzijds, on-
afhankelijk van type chirurgie, aan een kleine schedelomtrek 
tijdens de laatste follow-up. Doorgaans geeft de stripcranio-
tomie een grotere kans op een frequenter optredende hoofd-
pijn dan de FBR. Daarnaast resulteert een beperkte schedel-
groei in frequentere hoofdpijn. Hoewel hoofdpijn een veel 
voorkomende klacht is in de normale populatie, toont onze 
studie aan dat hoofdpijn vaker voorkomt bij scaphocepha-
liepatiënten met tekenen van verhoogde ICP. Wij adviseren 
daarom de schedelomtrek routinematig te meten en de pati-
enten te vragen naar hoofdpijn en de frequentie hiervan. 
 

 
4. is de standaard kwaliteit-van-levenuitkomst-
maat in gezondheidseconomische evaluaties 
(EQ-5d) geschikt voor de evaluatie van borst-
reconstructie-uitkomsten? 

C.A.E. Kouwenberg, J.J. van Busschbach, M.A.M. Mureau  
ROTTERDAM
Achtergrond: De EuroQol-5D (EQ-5D) is als gezondheids-
gerelateerde kwaliteit-van-levenvragenlijst de standaard in 
gezondheidseconomische evaluaties. Hij is gebaseerd op 
preferenties van het algemeen publiek. Heeft een generiek 
karakter en een voor Nederland specifieke normering waar-
mee ‘quality-adjusted life-years’ (QALYs) van een interventie 
berekend kunnen worden. Hierdoor kunnen interventies 
ziekteoverstijgend met elkaar vergeleken worden. Door 
het generieke karakter worden naast beoogde effecten, ook 
bijkomende effecten gemeten (zoals bijwerkingen). De va-
liditeit van deze uitkomstmaat is aangetoond voor veel aan-



2016|4      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

164

absTraCTs

sieanalyse vond geen onafhankelijke risicofactoren. Er was 
geen verband tussen het gebruik van perioperatieve antibio-
ticaprofylaxe en een lagere kans op infectie.                          

7. Google Glass bij het sluiten van de comple-
te unilaterale cheiloschisis  

K. Bogomolova, S.L. Versnel, M. de Groot, J.E. Sluimers, 
S.E.R. Hovius  
ROTTERDAM
Achtergrond: Technologische ontwikkelingen doen steeds 
meer hun intrede in de chirurgische training. In dit project 
werd gebruik gemaakt van Google Glass (GG), een bril die 
via WIFI-beelden online kan doorgeven en waarbij de chi-
rurg daarnaast ook gebruik kan maken van oproepbare beel-
den of video’s. Wij onderzochten de praktische haalbaarheid 
en gebruiksvriendelijkheid van GG, en de toegevoegde waar-
de voor assistenten in opleiding tijdens het operatief sluiten 
van een cheiloschisis.
Methode: Een stapsgewijze instructie voor het sluiten van 
de complete unilaterale cheiloschisis werd ontwikkeld in de 
vorm van een offline applicatie. Dankzij de in geprogram-
meerde spraakcommando’s konden de 21 opeenvolgende ge-
illustreerde stappen van de procedure, alle ondersteund met 
een audiotoelichting, op ieder gewenst moment van de ope-
ratie worden geraadpleegd door de gebruiker. Gebruik van 
GG werd getest in drie verschillende settingen in Indonesië: 
door twee jonge assistenten tijdens het assisteren; door twee 
oudste assistenten tijdens het opereren onder supervisie; en 
door één jong staflid tijdens het zelfstandig opereren.
Ervaring: Het gebruik van GG was in 82% (n = 9) van de ver-
richte operaties (n = 11) succesvol. In twee gevallen stonden 
technische knelpunten zoals ‘overgevoeligheid voor omge-
vingsgeluid’ en ‘niet reageren op de gebruikersstem’ op de 
voorgrond. Batterijgebruik bedroeg 58% bij de langste opera-
tieduur van 64 minuten. De meerderheid van de gebruikers 
was ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over het praktische gebruik 
van zowel de bril (n = 3) als de geïllustreerde operatieproce-
dure (n = 4). In tegenstelling tot assisteren, werd gebruik van 
GG als ‘nuttig’ tot ‘zeer nuttig’ ervaren tijdens het opereren 
met en zonder supervisie, en droeg subjectief bij aan de chi-
rurgische vaardigheden van deze deelnemers. 
Conclusie: Deze pilotstudie toonde aan dat GG praktisch in-
zetbaar is op de operatiekamer en zou geïncorporeerd kun-
nen worden met name in de latere fase van de opleiding. 
Onze eerste resultaten suggereren dat deze vorm van assis-
tentie mogelijk een belangrijke inbreng kan hebben in het 
ontwikkelen en verbeteren van de chirurgische vaardighe-
den van de toekomstig plastische chirurg.

  

8. langetermijnuitkomsten van kwaliteit van 
leven na contourherstellende chirurgie. fase 
iV-resultaten in het ‘body-Qol®’-cohort.  

J. Suijker, E. Troncoso, F. Pizarro, S. Montecinos, G. Villar-
roel, C. Erazo, J.P. Cisternas, P. Andrades, S. Benítez,  

maart 2016 via de NVPC verstuurd naar alle leden (n = 502). 
Kwantitatieve analyses werden uitgevoerd middels SPSS. De 
antwoorden op open vragen werden kwalitatief geanalyseerd 
met behulp van content analysis in Atlas.ti.
Ervaring: Er hebben 99 plastisch chirurgen en 17 assisten-
ten deelgenomen. Plastisch chirurgen hadden gemiddeld 
31 eigen reviews, van hen zocht 47,5% hiernaar op internet. 
Bijna alle deelnemers (95,7%) bemerkten invloed van deze 
websites. Uiteindelijk gaf 85,8% een neutraal of positief eind-
oordeel. Consensus is dat reviewsites onvoldoende gecontro-
leerd worden en gemakkelijk te manipuleren zijn, met moge-
lijk schade aan reputatie en praktijk als gevolg. Men pleit voor 
strengere controle van inhoud en kans op wederhoor van be-
handelaar. Tevens wenst men niet langer beoordeeld te wor-
den op logistieke en organisatorische zaken. De meerderheid 
(58,3%) is vóór samenspraak van de NVPC in deze kwesties.
Conclusie: Websites met reviews van patiënten blijken in toe-
nemende mate impact te hebben op de gehele beroepsgroep. 
De individuele plastisch chirurg staat met gemengde gevoe-
lens tegenover deze trend. Wellicht kan de NVPC in de toe-
komst actief bijdragen aan de verbetering van deze websites.  

6. infecties van de K-draadinsteekopening bij 
hand- en polsfracturen  

W.F. van Leeuwen, B.T. van Hoorn, N. Chen, D. Ring  
BOSTON
Achtergrond: Kirschner (K)-draden worden vaak gebruikt 
voor fixatie van onstabiele fracturen in de hand en pols, maar 
de insteekopeningen vormen een mogelijke porte d’entree 
voor bacteriën. Infecties van de K-draad kunnen leiden tot 
verlies van fixatie of malunion, of diepe infecties van het bot. 
Het doel van deze studie is het identificeren van risicofacto-
ren voor infectie van de K-draadinsteekopening. 
Methode: In een retrospectief onderzoek hebben we patiën-
tendossiers bekeken van 1.213 patiënten die behandeld zijn 
met percutane fixatie van een fractuur in de hand of pols 
middels K-draden. Onze primaire uitkomst was een infectie 
van een van de insteekopeningen, gedefinieerd als 1) voor-
tijdig verwijderen van de K-draad, 2) behandeling met orale 
antibiotica, of 3) een re-operatie in verband met infectie. In 
multivariate logistische regressieanalyse testten we de onaf-
hankelijke associatie van demografische of patiënt-, letsel- of 
behandelingsgerelateerde variabelen met een verhoogde of 
verlaagde kans op infectie.
Ervaring: 85 patiënten (7,0%) hadden extra behandeling nodig 
met orale antibiotica, voortijdig verwijderen van de K-draad, of 
een heroperatie (n = 5). In exploratieve bivariate analyse waren 
een lagere leeftijd en percutane fixatie van een metacarpale 
fractuur geassocieerd met een lagere kans op infectie. Geen 
van de variabelen was onafhankelijk geassocieerd met een ho-
ger of lager risico op infectie in multivariate logistische regres-
sieanalyse. We vonden geen verband met diabetes mellitus, 
roken, of het gebruik van perioperatieve antibioticaprofylaxe. 
Conclusie: Infecties van de K-draadinsteekopeningen ko-
men voor bij ongeveer 1 op de 14 patiënten na percutane 
fixatie van een fractuur in de hand of pols en onze regres-
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kwaliteit van leven en patiëntervaring) en bestaat uit twintig 
subcategorieën, elk met vier tot elf vragen op een vierpunts-
schaal. Voor elke subcategorie kan tussen de 0-100 gescoord 
worden, waarbij een hoge score positief is. Recent zijn we 
gestart de BODY-Q in de praktijk te gebruiken. 
Ervaring: Het betreft een lopend onderzoek. Elke postbari-
atrische patiënt met de wens voor CHC vult de vragenlijst 
(preoperatief) in. Patiënten die geopereerd worden vullen de 
vragenlijst vervolgens, drie en twaalf maanden postoperatief 
nogmaals in. Patiënten waarbij de machtiging wordt afge-
keurd vervolgen we een jaar na intake. We verwachten ten 
tijde van de wetenschappelijke vergadering resultaten van 
40-80 patiënten te kunnen presenteren.
Conclusie: De BODY-Q is de eerste PROM voor postbariatri-
sche patiënten die CHC ondergaan. Middels ons onderzoek 
hopen we aan te tonen wat de impact is van CHC op de kwali-
teit van leven van postbariatrische patiënten. In de toekomst 
willen we hiermee het belang van plastische chirurgie in de 
chirurgische behandeling van morbide obesitas aantonen.  

10. beoordeling van voetfunctie in kinderen 
met chirurgisch behandelde mediale polydac-
tylie van de voet in vergelijking met gezonde 
controles  

E.B. Burger, S.A. Lalé, S.E.R. Hovius, C.A. van Nieuwenho-
ven, S.A. Bus  
ROTTERDAM 
Achtergrond: Mediale polydactylie van de voet wordt geken-
merkt door de aanwezigheid van een extra eerste straal, vari-
erend van duplicatie van de tarsalia tot duplicatie van alleen 
de distale falanx. Behandeling bestaat uit verwijdering van de 
extra straal en is aanbevolen om het dragen van schoenen te 
verbeteren. Het doel van deze studie is om het verschil in voet-
functie van chirurgisch behandelde patiënten met mediale po-
lydactylie te vergelijken met gezonde controles om zo een uit-
spraak te kunnen doen over de voetfunctie in deze populatie.
Methode: Een crosssectionele patiëntcontrolestudie werd 
uitgevoerd met 39 kinderen, tussen 4 en 18 jaar, met 66 
chirurgisch behandelde voeten met mediale polydactylie, 
en 39 gezonde controles gematched op leeftijd en geslacht. 
Plantaire druk werd onderzocht met behulp van een EMED-
drukplaat. Daarnaast werd lengte, breedte en range of mo-
tion van de voet en tenen bestudeerd. ‘Wilcoxon matched 
paired’-testen werden gebruikt om piekdrukken en voetka-
rakteristieken te vergelijken tussen patiënten en controles. 
Ervaring: De patiëntengroep had een significant lagere piek-
druk onder de hallux in vergelijking met de controlegroep 
(p < 0,01). Daarnaast hadden de patiënten ook hogere piek-
drukken onder de 2e metatarsaal en 3e-5e metatarsaal in ver-
gelijking met de controlegroep (beide p < 0,01). De hallux 
bleek meer mediaal gedevieerd in de patiëntengroep (p < 
0.01). Het 1e IP-gewricht toonde een gelimiteerde plantair-
flexie (p < 0,01) vergeleken met de controlegroep. 
Conclusie: Voetfunctie in patiënten met mediale polydacty-
lie verschilt met voetfunctie van gezonde controles, waarbij 
een meer lateraal afwikkelpatroon werd gezien bij patiënten. 

S. Sepúlveda, L. Corion, S. Danilla  
SANTIAGO DEL CHILI
Achtergrond: Contourherstellende chirurgie wordt toene-
mend verricht in zowel patiënten met extreem gewichtsverlies 
na bariatrische chirurgie of leefstijlveranderingen, zogeheten 
‘Massive Weight Loss’ (MWL)-patiënten, alsook in patiënten 
met een meer cosmetische wens. Een van de belangrijkste uit-
komsten is kwaliteit van leven (‘Quality of Life’, QoL) geme-
ten met vragenlijsten ontworpen vanuit het perspectief van de 
patiënt (‘Patient Related Outcome Measures’, PROMs). Data 
op de lange termijn, meer dan een jaar na de ingreep, zijn 
echter schaars. In deze studie werd onderzocht of de korte- en 
de langetermijn-QoL na BCS vergelijkbaar is of verschilt.
Methode: In een bestaand cohort met patiënten die con-
tourherstellende chirurgie hadden ondergaan, werden alle 
patiënten met minstens een jaar follow-up na de ingreep 
geïncludeerd. Hun lichaamscontourgerelateerde QoL was 
preoperatief en drie maanden postoperatief bepaald met een 
PROM genaamd de ‘Body-QoL®’. Nu werd een tweede post-
operatieve meting verricht, minimaal een jaar na de ingreep. 
De preoperatieve, de postoperatieve kortetermijnscores (3 
maanden) en postoperatieve langetermijnscores (> 1 jaar)  
werden vergeleken.
Ervaring: De respons in het cohort (n = 159) was 70,4% pre-
operatief, 37,1% op kortetermijn- (3,13 maanden) en 81,1% 
bij langetermijnmeting (2,4 jaar). De scores op lange ter-
mijn waren met 83,6 ± 13,5 (p < 0,0001) hoger dan de 43,9 
± 14,1 preoperatief, en dit verschilde niet (p = 0,112) van de 
kortetermijnscores (85,2 ± 16,8). Alle individuele domeinen 
verbeterden (p < 0,0001) op korte en lange termijn na BCS. 
MWL-patiënten hadden lagere preoperatieve scores maar be-
reikten postoperatief bijna cosmetische waarden. 
Conclusie: De studie laat zien dat het effect van BCS op lange-
termijn-QoL sterk positief is, en dat dit stabiel is wanneer werd 
vergeleken met kortetermijnresultaten. Dit gold voor zowel 
MWL als cosmetische patiënten. Patiënten met angststoornis-
sen of depressie tijdens, of een toename van BMI na de in-
greep, hadden een lagere verbetering van ‘Body-QoL®’-score.     

9. de bodY-Q: ‘Patient Reported outcome 
Measures’ bij contourherstellende chirurgie  

D. Geerards, V.M. Monpellier, A.B. Mink van der Molen,  
S. Klein, E.S.J. van der Beek, M.M. Hoogbergen  
EINDHOVEN/UTRECHT
Achtergrond: Inzicht in de impact van een behandeling op 
de kwaliteit van leven is essentieel in een vak als de plastische 
chirurgie, waar behandeling gericht is op het verbeteren van 
vorm en/of functie. Om dit te meten is een ‘Patient-Repor-
ted Outcome Measure’ (PROM) noodzakelijk. Recent is de 
BODY-Q ontwikkeld, een PROM specifiek voor de (post-)
bariatrische populatie met de wens voor contourherstellende 
chirurgie (CHC). Doel van ons onderzoek is de eerste resul-
taten van de BODY-Q in Nederland te evalueren. 
Methode: De BODY-Q is een psychometrisch gevalideerde 
PROM, die volgens ’Mapi Trust’-richtlijn vertaald is naar het 
Nederlands. De BODY-Q evalueert drie domeinen (uiterlijk, 
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12. Axillaire disseminatie bij biA-Alcl; waar-
om klinische awareness van belang is 

M. de Boer, J.P. de Boer, W.G. van Selms, H.A. Rakhorst, 
R.R.W.J. van der Hulst, D. de Jong  
MAASTRICHT
Achtergrond: In 1997 werd ‘Breast Implant Associated Ana-
plastic Large Cell Lymphoma’ (BIA-ALCL) voor het eerst 
beschreven. Het betreft een T-cellymfoom dat ontstaat in 
de vloeistof of het kapsel rondom de borstprothese, zich 
klinisch presenterend als een seroom of als een palpabele 
massa. In de literatuur wordt beschreven dat bij 10% van de 
BIA-ALCL-patiënten disseminatie voorkomt, vaak naar axil-
laire lymfeklieren. Hierdoor kan BIA-ALCL zich in eerste in-
stantie als palpabele axillaire lokalisatie presenteren, zonder 
een evidente associatie met de borstprothese. In het kader 
van de Nederlandse landelijke epidemiologische en klinisch-
pathologische studie naar BIA-ALCL, werd dit type presenta-
tie van BIA-ALCL geanalyseerd.
Methode: Met behulp van een landelijke PALGA-zoekvraag 
werden alle patiënten met BIA-ALCL in Nederland verza-
meld. Hiervan presenteerden zich drie patiënten primair 
met een axillair lymfoom. Voor deze BIA-ALCL-patiënten 
werd ieder event in het gehele beloop beschreven; van de di-
agnose ALCL in de axillaire klier tot de uiteindelijke diagnose 
BIA-ALCL. Tevens werden deze patiënten klinisch-patholo-
gisch in kaart gebracht; 1. medische voorgeschiedenis; 2. re-
den van implantatie borstprothese, implantaatgeschiedenis 
en revisiegeschiedenis; 3. klinische presentatie BIA-ALCL, 
type diagnostiek (punctie/excisie), work-up en stadiëring; 4. 
behandeling (chirurgisch/systemisch/radiotherapeutisch) 5. 
uitkomst (remissie/relapse).
Ervaring: Drie patiënten presenteerden zich met een primai-
re axillaire lymfklier met een diagnose ALCL. Hierop werd, 
zoals lege artis gebruikelijk is, borstonderzoek verricht. Bij 
alle patiënten waren borstprothesen in situ (cosmetisch N 
= 2, reconstructief N = 1). Als gevolg werd duidelijk dat er 
sprake was van borstprothesegerelateerde problematiek (se-
roomvorming N = 2, massavorming N = 1), passend bij BIA-
ALCL. Het interval van implantatie tot presentatie varieerde 
van 13 tot 26 jaar. Alle patiënten ondergingen explantatie, 
capsulectomie en chemotherapie. Wegens ziekterelapse 
werd tweedelijns chemotherapie in hoge dosis en stamcel-
transplantatie (N = 3) toegepast. Hierop werd complete re-
missie bereikt (follow-up ≥ 1 jaar). Echter ondervonden twee 
patiënten chronische chemotherapiegerelateerde morbidi-
teit. 
Conclusie: De klinische awareness ten aanzien van BIA-AL-
CL bij patiënten met een borstprothese en late seroom- of 
massavorming is binnen de NVPC reeds sterk toegenomen. 
BIA-ALCL kan zich echter in zeldzame gevallen ook primair 
presenteren als axillaire disseminatie; en op deze wijze zor-
gen voor onderrapportage van BIA-ALCL. Tevens is er bij 
BIA-ALCL-patiënten met disseminatie intensievere (chemo-
therapeutische) behandeling geïndiceerd. Het consortium 
onderstreept het belang dat bij patiënten met axillaire lymfa-
denopathie zonder evidente peri-implanteffusie, BIA-ALCL 
differentiaal diagnostisch overwogen dient te worden. Om-

Dit is mogelijk te verklaren door de meer gedevieerde hal-
lux, waardoor afwikkeling minder effectief kan plaatsvinden. 
Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze verhoogde 
piekdrukken in de laterale voet ook leiden tot meer voet-
klachten bij kinderen en volwassenen.                                    

11. het postoperatieve verband in de kinder-
hand  

M. Notenboom, E.B. Burger, S.E.R. Hovius, M. Baas,  
C.A. van Nieuwenhoven  
ROTTERDAM
Achtergrond: Na het verrichten van ingrepen aan de hand en/
of onderarm is bij kinderen een goede immobilisatie nood-
zakelijk om het gewenste resultaat te bereiken. Behalve een 
adequate immobilisatie streven we naar minder polikliniek-
bezoeken; draaggemak, patiëntvriendelijkheid en minder ver-
bandwisselingen. In onze kliniek werd geïmmobiliseerd met 
een bovenarmsgipsverband dat direct postoperatief aange-
bracht werd. In plaats van frequente verbandwisselingen post-
operatief is de periode om het verband te laten zitten verlengd 
tot zes weken. Het doel is om onze resultaten te vermelden 
met dit veranderde beleid ten opzichte van het vroegere beleid. 
Methode: In een retrospectieve studie werden klinische data 
verzameld van kinderen die behandeld zijn aan 1 of 2 han-
den gevolgd door immobilisatie in de periode 2002 tot 2015. 
Twee groepen met een verschillende nabehandeling zijn ge-
analyseerd: 1) gipsverband voor 9 dagen gevolgd door een 
afneembaar gips met dagelijkse wondverzorging door de ou-
ders (KPV) en een kleefpleisterverband voor 6 weken dat na 
deze periode op de poli werd verwijderd (LPV). Iedere groep 
bestond uit 280 geopereerde handen. De groepen werden 
vergeleken ten aanzien van polikliniek- en spoedeisende-
hulpbezoeken, gediagnostiseerde infecties, antibioticavoor-
schriften en re-operatie ten gevolge van complicaties. 
Ervaring: In de groep patiënten die voor een korte periode 
verband kregen (KPV) werden 44 infecties van de hand ge-
rapporteerd in tegenstelling tot geen in de groep patiënten 
die hetzelfde verband voor een lange periode (LPV) kregen. 
Antibiotica werden 66 keer voorgeschreven na een KPV en 
13 keer na een LPV. Niet alle voorschriften waren gerelateerd 
aan infecties van de hand. Extra ziekenhuisbezoeken waren 
52 keer voor de LPV- en 74 keer voor de KPV-groep (NS). 
Re-operatie werd 6 keer in de LKP- genoemd vergeleken met 
12 keer in de KPV-groep. De baselinekarakteristieken waren 
gelijk voor de groepen.
Conclusie: Tegen onze eigen verwachting werden meer in-
fecties in de KPV-groep gerapporteerd met een hoger aantal 
voorschriften antibiotica. Het aantal extra ziekenhuisbezoe-
ken op poli of SEH is vergelijkbaar voor beide groepen. Al-
hoewel nieuwsgierigheid ons vaak meester is en wij als artsen 
wonden met regelmaat willen controleren, is uit dit onder-
zoek gebleken dat het verbinden van een chirurgische wond 
bij kinderen voor 6 weken een veilige methode is. Een bijko-
mend voordeel is het feit dat ouders niet belast worden met de 
dagelijkse wondverzorging in een fase waarin vertrouwen een 
belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het kind.                                                                       
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echter complicaties ontstaan na het inbrengen van borstim-
plantaten. Een weinig erkende, maar relevante complicatie 
is lokale zwakte van het kapsel om het borstimplantaat. Dit 
wordt veroorzaakt doordat het kapsel plaatselijk dun is met 
een grote rekbaarheid, resulterend in een kapselherniatie die 
het implantaat palpabel dan wel zichtbaar maakt en pijn kan 
veroorzaken. Tevens kan er cosmetische ontevredenheid van 
de patiënt zijn. De beste behandeling hiervoor is discutabel 
en verschillende mogelijkheden worden aanbevolen. Wij 
introduceren voor deze indicatie een nieuwe chirurgische 
techniek, de kapselplastiek en bespreken een caseserie.
Methode: Dit artikel betreft een retrospectieve casestu-
die van patiënten met een plaatselijke kapselherniatie na 
een mamma-augmentatie. Alle geïncludeerde vrouwen pre-
senteerden zich met lokale pijnklachten en een palpabele 
zwelling, te wijten aan een herniatie van het kapsel. In deze 
caseserie heeft één plastisch chirurg de kapselplastieken uit-
gevoerd. Hierbij markeerde de chirurg preoperatief de plaats 
van de herniatie en verwijderde via een inframammaire inci-
sie de prothese. Vervolgens werd de kapsellap diathermisch 
vrijgeprepareerd van de borstwand. Daarna werd de kapsel-
plastiek aan de ventrale zijde van de pocket bevestigd om de 
herniatie inwendig te bedekken en het subcutaan weefsel te 
verstevigen.
Ervaring: In deze studie werden 30 patiënten geïnclu-
deerd. De VAS-score preoperatief liet een mediaan van 7 (range 
1-9) zien. Postoperatief gaf 86,6% van de patiënten pijnver-
mindering aan (P < 0,00) met een mediaan van 0 (range 
0-8) op de VAS. De meerderheid van de patiënten (63,3%) 
liet een verbetering zien in de cosmetische tevredenheid (P < 
0,02). Postoperatief was er bij 27 patiënten (90%) een vermin-
dering van de palpabele zwelling. Bij alle patiënten werd de 
herniatie peroperatief bevestigd door de operateur; dun sub-
cutaan weefsel in combinatie met een lokaal dun kapsel. Geen 
intraoperatieve complicaties werden geregistreerd en postope-
ratief zijn er geen ernstige complicaties opgetreden.
Conclusie: Kapselplastiek lijkt een veilige behandeling voor 
gelokaliseerde pijn na mamma-augmentatie die veroorzaakt 
wordt door een kapselherniatie. Patiënten hadden na deze 
behandeling een significante vermindering in pijn en een 
verbeterde cosmetische tevredenheid, zonder dat er periope-
ratief (ernstige) complicaties optraden.

15. Artrodese van het carpometacarpale 
gewricht van de duim voor artrose: lange-
termijnresultaten van patiëntgerelateerde 
uitkomstmaten (‘patient related outcome 
measurements’ [PRoMs]) 
 
C.M.C.A. van Laarhoven, V.J.M.M. Schrier, M. van Heijl, 
A.H. Schuurman  
UTRECHT
Achtergrond: Carpometacarpale(CMC) artrodese is een 
veelgebruikte methode voor de behandeling van duimbasis-
artrose. De resultaten na CMC-artrodese van de duim voor 
artrose zoals beschreven in de literatuur lopen erg uiteen. 
Langetermijnresultaten ontbreken met name van essentiële 

gekeerd dient bij een diagnose BIA-ALCL het borstonder-
zoek lege artis uitgevoerd te worden, met inachtneming van 
de axillaire klieren.          
  

Streven naar perfectie bij het creëren van 
de neovulva van de transgendervrouw. Een 
retrospectieve studie

H.C.E. Sluijmer, M. Özer, M.A. Jonker, M.B. Bouman, 
M.E. Buncamper, M.G. Mullender
AMSTERDAM
Achtergrond: Een vaginaplastiek is de geslachtsveranderen-
de operatie voor transgendervrouwen. Om een zo natuurlijk 
mogelijke vulva te creëren, worden van het preputium van 
de penis, de ‘clitoral hood’ en de labia minora gevormd. 
Hoewel uit eerder onderzoek is gebleken dat transgender-
vrouwen tevreden zijn met zowel de vorm als de functie van 
hun neovagina, wordt er gestreefd naar het creëren van een 
zo natuurlijk mogelijke vulva. Het doel van deze studie is on-
derzoeken hoe labia minora necrose voorkomen kan worden 
en de esthetiek van de vulva kan worden verbeterd. 
Methode: Retrospectief statusonderzoek tussen januari 2012 
en maart 2015. In deze periode zijn 195 vaginaplastieken 
verricht, waarvan 170 patiënten werden geïncludeerd. De 
patiëntvariabelen zijn: leeftijd, roken (tegen het beleid in), 
operatietechniek, circumcisie en preputiumlengte. De uit-
komstvariabelen zijn: vulvaire necrose (inclusief minimale 
necrose, zonder consequenties voor het uiterlijk van de 
neovulva), de locatie van de necrose, infectie, hematoom, 
wonddehiscentie, nabloeding en het al dan niet hebben on-
dergaan van een secundaire operatie. Hierbij was er extra 
aandacht voor de labia minora. Voor de statische analyse is 
er gebruikgemaakt van een ‘logistic prediction regression’-
model en een ‘association logistic regression’-model.
Ervaring: Labia minora necrose kwam voor bij 61 patiënten 
(35,9%). Hiervan ondergingen 11 patiënten (6,5%) een secun-
daire correctie aan de labia minora. De overige 50 patiënten 
(29,4%) waren tevreden met het uiterlijk van hun neovulva 
ondanks de labia minora necrose. Er bleken geen factoren 
geassocieerd met het ontstaan van necrose aan de neovulva. 
Wel bleek de lengte van de preputiumlap significant gecor-
releerd te zijn met de kans op het ontstaan van labia minora 
necrose. Bij een preputiumlap lengte korter dan 3 cm werd 
een significante daling in labia minora necrose zichtbaar.
Conclusie: In het streven naar een natuurlijke vulva voor 
transgendervrouwen kan door het gebruik van een prepu-
tiumlap korter dan 3 cm de kans op labia minora necrose 
worden verkleind.                                                                                

14. Kapselplastiek bij pijnklachten ten gevolge 
van een kapselherniatie bij borstimplantaten  

I.G. van Muster, K.M.E. Wehrens, L.T. Tan  
DEN HAAG
Achtergrond: Borstvergroting is een van de meest toegepaste 
esthetische chirurgische ingrepen wereldwijd. Er kunnen 
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Ervaring: 218 claims werden geïncludeerd. Hiervan is 83% 
behandeld door algemene chirurgie, de afdeling radiologie 
was bij 16% van de claims betrokken. Arts-assistenten waren 
bij 86% van de claims betrokken. De gepresenteerde letsels 
zijn veelvoorkomende letsels. Van de 169 gesloten dossiers is 
bij 34% aansprakelijkheid erkend. Bij deze claims zijn fractu-
ren, peesletsels, luxaties, ligamentaire letsels en zenuwletsels 
gemist. Van de erkende claims is onvoldoende kennis van 
zorgverlener de meest voorkomende oorzaak (83%).
Conclusie: De meest voorkomende oorzaak van erkende 
claims is onvoldoende kennis van de zorgverlener. De kennis 
bij de zorgverlener op de SEH moet verbeterd worden om de 
zorg te verbeteren en claims over hand- en polsletsels op de 
SEH te voorkomen. Met name kennis over veelvoorkomende 
hand- en polsletsels is hierbij van belang. Omdat arts-assis-
tenten vaak betrokken zijn bij de behandeling op de SEH is 
het belangrijk aandacht te besteden aan deze groep. Met deze 
data is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de alge-
mene behandeling van hand- en polsletsels op de SEH. 

17. ulnaire polydactylie: een vergelijking van 
langetermijnuitkomsten tussen vasculair clip-
pen en chirurgie in pasgeborenen  

D. Zoutendijk, E.B. Burger, S.E.R. Hovius, C.A. van Nieu-
wenhoven  
ROTTERDAM
Achtergrond: Ulnaire of postaxiale polydactylie type B (PAPD-
B) wordt gekenmerkt door een extra vinger met alleen een 
huidsteel bij de basis. Op dit moment zijn er drie opties om 
dit type polydactylie te behandelen: chirurgie, ligatuur of het 
plaatsen van vasculaire clips. Het doel van deze studie is om 
complicaties, pijn en het uiterlijk van het litteken na vasculai-
reclipapplicatie op de lange termijn te onderzoeken en deze 
uitkomsten te vergelijken met chirurgische behandeling.  
Methode: Alle patiënten met PAPD-B die tussen 2005 en 
2015 behandeld zijn in het Erasmus MC, werden geïdentifi-
ceerd in de patiëntenregistratie. De leeftijd ten tijde van be-
handeling, follow-uptijd en het aantal en type complicaties 
van deze patiënten werden geregistreerd. Daarnaast werden 
ouders of verzorgers van de patiënten gevraagd om een vra-
genlijst in te vullen met VAS-scores voor pijn en esthetiek 
van het litteken. 
Ervaring: 56 patiënten met 82 PAPD-B-vingers werden geïn-
cludeerd. Follow-uptijd was significant korter in de clipgroep 
(20,6 maanden (SD: 18,57) versus 64,3 maanden (SD: 5,57); p 
= 0,000). Geen significant verschil werd gezien in complica-
ties tussen de clipgroep (n = 5) en chirurgische groep (n = 8; p 
= 0,766). Dit wordt echter wel significant als het afvallen van 
de clips (n = 5) geëxcludeerd wordt (p = 0,008). 23 patiënten 
(of ouders) voltooiden de vragenlijsten; 9 (15 vingers) in de 
clipgroep, 14 (19 vingers) in de chirurgische groep. VAS-sco-
re voor pijn na behandeling met clips was 0,90 (IQR: 0,05-
1,75) (10 = ondraaglijke pijn) versus 0,00 (IQR: 0,00-0,10; p 
= 0,009) bij chirurgie. Esthetische VAS-score was significant 
lager in de clipgroep (2,50 [IQR: 0,30-4,70][10 = helemaal te-
vreden] versus 8,90 [IQR: 7,55-10,25][p = 0,000]). 

patiëntgerelateerde uitkomstmaten (‘patient related outco-
me measurements’; PROMs). Het doel van deze studie is 
het evalueren van de langetermijnresultaten van de PROMs 
na een artrodese van het CMC1-gewricht wegens artrose.
Methode: Er werd een retrospectieve analyse uitgevoerd naar 
alle CMC1-artrodeses geopereerd tussen 1996 en 2015 in 
het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. De PROMs-
vragenlijsten, ‘Dissabilities of the arm, shoulder and hand’-
vragenlijst, ‘Dutch Language version’ (DASH-DLV), ‘Patient 
related wrist and hand evaluation Dutch Language version’ 
(PRWHE-DLV) en tevredenheidsvragenlijst, werden naar alle 
patiënten gestuurd. Tevens werden alle aanwezige pre- en po-
stoperatieve data van de geopereerde patiënten geanalyseerd. 
Ervaring: Van de 42 uitgevoerde artrodeses, waren 32 dui-
men in 27 patiënten (14 mannen en 13 vrouwen) beschikbaar 
voor follow up. De gemiddelde leeftijd ten tijde van opera-
tie was 55 jaar (range 42-71). De gemiddelde follow up was 
10 jaar (range 1-19). De gemiddelde DASH-score was 25,9 
(range 0- tot 62,50) met een gemiddelde PRHWE van 33,9 
(range 0-80). De gemiddelde tevredenheid na operatie en 
tevredenheid over uitkomst van operatie was respectievelijk 
8 en 7,6 (op een schaal van 0-10, met 0 slecht en 10 uitste-
kend). Van deze groep zou 73% de operatie aanraden aan 
familie en 63% de operatie nogmaals ondergaan.
Conclusie: In de literatuur ontbreken langetermijnresulta-
ten over tevredenheid en de PRWHE na artrodese wegens 
duimbasisartrose. Onze studie presenteert de langeter-
mijnresultaten van de DASH, PRWHE en tevredenheid na 
CMC1-artrodese voor duimbasisartrose. De resultaten laten 
op lange termijn een hoge tevredenheid zien, ondanks dat 
de PRHWE en DASH mindere resultaten weergeven. Toe-
komstig onderzoek naar de behandeling van CMC 1-artrose 
zal zich moeten richten op prospectieve langetermijnresul-
taten van de verschillende PROMs, om de uitkomsten van 
de huidige studie te kunnen bevestigen. Daarbij zal verder 
onderzoek naar de oorzaken die de verschillende PROMs 
beïnvloeden, benodigd zijn.                                                    

16. Analyse van schadeclaims over hand- en 
polsletsels op de spoedeisende hulp (SEh)  

M. Zegel, R.W. Selles, J.M. Zuidam  
ROTTERDAM
Achtergrond: Hand- en polsletsels zijn de meest voorkomen-
de lichamelijke letsels op de spoedeisende hulp (SEH) in 
Nederlands (27%). Daarnaast hebben handen en polsen een 
grote maatschappelijke impact. Verschillende specialismen 
behandelen hand- en polsletsels op de SEH. Om de zorg van 
hand- en polsletsels op de SEH te verbeteren zijn in het ver-
leden onder andere het handletselboekje en -formulier ge-
introduceerd. Analyse van schadeclaims kunnen aanleiding 
geven tot nieuwe initiatieven om de zorg te verbeteren en 
claims te voorkomen. 
Methode: Schadeclaims over hand- en polsletsel op de SEH 
van 2007 t/m 2014 in de claimdatabase van MediRisk zijn 
geanalyseerd. In de periode van 2007 t/m 2014 waren 70% 
van de ziekenhuizen verzekerd bij MediRisk.



2016|4      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

169

absTraCTs

Conclusie: Deze studie laat een groot verschil zien in het 
percentage mammareconstructies dat uitgevoerd wordt in 
de Verenigde Staten in vergelijking met Nederland. Uitwis-
seling van data is behulpzaam bij het vormen van een inter-
nationale consensus over het wel of niet uitvoeren van een 
mammareconstructie na BC en DCIS en kan daarbij leiden 
tot optimale patiëntenzorg.           

19. Medial row perforators are associated 
with higher rates of fat necrosis in bilateral 
diEP breast reconstruction  

P. Kamali, M. Lee, B.E. Becherer, W. Wu, D. Curiel,  
A. Tobias, H.A. Rakhorst, S.J. Lin, B.T. Lee  
BOSTON
Achtergrond: Voor ‘Deep Inferior Epigastric Perforator’ 
(DIEP)-lapreconstructies is een juiste keuze van de perfo-
ratoren essentieel. Een geschikte perforator dient te zorgen 
voor een maximale perfusie en een minimaal risico op vet-
necrose. Over het algemeen streeft men ernaar de lap te cen-
treren recht boven de meest dominante perforator, echter is 
dit bij een bilaterale DIEP-lapreconstructie niet altijd mo-
gelijk. Het doel van deze studie is om perfusiegerelateerde 
complicaties geassocieerd met de locatie van de perforatoren 
te evalueren na bilaterale DIEP-lapreconstructies.
Methode: In deze retrospectieve cohortstudie werden alle 
patiënten geïncludeerd die in de periode 2004–- 2014 een 
bilaterale DIEP-lapmammareconstructie hebben ondergaan. 
De lappen werden verdeeld in drie groepen gebaseerd op 
perforatorlocatie: 1) laterale perforator, 2) mediale perforator 
en 3) combinatie van een mediale en laterale perforator. Pa-
tiëntkarakteristieken en postoperatieve complicaties werden 
geëvalueerd. 
Ervaring: In totaal werden er 728 patiënten geïncludeerd. Bij 
263 (36,1%) patiënten werden laterale perforatoren voor de 
bilaterale DIEP-lapreconstructie gebruikt, bij 225 (30,9%) 
mediale perforatoren en bij 240 (33,0%) een combinatie van 
laterale en mediale perforatoren. Er waren geen significante 
verschillen tussen de 3 groepen wat betreft patiëntkarakte-
ristieken en DIEP-lapgewicht. Vetnecrose kwam significant 
vaker voor in de groep waarbij mediale perforatoren werden 
gebruikt in vergelijking met laterale perforatoren(24,5% 
vs 8,2%, p < 0,001) en de gecombineerde groep (24,5% vs 
11,6%, p < 0,001). Er werd geen significant verschil gezien in 
de kans op vetnecrose tussen de laterale groep en de gecom-
bineerde groep (8,2% vs. 11,6%, p = 0,203) 
Conclusie: Selectie van de juiste perforator in een DIEP-
lapmammareconstructie is cruciaal voor het minimaliseren 
van perfusiegerelateerde complicaties. Onze analyses tonen 
een significant verschil in het optreden van vetnecrose tus-
sen de verschillende perforatorgroepen; in vergelijking met 
mediale perforatoren, leidden laterale perforatoren en de 
gecombineerde groep tot significant minder vetnecrose.  

De inzender heeft verklaard dat de auteurs financieel belang heb-
ben bij deze presentatie en dat zij dit zullen melden tijdens hun 
presentatie.     

Conclusie: Deze studie toont aan dat behandeling van 
PAPD-B met vasculaire clips gemakkelijk poliklinisch kan 
worden geïmplementeerd zonder de gevolgen van algemene 
of lokale anesthesie bij een jong kind. Clippen heeft een 
lager risico op complicaties in vergelijking met chirurgie. 
De beoordeling van de esthetiek van het litteken was signi-
ficant slechter bij vasculaire clips. Dit verschil kan worden 
verklaard door de kortere follow-uptijd, wat resulteert in een 
minder uitgerijpt litteken ten tijde van het onderzoek. Even-
tueel kan chirurgische correctie van het litteken onder plaat-
selijke verdoving worden overwogen op oudere leeftijd om 
tevredenheid van de patiënt over het litteken te vergroten.  

18. Surgical treatment and reconstruction in 
women diagnosed with invasive breast cancer 
and dciS: comparison between practices in 
uSA and The netherlands  

P. Kamali, A.C.M. van Bommel, B.E. Becherer, B.T. Lee, 
S.J. Lin, H.E. Rakhorst  
BOSTON  
Achtergrond: Ondanks een bewezen positief effect op het 
gebied van seksualiteit, lichaamsbeeld en kwaliteit van 
leven, ondergaat slecht 25% tot 40% van de borstkankerpa-
tiënten een mammareconstructie na mastectomie. Echter, 
de literatuur op basis waarvan de deze beslissingen worden 
genomen, is grotendeels gebaseerd op Amerikaanse studies 
waarbij gebruik is gemaakt van grote nationale databases. 
Deze databases bieden unieke mogelijkheden om patronen 
in de zorg en de variatie in het gebruik van borstreconstruc-
ties te evalueren. Het doel van deze studie is om de trend 
in borstreconstructies in de Verenigde Staten en Nederland 
met elkaar te vergelijken.  
Methode: Voor deze studie is gebruikgemaakt van de 
nationale borstkankerdatabase van Nederland, de ‘NABON 
Breast Cancer Audit’ (NBCA)-database (2011–2015) en twee 
nationale databases uit de Verenigde Staten, de ‘Surveil-
lance, Epidemiology, and End Results’ (SEER)-database 
(2010–2013) en de ‘National Surgical Quality Improvement 
Program’ (NSQIP)-database (2010–2014). Alle patiënten 
gediagnosticeerd met borstkanker (BC) en ductaal carci-
noom in situ (DCIS) die een mastectomie en directe borst-
reconstructie (IBR) hebben ondergaan, zijn geïdentificeerd 
en geïncludeerd. Naast het uitvoeren van trendanalyses 
is getracht om overeenkomsten en verschillen tussen de 
databases uiteen te zetten en te vergelijken.  
Ervaring: De NBCA-database omvatte 61.988 BC-patiënten 
en 9.886 DCIS-patiënten die voldeden aan onze inclusiecri-
teria. In de SEER werden 230.784 BC-patiënten en 60.683 
DCIS-patiënten geïncludeerd en in de NSQIP 31.888 BC-
patiënten en 6.489 DCIS-patiënten. Van alle BC-patiënten 
in de NBCA, SEER en NSQIP onderging respectievelijk 
19,3%, 24,0% en 48,8% een IBR (p < 0,001). Onder DCIS-
patiënten was dit respectievelijk 44,0%, 36,3% en 59,0% 
(p < 0,001). Het totaal aantal borstreconstructies nam in de 
drie databases in zowel BC-als DCIS-patiënten significant 
toe over tijd (p < 0,001).  
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gereconstrueerd, is het aanbevolen de triceps te re-innerve-
ren. Elleboogextensie is noodzakelijk om de hand correct te 
positioneren in de ruimte en om de elleboog te stabiliseren. 
Deze studie heeft de uitkomsten na transfer van de n. acces-
sorius naar de lange kop van de triceps om de functie van 
elleboogextensie te herstellen geëvalueerd. Naast kwaliteit van 
elleboogextensie is er gekeken of bepaalde patiënt of letselge-
relateerde factoren invloed hebben op het functioneel herstel. 
Methode: In deze retrospectieve studie zijn in totaal 42 pati-
enten geïncludeerd en geëvalueerd. Alle patiënten ondergin-
gen transfer van de n. accessorius naar de lange kop van de 
triceps. Hierbij werd gebruikgemaakt van lange autologe ze-
nuwgrafts om spanningsloze zenuwcoaptaties te bewerkstel-
ligen. Alle patiënten ondergingen daarnaast diverse andere 
ingrepen voor de reconstructie van andere functies van de 
bovenste extremiteit dan elleboogextensie, waaronder elle-
boogflexie, schouderstabilisatie en handfunctie. De primaire 
uitkomstmaat was elleboogextensiekracht gemeten op de 
MRC-schaal. Daarnaast zijn tekenen van tricepsre-innervatie 
gedurende follow-up gemeten met behulp van EMG.
Ervaring: Wanneer we kijken naar de totale groep (n = 42) 
met een follow-up tussen de 12 en 45 maanden (gemiddeld 
24,3 maanden) zien we dat 52,4% klinisch relevant herstel 
bereikt. In meer detail bereikt 45,2% tricepskracht M0 of 
M1, 19% M2 en 35,8% ≥ M3. Concomitant vasculair letsel 
heeft een significant belemmerend effect op functioneel her-
stel. In de subgroep met minimaal 20 maanden follow-up (n 
= 26) liet 69,5% klinisch relevant herstel zien. In deze sub-
groep bereikte 7,7% geen herstel (M0), 19,2% M1 en 23,1% 
M2. 50% van de patiënten in deze subgroep bereikte M3 el-
leboogextensie of beter, waarvan 34,5% M4. 
Conclusie: De bevindingen in deze studie laten zien dat 
transfer van de n. accessorius naar de lange kop van de 
triceps een geschikte optie biedt ter reconstructie van 
elleboogextensie na plexus brachialis letsel, ondanks de 
relatief lange tijd tot re-innervatie. Concomitant vasculair 
letsel belemmert functioneel herstel. 

 
                                                      
22. functioneel herstel na reconstructie van 
een groot zenuwdefect met een gedecellula-
riseerd allogeen zenuwtransplantaat in een 
konijnmodel  

L.F. Bulstra, C.A. Hundepool, P.F. Friedrich, A.T. Bishop, 
S.E.R. Hovius, A.Y. Shin  
ROTTERDAM/ROCHESTER
Achtergrond: Gedecellulariseerde allogene zenuwtransplan-
taten zijn een veelbelovend alternatief voor autologe zenuw-
transplantaten. Gebruik van gedecellulariseerde allogene 
transplantaten voorkomt morbiditeit van de donorzijde en 
een tekort aan donormateriaal. Het allogene zenuwtrans-
plantaat is zodanig bewerkt dat immunosuppressiva niet 
meer nodig zijn, terwijl de structuur van de zenuwgraft (de 
extracellulaire matrix) zo optimaal mogelijk behouden blijft. 
Het doel van deze studie was de evaluatie van functioneel 
herstel na reconstructie van een groot zenuwdefect met een 
geoptimaliseerd zenuwallotransplantaat in een konijnmo-

20. Kwaliteit van leven bij 239 patiënten met 
een vrijelapreconstructie na onderbeenletsel 

S. Egeler, T. de Jong, A.J.M. Luijsterburg, M.A.M. Mureau  
ROTTERDAM
Achtergrond: De afgelopen 40 jaar is microchirurgische re-
constructie van een traumatisch ondersteextremiteitsdefect 
een betrouwbare chirurgische behandeling geworden. Er is 
echter nog weinig bekend over de langetermijnresultaten 
van deze complexe reconstructies betreffende kwaliteit van 
leven en functionaliteit. 
Methode: Een retrospectieve langetermijnfollow-upstudie 
van patiënten die een vrijelapreconstructie ondergingen 
na een complex trauma van de onderste extremiteit in één 
universitair medisch centrum tussen 1993 en 2014. De 
patiëntenpopulatie werd onderverdeeld in: groep 1) vroege 
vrijelapreconstructies tot 42 dagen na trauma, groep 2) uit-
gestelde reconstructie vanaf 42 dagen na trauma en groep 3) 
reconstructies voor osteomyelitis vanaf 42 dagen na trauma. 
Kwaliteit van leven en beenfunctie werden beoordeeld door 
middel van respectievelijk de ‘Short-Form 36’ (SF-36)- en de 
‘Lower Extremity Functioning Scale’ (LEFS)-vragenlijsten. 
Voorspellende factoren voor patiëntgerapporteerde uitkom-
sten werden geïdentificeerd. 
Ervaring: 239 patiënten werden geïncludeerd van wie 108 
de vragenlijsten invulden. Totale vrijelapoverleving betrof 
96,1%, 91,4% en 98,5% voor respectievelijk groep 1,2 en 3. 
Groep 1 had de beste gemiddelde score voor beide vragenlijs-
ten, groep 3 de slechtste. De SF-36 fysiekecomponentscore 
was significant lager voor alle 3 de groepen in vergelijking 
met de Nederlandse bevolking. Chronische pijn was geas-
socieerd met lagere scores voor de vragenlijsten in groep 1 
en 2. Verder was vertraagde botheling waarvoor interventie 
noodzakelijk was geassocieerd met een lagere LEFS-score in 
groep 3. Postoperatieve complicaties hadden geen significan-
te invloed op patiëntgerapporteerde uitkomsten.
Conclusie: Patiënten die een vroege reconstructie ondergin-
gen rapporteerden een betere kwaliteit van leven én been-
functie terwijl patiënten die osteomyelitis ontwikkelden in 
de postoperatieve periode slechter scoorden. Chronische 
pijn na een reconstructie was geassocieerd met een slech-
tere kwaliteit van leven én beenfunctie. Op basis van zowel 
de chirurgische als door patiënt gerapporteerde uitkomsten, 
raden wij zo vroeg mogelijke microvasculaire reconstructie 
van ernstige open onderbeenfracturen aan.

21. Transfer van de n. accessorius naar de 
triceps met lange zenuwinterponaten ter 
reconstructie van elleboogextensie na plexus 
brachialis-letsel 

L.F. Bulstra, N. Rbia, M.F. Kircher, S.E.R. Hovius,  
R.J. Spinner, A.T. Bishop, A.Y. Shin  
ROTTERDAM/ROCHESTER
Achtergrond: Er is voortdurend verbetering en uitbreiding 
van reconstructieve opties voor plexus brachialis laesies. Met 
name bij patiënten bij wie de handfunctie is gespaard of wordt 
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gewonnen vanuit de glabella om het defect te sluiten. Daar-
bij ontstaan dogears aan de basis van de lap die middels  
‘Burrows’ triangles’ worden gecorrigeerd. 
Ervaring: Onze ervaringen met deze lap zijn uitstekend. 
Wij hebben er inmiddels twaalf uitgevoerd, wat slechts bij 
één tot minimale distale lapnecrose heeft geleid. Het is een 
makkelijke en betrouwbare procedure. Patiënten zijn erg te-
vreden met het esthetische resultaat. Dit komt volgens ons 
mede doordat de procedure de ‘glabellar lines’ doet verstrij-
ken en de neustip enigszins eleveert wat beide leidt tot een 
verjonging van het uiterlijk.
Conclusie: De rintalalap is een betrouwbare en fraaie optie 
ter reconstructie van het neuspuntdefect na oncologische ex-
cisie. Deze willen wij graag onder de aandacht brengen en 
illustreren door middel van het presenteren van een casus.    

24. Schone schijn  

C.E.E. de Vries, J.F.Mermans, M.E.Buncamper, 
F.B.Niessen, G.L.Pigot, M.B.Bouman  
AMSTERDAM
Achtergrond: Subcutane injecties met vloeibare siliconen en 
paraffine ter verbetering van lichaamscontouren wordt — al 
decennialang — beschouwd als een obsolete behandeling 
vanwege de zeer ernstige complicaties. Desondanks worden 
deze middelen wereldwijd tot op heden misbruikt met per-
manente mutiliteit en sterfte als gevolg. Hoewel populari-
teit van behandelingen meestal wordt geassocieerd met de 
transgendersubcultuur, blijken ook biologische mannen en 
vrouwen slachtoffer te zijn van dergelijke behandelingen.
Methode: Deze caseserie beschrijft dertien patiënten: zeven 
man-vrouwtransgenders, twee biologische vrouwen en vier 
biologische mannen. Alle beschreven patiënten ondervon-
den langetermijncomplicaties na injectie met vloeibare sili-
conen of paraffine in uiteenlopende locaties in het lichaam 
(heupen, billen, mammae of geslachtsdelen). De complica-
ties varieerden van chronisch recidiverende ontstekingsre-
acties en deformiteiten tot een casus met een zeer ernstige 
vorm van respiratoire insufficiëntie ten gevolge van silico-
nenembolieën. Hier zal een longtransplantatie mogelijk nog 
de enige uitkomst bieden.
Ervaring: Aanvankelijke conservatieve behandeling met cor-
ticosteroïden al dan niet in combinatie met antibiotica is on-
voldoende toereikend en radicale chirurgische behandeling is 
vrijwel altijd noodzakelijk. Voor de bedekking van grote wond-
gebieden gaat de voorkeur uit naar split-skin grafts (SSG’s). In 
specifieke gevallen, zoals bij peniele en scrotale defecten, kan 
gekozen worden voor reconstructie met bijvoorbeeld scrotaal- 
en of lieslappen. Chirurgische behandelingen behoeven nage-
noeg altijd heroperatie en langdurige follow-up. 
Conclusie: Het ideale behandelalgoritme bij patiënten die 
zich presenteren na subcutane injectie met vloeibare silico-
nen of paraffine is nog niet beschreven. De resultaten van 
deze caseserie laten zien dat bij grote ingespoten hoeveelhe-
den radicale — echter vaak mutilerende — chirurgie enige 
uitkomst kan bieden. Professionals moeten zich bewust zijn 
van het langdurige — soms zelfs fatale — beloop bij deze pa-

del. Daarnaast is de invloed van de bewaartemperatuur van 
het transplantaat op de zenuwregeneratie geëvalueerd. 
Methode: De allogene zenuwtransplantaten werden gedecel-
lulariseerd volgens een eerder geoptimaliseerd protocol en 
bewaard op 4 of -80 graden Celsius. In 36 konijnen werd een 
3 cm nervus peroneus defect gereconstrueerd met ofwel een 
op 4 of -80 graden bewaard allogeen transplantaat of een au-
toloog zenuwtransplantaat (controlegroep). Zenuwregenera-
tie werd longitudinaal geëvalueerd met behulp van echogra-
fie (t = 0, 10, 16 en 24 weken). Na 24 weken werd functioneel 
herstel gemeten op basis van spiermassa, maximale spier-
kracht, elektrofysiologie (CMAP) en histomorfometrie.
Ervaring: Longitudinale echometingen tonen snellere re-
generatie met koud gepreserveerde allotransplantaten dan 
met bevroren allotransplantaten. Na 24 weken laten echo- 
en spiermassametingen vergelijkbare regeneratie zien in 
koud gepreserveerde allotransplantaten en autologe trans-
plantaten terwijl de groep met het op -80 bewaarde al-
lotransplantaat significant slechter scoort dan beide andere 
groepen (p<0.05). Maximale spierkracht in reconstructies 
met koud gepreserveerde allotransplantaten is vergelijkbaar 
metde controle groep. Het op -80 bewaarde allotransplantaat 
daarentegen liet een significant slechtere uitkomst zien dan 
autologe transplantaten (p<0.05). Electrofysiologie en histo-
morfometrie laten geen significante verschillen zien tussen 
de drie groepen.
Conclusie: Zenuwreconstructie met het allogene transplan-
taat gepreserveerd op -80 graden geeft langzamer en slechter 
functioneel herstel dan het koud gepreserveerde gedecellula-
riseerde allogene zenuwtransplantaat. Dit laatste transplan-
taat resulteert in succesvol herstel van een groot defect in het 
konijn model, statistisch equivalent aan de gouden standard, 
het autologe zenuwtransplantaat.                        

23. de rintalalap, een goede optie bij neus-
puntdefecten  

M.J. Ottenhof, M. Hoogbergen  
EINDHOVEN
Achtergrond: Neuspuntdefecten na oncologische resectie 
zijn vaak relatief mutilerend gezien de prominente plaats in 
het gelaat. Het is meer dan eens een uitdaging om de be-
handeling tot een esthetisch bevredigend einde te brengen. 
Genezing per secundam laat vaak een delle achter, een huid-
transplantaat meestal een kleurverschil, pincusioning en 
een lokale transpositie zoals een bilobedflap leidt soms tot 
onregelmatigheden of ontsierende littekens. Dit laatste kan 
vermeden worden door de littekens niet de esthetische units 
van de neus te laten doorkruisen.
Methode: Een manier om neuspuntdefecten te reconstrue-
ren en de esthetische units intact te laten is door een axi-
ale opschuifplastiek te gebruiken vanuit de glabella over de 
neusrug. Deze methode werd voor het eerst beschreven door 
Rintala et al. in 1969 voor midlijndefecten van de neus. De 
lap wordt gevasculariseerd door de a. dorsalis nasi en kan 
dus door het subfibromusculaire vlak naar craniaal over de 
neusrug worden geprepareerd totdat er voldoende lengte is 
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conservatieve behandeling, en hoeveel patiënten additionele, 
chirurgische interventies ondergaan. Het doel van deze stu-
die is 1) de uitkomsten van conservatieve behandeling van 
duimbasisartrose in een groot cohort te beschrijven en 2) te 
onderzoeken welk percentage patiënten uiteindelijk chirurgi-
sche behandeling behoeft en binnen welke tijdspanne.
Methode: In een prospectieve, multicenterstudie (2011-
2014) werden 809 patiënten geïncludeerd die 3 maanden 
conservatief werden behandeld voor duimbasisartrose met 
spalkbehandeling en/of handtherapie. Uitkomsten, zoals 
pijn (VAS), functie (‘Michigan Hand Questionnaire’) en 
patiënttevredenheid met de hand (VAS), werden geregis-
treerd op baseline, na 6 en na 12 weken, en na een jaar. Na 
een missende waardeanalyse werd er gebruikgemaakt van 
multipele imputatie. Uitkomsten werden vergeleken met 
baselinewaarden middels ANOVA, aangevuld met post-hoc-
testen en subgroepanalyses op basis van het baselinepijnni-
veau. Verder werd genoteerd of patiënten na conservatieve 
therapie alsnog chirurgisch werden behandeld, en hoeveel 
tijd hiertussen zat. 
Ervaring: Na een jaar werd er een significante pijnreductie 
(VAS) gezien van gemiddeld 61 ± 22 naar 48 ± 23 en een 
significante functieverbetering van gemiddeld 64 ± 14 naar 
72 ± 10. Post-hoctesten lieten zien dat er alleen significante 
verbetering behaald werd tussen baseline en 6 weken. Na de 
subgroepanalyse bleek dat pijn alleen significant verbeterde 
bij baselinepijnscores hoger dan 45. Bij baselinepijnscores 
lager dan 35, nam de pijn juist toe. Na een gemiddelde fol-
low-upduur van 2,2 jaar werden 124 patiënten (15%) alsnog 
chirurgisch behandeld, gemiddeld 5 maanden na start van 
de conservatieve behandeling.
Conclusie: Conservatieve behandeling van duimbasisartrose 
geeft een significante verbetering in pijn, functie en patiënt-
tevredenheid. Het meeste effect trad op in de eerste zes we-
ken en vervolgens stabiliseerde dit tot een jaar na aanvang 
van de behandeling, waarbij één op de zes patiënten (15%) 
alsnog werd geopereerd vanwege symptomatische duimba-
sisartrose. Deze studie suggereert dat besluitvorming met be-
trekking tot succesvolle conservatieve behandeling en even-
tuele additionele chirurgische interventies vervroegd zou 
kunnen worden na zes weken conservatieve behandeling.  

27. de ‘fliR onE’ thermografiecamera: een 
betrouwbaar en valide instrument voor het 
inschatten van de genezingsduur van brand-
wonden? 

M.E.H. Jaspers, M.E. Carrière, D. Roodbergen, A. de Vries, 
J.H.G.M. Klaessens, P.P.M. van Zuijlen  
BEVERWIJK 
Achtergrond: In de brandwondenzorg is het belangrijk om 
adequaat te discrimineren tussen brandwonden die spon-
taan genezen (< 21 dagen) en brandwonden die chirurgische 
behandeling vereisen. Een belangrijke indicator voor de 
genezingsduur is de resterende doorbloeding van de huid. 
Thermografie is een niet-invasieve techniek die gebaseerd 
op infraroodstraling een beeld van de huidtemperatuur 

tiënten. Echter, bij kleine ingespoten hoeveelheden, zoals in 
de genitalia, werden door middel van excisie en reconstructie  
wel redelijke en functionele resultaten bewerkstelligd.            

25. borstprothesegerelateerd anaplastisch 
grootcellig lymfoom (bi-Alcl): stand van 
zaken

T.C.H. Oosterhoff, H.A.H. Winters
AMSTERDAM
Achtergrond: Borstprothesegerelateerd anaplastisch groot-
cellig lymfoom (BI-ALCL) is een zeldzame complicatie van 
de mammaprothese. Het lymfoom vormt zich rondom een 
mammaprothese en presenteert doorgaans middels laat se-
room. Het ‘anaplastic lymphoma kinase’ (ALK)-negatieve en 
CD30-positieve ALCL rondom mammaprothese is een indo-
lente ziekte en heeft een erg verschillend (gunstiger) ziekte-
beloop en prognose dan de meer voorkomende systemische 
vorm van ALCL.
Methode: Literatuuronderzoek werd uitgevoerd middels 
PubMED om antwoorden te krijgen op (1) wat is de etiologie, 
(2) wat is het ziektebeloop en (3) wat is het beleid. 
Ervaring: Incidenties zijn beschreven op 1 op de 100.000 
tot 300.000 maar wordt gespeculeerd vaker voor te ko-
men. Er is niet één enkele oorzaak aan te wijzen. Vrijwel 
alleen (zout-)getexturiseerde prothesen worden gezien en 
mogelijk heeft verhoogde chronische T-celreactiviteit door 
chronische bacteriële biofilm invloed. Progressie en me-
tastasering is met name locoregionaal en niet op afstand. 
Overlijden komt hoofdzakelijk door longproblematiek (loka-
le doorgroei/mediastinale lymfogene massawerking). 5-jaars 
‘event’(persisterend lymfoom / recidief / progressie / dood)-
‘free survival’ is beduidend hoger bij totale capsulectomie 
(96%) dan bij partiële capsulectomie (11%), radiotherapie 
(72%) of chemotherapie (68%).
Conclusie: Elk laat seroom of massa rondom mammapro-
these dient cytologisch geprikt te worden op CD30 en indien 
positief de hematoloog geconsulteerd te worden. Het beleid is 
multidisciplinair waarbij vroegtijdige herkenning van de plas-
tisch chirurg re-operatie kan voorkomen. Het beleid centreert 
zich rondom totale capsulectomie en in samenwerking met 
de hemato-oncoloog en eventueel de oncologisch chirurg.

26. uitkomsten van conservatieve behande-
ling voor duimbasisartrose; een prospectieve 
cohortstudie  

K. Spekreijse, J. Tsehaie, R. Wouters, H. Slijper, R. Feitz,  
S. Hovius, R. Selles  
ROTTERDAM 
Achtergrond: De richtlijn duimbasisartrose (NVPC) adviseert 
om patiënten met primaire duimbasisartrose eerst geduren-
de 3-6 maanden te laten starten met conservatieve therapie. 
Dit wordt geadviseerd in de vorm van een spalk, analgetica 
en/of eventuele intra-articulaire injecties. Echter, in de litera-
tuur is er weinig bekend over het daadwerkelijke effect van 
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lipofilling internationaal een veel gebruikte techniek. De ge-
hanteerde methode en attitude tegenover lipofilling varieert 
enorm onder (plastisch) chirurgen. Met de hoge mate van 
nieuwe publicaties is het moeilijk een overzicht te houden 
van de ‘best practice’. Hierom presenteren wij u graag de in 
Nederland meest gebruikte technieken alsmede attitude ten 
opzichte van lipofilling in het licht van de recente literatuur. 
Methode: Een internationale, multicenter, crosssectionele 
vragenlijststudie wordt momenteel uitgevoerd binnen ne-
gen Europese landen. De onlinevragenlijst (SurveyGizmo; 
Portland, OR) werd verstuurd naar de plastische chirurgie 
verenigingen van de geïncludeerde landen met het verzoek 
deze te verspreiden onder hun leden. Ten tijde van het inle-
veren van dit abstract is de vragenlijst alleen ingevuld door 
Nederlandse respondenten. Analyse van de data afkomstig 
van de Nederlandse respondenten werd uitgevoerd op 20-
07-2016 met als doel het presenteren van een overzicht 
van de Nederlandse uitvoering en attitude tijdens de weten-
schappelijke vergadering van de NVPC.
Ervaring: De gemiddelde leeftijd was 42 jaar (n = 121). 67 
procent was gecertificeerd plastisch chirurg, waarvan 31% 
met 5-10 jaar werkervaring, en 58% met ervaring in de uit-
voering van lipofilling voor verschillende indicaties. De helft 
van de respondenten gaf aan momenteel minder dan tien 
procedures per jaar te verrichten en 47% omschreef zichzelf 
als ervaren in de techniek. Vet afkomstig van de buik werd 
het meest geoogst (91,1%) met behulp van een liposuctiema-
chine (32,7%) na infiltratie met ‘Wetting-Solution’ (69,3%). 
Re-injectie was voornamelijk subcutaan (87,1-90%), na cen-
trifugeren (40,6%) als voornaamste vorm van bewerking. 
Chirurgtevredenheid, en chirurgperceptie van patiënttevre-
denheid was respectievelijk 91,7 en 88,5%.
Conclusie: Lipofilling blijft een veelbelovende techniek voor 
verschillende indicaties in het arsenaal van de (plastisch) chi-
rurg. Hoewel, aanvullend onderzoek naar onder andere de 
beste techniek, de oncologische veiligheid na mammaspa-
rende therapie en het creëren en behouden van grotere volu-
mes nodig is, lijkt de Nederlandse (plastisch) chirurg voor 
het merendeel in de potentie te geloven.      

29. het ontwikkelen van een wereldwijde 
standaard set van uitkomstmaten (‘core out-
come set’) voor perifere vasculaire malforma-
ties  

S.E.R. Horbach, C.M.A.M. van der Horst, OVAMA consen-
sus group, P.I. Spuls  
AMSTERDAM
Achtergrond: Goede uitkomstmaten zijn cruciaal voor het 
beoordelen van behandeleffect bij onze patiënten. In de be-
staande literatuur over therapeutische interventies voor vas-
culaire malformaties zijn er echter grote verschillen in wat 
men meet om de behandeluitkomst te evalueren (uitkomst-
domeinen) en hoe men dit meet (uitkomstinstrumenten). 
Dit maakt het onmogelijk om studieresultaten te vergelijken 
en evidencebased behandelrichtlijnen te ontwikkelen. Om 

maakt. Hierdoor geeft thermografie indirect informatie 
over de oppervlakkige doorbloeding. De FLIR ONE is een 
compacte, goedkope en handige thermografiecamera die 
eenvoudig te implementeren is in de kliniek. In deze studie 
wordt de betrouwbaarheid en validiteit van de FLIR ONE ca-
mera onderzocht.
Methode: Twee onderzoekers hebben vijftig brandwonden 
gemeten op drie tijdstippen na verbranding (dag 1-3, dag 
4-7, dag 8-10). Naast de brandwond werd ook gezonde huid 
vastgelegd als referentiegebied. Met bijbehorende analy-
sesoftware werd op beide thermografiebeelden het verschil 
tussen de gemiddelde temperatuur van de brandwond en 
het referentiegebied berekend (∆T). Vervolgens werd de in-
terobserverbetrouwbaarheid bepaald met behulp van de in-
traclasscorrelatiecoëfficient (ICC) èn twee parameters die de 
meetfout weergeven. Om de validiteit te bepalen werd van 
elke brandwond de uiteindelijke tijd tot genezing geregis-
treerd (≤ 14 dagen, 15-21 dagen, > 21 dagen). Met behulp van 
ROC-curves werden ∆T-waarden vergeleken met deze drie 
genezingscategorieën. 
Ervaring: Betrouwbaarheid: de ICC was op elk tijdstip 0,99. 
De standaard meetfout werd berekend op 0,22° C, 0,21° C en 
0,17° C voor de drie tijdstippen. Door middel van een ‘Bland 
and Altman’-plot werden de ‘limits of agreement’ (95% be-
trouwbaarheidsinterval) berekend op -0,53° C en 0,69° C. 
Validiteit: de gemiddelde ∆T-waarden op het eerste tijdstip 
waren 0,21° C (≤ 14 dagen), -1,13° C (15-21 dagen) en -1,69° 
C (> 21 dagen). Het vermogen van de ‘FLIR ONE’-camera 
om te discrimineren tussen genezing ≤ 21 dagen en > 21 
dagen werd geïllustreerd door een ROC-curve, waaronder de 
oppervlakte 0,72 was. Het optimale afkappunt was -0,85°C 
(sensitiviteit 64%; specificiteit 81%).
Conclusie: Deze studie toont een uitstekende interobserver-
betrouwbaarheid van de ‘FLIR ONE’-thermografie camera. 
We kunnen concluderen dat de camera ondanks de lage 
prijs en het compacte formaat betrouwbare metingen geeft 
in de eerste 10 dagen na verbranding. Echter, de oppervlakte 
onder de ROC-curve liet een matige discriminatie zien tus-
sen brandwonden die wel of niet spontaan genezen. Daarom 
willen we in een nieuwe studie de validiteit optimaliseren 
door per brandwond het oordeel van een brandwondenarts 
(subjectieve evaluatie) en de ∆T-waarde van de ‘FLIR ONE’-
camera samen te voegen (‘add-on test’).       

28. Europees onderzoek naar gebruik (en 
attitude ten opzichte) van lipofilling in het 
algemeen en bij reconstructie/augmentatie 
van de borst: voorlopige resultaten van 121 
nederlandse respondenten  

J. Groen, A. Piatkowski, J.H. Sawor, R.K. Khouri,  
R.R.J.W. van der Hulst 
VENLO/MAASTRICHT 
Achtergrond: Bij gebrek aan vergoeding wordt lipofilling in 
Nederland momenteel hoofdzakelijk toegepast bij zelfbeta-
lers of in wetenschappelijke setting. Desalniettemin, blijft 
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naire opvang, planning en behandeling van dit soort letsels. 
Hierbij leidt vroege osteosynthese gecombineerd met bedek-
king (binnen 7 tot 14 dagen) tot efficiëntere zorg met minder 
complicaties. Doel: de richtlijncommissie wilde middels een 
nationale survey onder trauma-, orthopedisch, en plastisch 
chirurgen de variatie in de huidige behandeling in kaart 
brengen.
Methode: In dit crosssectionele onderzoek hebben 94 spe-
cialisten (57 traumachirurgen, 23 plastisch chirurgen en 14 
orthopedisch chirurgen) uit 47 verschillende centra, een 
online-enquête ingevuld. De enquête bestond uit 5 demogra-
fische vragen, 14 ziekenhuisspecifieke vragen, 8 vragen over 
de BOAST 4-richtlijn en 2 vragen over de centralisatie van 
deze letsels. 
Ervaring: Er was onder andere grote overeenstemming tus-
sen de groepen wat betreft het beste moment voor multidis-
ciplinair overleg, namelijk voor debridement, het liefst al bij 
binnenkomst op de SEH, terwijl dit in de praktijk nauwelijks 
gebeurt. In twee derde van de gevallen is de plastisch chirurg 
niet altijd beschikbaar voor multidisciplinair overleg. Alle 
specialisten vinden dat de eerste debridement het beste zo 
snel mogelijk (ook ‘s nachts) door de dienstdoende collega 
kan worden gedaan. Tot slot waren de chirurgen het met 
elkaar eens dat Gustilo 3-fracturen gecentraliseerd zouden 
moeten worden, maar was er verdeeldheid over centralisatie 
bij Gustilo 2-fracturen. 
Conclusie: Met deze enquête is het duidelijk geworden dat 
de betrokken specialismen over de belangrijkste lijnen over-
eenstemming hebben in ambitie tot principes in behande-
ling van gecompliceerde crurisfractuur. Deze komen gro-
tendeels overeen met de conclusie en aanbevelingen van de 
richtlijn. Hopelijk zullen de resultaten van dit onderzoek de 
uitvoering van de aanbevelingen van de richtlijn versnellen. 

31. het effect van de cross-facial nerve graft 
binnen de verschillende indicaties voor reani-
matie van het aangezicht 

T. van Veen, P.M.N. Werker 
GRONINGEN
Achtergrond: Een facialisparalyse is een ingrijpende aan-
doening voor de patiënt, zowel fysiek als psychosociaal. 
Een ‘cross-facial nerve graft’ (CFNG) is een van de meest 
gebruikte technieken voor reanimatie van het gezicht. Af-
hankelijk van de onderliggende pathologie kan deze CFNG 
eventueel gecombineerd worden met een spiertransplan-
taat of een hersenzenuwanastomose. In dierexperimenteel 
onderzoek is aangetoond dat de uiteindelijke excursie ver-
kregen met een CFNG erg kan verschillen per aangesloten 
spier. In de klinische setting is dit nog niet eerder bewezen. 
Methode: Alle patiënten uit het UMCG die waren behandeld 
met een CFNG, al dan niet in combinatie met een musculus 
gracilis-transplantaat of nervus hypoglossus-facialisanasto-
mose, werden uitgenodigd om deel te nemen. Het fotoma-
teriaal werd ingedeeld in drie meetmomenten: preoperatief, 
postoperatief (0,5 tot 2,5 jaar na de ingreep) en lange ter-
mijn (meer dan 2,5 jaar na de ingreep). Uitkomsten van de 

deze redenen is er behoefte aan een minimum set van stan-
daard uitkomstmaten voor klinische studies, ofwel een ‘core 
outcome set’, voor perifere vasculaire malformaties. Met een 
wereldwijde e-Delphi-consensusstudie verricht onder me-
disch specialisten, patiënten en ouders identificeerden wij 
de belangrijkste uitkomstdomeinen.
Methode: In een online Delphi-consensusprocedure wer-
den 36 uitkomstdomeinen, gebaseerd op de literatuur en 
expert opinions, voorgesteld aan medisch specialisten (Ne-
derlandse expertisecentra [UMCU, AMC, Radboudumc, 
Erasmus MC], ‘International Society for the Study of Vascu-
lar Anomalies’ [ISSVA] en auteurs van relevante literatuur) 
en patiënten en ouders (patiëntverenigingen in Nederland, 
Engeland en Amerika). In 3 rondes gaven deelnemers aan 
hoe belangrijk zij deze uitkomstdomeinen vonden op een 
vijfpuntslikertschaal en konden zij nieuwe domeinen voor-
stellen. Uitkomstdomeinen die door > 80% van de patiënten 
en > 80% van de medisch specialisten als zeer belangrijk 
of cruciaal werden beschouwd, werden geïncludeerd in de 
‘core outcome set’. 
Ervaring: In totaal participeerden 167 medisch specialisten 
vanuit alle delen van de wereld, met name interventieradio-
logen (25%), dermatologen (23%) en plastisch chirurgen 
(14%). Daarnaast werden 150 patiënten en ouders geïnclu-
deerd in de studie. Van deze patiënten hadden 50 lymfati-
sche, 71 veneuze en 29 arterioveneuze malformaties. Na 3 
rondes werd er consensus bereikt over de volgende hoofd-
domeinen voor alle types vasculaire malformaties: ‘radiolo-
gische beoordeling’, ‘symptomen’, ‘pijn’, ‘kwaliteit van le-
ven’, ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’, ‘mobiliteit’, 
‘complicaties’ en ‘patiënttevredenheid’. Qua symptomen 
werd ‘infecties’ geïncludeerd als subdomein specifiek voor 
lymfatische malformaties, ‘trombose’ voor veneuze malfor-
maties en ‘bloedingen’ voor arterioveneuze malformaties.
Conclusie: De geselecteerde uitkomstdomeinen in deze in-
ternationale consensusstudie brengen ons een stap dichter-
bij een uiteindelijke ‘core outcome set’ voor perifere vascu-
laire malformaties. De volgende stap is het selecteren van de 
best gevalideerde uitkomstinstrumenten behorend bij deze 
uitkomstdomeinen.

30. op weg naar implementatie van de richt-
lijn; een overzicht van de variatie en overeen-
stemming in de huidige praktijk van de behan-
deling van gecompliceerde crurisfracturen in 
nederland 

K. Oflazoglu, E. Walbeehm, J. Hoogendoorn, M. Elzinga,  
P. van der Zwaal, D. Hofstee, J.G. Klijnsma, P. Plantinga, 
H.R. Holtslag, A.F. van Ernst, H. Rakhorst 
BOSTON
Achtergrond: De British Orthopaedic Association (BOA) en 
British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthe-
tic Surgeons (BAPRAS) hebben in 2009 de evidencebased 
richtlijn geüpdatet voor de behandeling van gecompliceerde 
crusisletsels (BOAST 4). In navolging hierop is in Nederland 
een richtlijn geschreven. De kernboodschap is multidiscipli-
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zelfde meetlocaties geëvalueerd. Vettransplantatie werd vol-
gens protocol uitgevoerd, gebaseerd op de colemantechniek.
Ervaring: Er zijn veertig opeenvolgende patiënten geïnclu-
deerd, waarvan reeds dertig patiënten twaalf maanden post-
operatief zijn gemeten. De Cutometer-parameters ‘extensie’ 
en ‘elasticiteit’ verbeterden op de korte termijn met respec-
tievelijk 18% en 25%. Deze verbetering hield stand tot twaalf 
maanden na de operatie (p = 0,003 en p = 0,001). De gemid-
delde observer- en patiënt POSAS-score was na twaalf maan-
den statistisch significant gedaald (beide p < 0,001), wat cor-
releert met een betere littekenkwaliteit. Bovendien waren de 
patiënt POSAS-scores voor het enkele item ‘plooibaarheid’ 
en ‘pijn’ significant verbeterd (p < 0,001 en p = 0,042). Ery-
theem (p = 0,487) en melanine (p = 0,006) verschillen tus-
sen het litteken en de gezonde huid werden kleiner. 
Conclusie: Autologe vettransplantatie is tot twaalf maanden 
postoperatief een effectieve reconstructieve methode om 
de functionele littekenkwaliteit na ernstige verwondingen 
te verbeteren. Enerzijds ondersteunt deze bevinding onze 
hypothese dat de functie van een beschadigde subcutis in 
zekere mate hersteld kan worden door transplantatie van vet. 
Aan de andere kant geeft het de indruk dat vet ook regenera-
tieve eigenschappen heeft met als positief gevolg een betere 
littekenkwaliteit op de lange termijn. Deze bevindingen zijn 
van groot belang voor het toelaten van vettransplantatie tot 
het basispakket van de zorgverzekering in Nederland.

33. is éénfaseborstreconstructie middels 
implantaten met gebruik van een acellulaire 
matrix veilig?  

N.S. Hillberg, P.J. Ferdinandus, B. Winkens, J. Hommes, 
R.R. van der Hulst
MAASTRICHT 
Achtergrond: Acellulaire matrixen spelen een steeds belang-
rijkere rol bij borstoperaties middels implantaten. Met deze 
matrixen kan een borstreconstructie met gebruik van een 
prothese in een enkele operatie volbracht worden, zonder 
gebruik van een tissue expander. Dit zou resulteren in een 
grotere efficiëntie van de reconstructiefase voor patiënten en 
een reductie in zorgkosten. Het doel van deze studie was om 
de complicaties van éénfasereconstructie met gebruik van 
twee verschillende types acellulaire matrixen te vergelijken 
met de complicaties van tweefasereconstructies zonder het 
gebruik van een acellulaire matrix.
Methode: Een cohortstudie met éénfaseborstreconstructie 
met Strattice™ (n = 28) of Meso BioMatrix

®
 (n = 20) of twee-

faseborstreconstructie zonder het gebruik van een acelullai-
re matrix (n = 36) in het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum. Alle complicaties, met in het bijzonder major 
complicaties met indicatie tot heropname in het ziekenhuis, 
revisie en/of explantatie van de prothese waren de primaire 
uitkomstmaten. Voor alle patiënten bedroeg de follow-up 
een jaar. 
Ervaring: De baseline karakteristieken van alle 52 patiënten 
kwamen overeen tussen de groepen. In de éénfaseborst-
reconstructie met gebruik van de acellulaire matrix Meso 

verschillende ingrepen werden vergelijken aan de hand van 
recent fotomateriaal. De foto’s werden geanalyseerd met de 
FACE-gramsoftware, waarbij met name naar de excursie van 
de mondhoek en symmetrie van de lach gekeken werd. 
Ervaring: 33 patiënten werden geïncludeerd uit een initiële 
identificatie van 57 patiënten. De meeste patiënten werden 
geëxcludeerd vanwege missende data. Analyse van het foto-
materiaal toonde een toename in excursie van het preopera-
tieve naar het langetermijnmeetmoment (p < 0,05). Tevens 
werd een verbetering van de symmetrie van de mond in rust 
en lach gezien (p < 0,05). Tegelijkertijd werd een verbete-
ring in May-classificatiescores gezien van ‘poor’ preopera-
tief, naar ‘good’ postoperatief. Uitgesplitst naar groep bij de 
musculus gracilis-transplantatie het beste resultaat gezien.
Conclusie: Deze studie laat zien dat de reconstructieve facia-
lisingrepen uitgevoerd in het UMCG, zorgen voor een betere 
symmetrie van het gelaat. Daarnaast laat deze studie zien dat 
de CFNG in mensen, net als eerder bewezen in diermodel-
len, uiteenlopende resultaten heeft, afhankelijk van de spier 
waar deze op aangesloten wordt. Het aansluiten van de mus-
culus gracilis lijkt voor een grotere excursie te zorgen dan 
een ipsilaterale tak van de nervus facialis. Deze informatie 
kan gebruikt worden om in de toekomst de toevoeging van 
een CFNG aan een nervus hypoglossus-facialisanastomose 
te heroverwegen.

32. Autologe vettransplantatie verbetert ten 
minste tot twaalf maanden postoperatief de 
functionele kwaliteit van littekens na ernstige 
verwondingen

M.E.H. Jaspers, K.M. Brouwer, A.J.M. van Trier, E. Middel-
koop, P.P.M. van Zuijlen 
BEVERWIJK
Achtergrond: Autologe vettransplantatie is een steeds meer 
geaccepteerde techniek voor diverse vormen van reconstruc-
tieve chirurgie. Echter, voor een aantal indicaties is er nog 
onvoldoende bewijs dat de techniek effectief is. Wij veron-
derstelden dat vettransplantatie gebruikt kan worden voor 
reconstructie van (de functie van) de subcutis na ernstige 
verwondingen (brandwonden, necrotiserende fasciitis of 
traumatisch décollement). De afwezigheid van subcutaan vet 
als functionele glijlaag kan cruciaal zijn voor de kwaliteit (en 
soepelheid) van littekens. In een eerdere studie hebben we 
de kortetermijnresultaten (3 maanden) laten zien. In de hui-
dige studie werd de langetermijneffectiviteit (12 maanden) 
vastgesteld volgens het littekenevaluatieprotocol. 
Methode: De primaire uitkomstmaat was de ‘elasticiteit/
plooibaarheid’, een parameter die sterk gerelateerd is aan de 
functie van de subcutis en geobjectiveerd werd met de Cu-
tometer

®
. Daarnaast is de littekenkwaliteit met behulp van 

de ‘Patient and Observer Scar Assessment Scale’ (POSAS) 
bepaald. Tot slot is de kleur van het litteken vervolgd met de 
DSM II-kleurmeter (erytheem en melanine). Selectiebias van 
de meetlocaties werd beperkt door deze volgens een stan-
daard algoritme vast te stellen. De metingen zijn preoperatief 
verricht en twaalf maanden postoperatief werden exact de-
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distance’ (PPD), een maat voor globale flexie, was voor beide 
groepen gelijk. Hetzelfde gold voor de ‘symptom severity 
score’ (SSS) en ‘functional status score’ (FSS) verworven 
met de ‘Boston carpal tunnel questionnaire’ (respectievelijk, 
p = 0,641 en p = 0,358). 
Conclusie: Postoperatief herstel en de uitkomst van de ope-
ratie worden niet beïnvloed door het dragen van een mitella 
na CTR. Deze bevindingen pleiten tegen het routinematig 
gebruik van een mitella na CTR.

35. het opzetten van een diEP-programma; is 
de jonge klare klaar? 
 
N. Beudeker, I. Smits, R. Spierings, T. Rijntalder, T. de Wit, 
P. Verduijn, J.P. de Schipper, T. de Jong, M. Mureau,  
H. Rakhorst  
HENGELO/BREDA/LEIDEN/ROTTERDAM 
Achtergrond: Autologe mammareconstructies worden 
enerzijds als de meest complexe vorm van reconstructie 
gezien. Anderzijds is een toenemend aantal plastisch 
chirurgen hier uitvoerig in getraind tijdens de opleiding. De 
Nederlandse mammareconstructierichtlijn heeft een aantal 
van twintig lappen per jaar per vakgroep gesteld om de kans 
op complicaties minimaal en de uitkomsten optimaal te 
houden. Andere mogelijke kwaliteitseisen zijn het instituut, 
training van de afdeling en de OK. Vanuit deze combinatie 
van factoren rijst de vraag of het hebben gevolgd van een 
microchirurgische opleiding het verantwoord maakt een 
microchirurgisch programma op te zetten in een perifeer, 
topklinisch of academisch centrum. 
Methode: Deze studie heeft drie groepen geïdentificeerd; 
een perifeer centrum zonder microchirurgische ervaring, 
een top klinisch centrum zonder microchirurgische ervaring 
en een academisch centrum waar voorheen nog geen DIEPs 
werden uitgevoerd. Totaal lapverlies, partieel lapverlies en 
heroperaties werden benoemd als kwaliteitsindicatoren. De 
uitkomsten werden met resultaten uit een microchirurgi-
sche opleidingskliniek vergeleken. In de drie centra werd 
een DIEP-programma opgestart door jonge klaren die in 
hetzelfde centrum waren opgeleid. 
Ervaring: Er werden 46, 41 en 65 DIEPs gedaan in het ZGT, 
Amphia en LUMC over een periode van 31 maanden. De re-
sultaten laten een totaal lapverlies zien van respectievelijk 
2,2, 2,4 en 1,5 %. Partieel lapverlies bedroeg respectievelijk 
4,3, 2,4 en 1,5%. Er was geen significant verschil in totaal 
lapverlies, partieel lapverlies en heroperaties tussen de ver-
schillende ziekenhuizen, en vergeleken met de microchirur-
gische opleidingskliniek.
Conclusie: Het is veilig om een DIEP-programma op te star-
ten als jonge klare in zowel een perifeer, topklinisch, als aca-
demisch centrum. 

BioMatrix
®

 vonden overduidelijk en significant meer com-
plicaties plaats dan in de groep met de tweefaseborstrecon-
structie zonder gebruik van een acellulaire matrix. In beide 
AM-groepen was explantatie van de prothese vaak noodzake-
lijk. In de Meso BioMatrix

®
-groep was explantatie duidelijk 

vaker geïndiceerd dan in de Strattice™- groep, terwijl er in 
de controle-groep geen enkele keer explantatie van de pro-
these plaats vond. Het verschil in complicaties was niet te 
verklaren door middel van de patiëntkarakteristieken.
Conclusie: Deze cohortstudie suggereert duidelijk dat het 
gebruik van een éénfaseborstreconstructie middels prothese 
niet veilig is met gebruik van een acellulaire matrix. Goed 
opgezette prospectieve studies die de veiligheid van deze 
matrixen garanderen, zullen eerst moeten worden gepubli-
ceerd voordat deze acellulaire matrixen gebruikt worden bij 
borstoperaties. 

 

34. Postoperatieve zwelling na carpale tunnel 
release met en zonder mitella; een gecontro-
leerde before-after trial naar het effect van 
de mitella op postoperatief herstel na carpale 
tunnel release  

M. Kroeze, P. Houpt  
ZWOLLE  
Achtergrond: Het carpaletunnelsyndroom (CTS) is de 
meest voorkomende compressieneuropathie, waarvoor een 
carpale tunnel release (CTR) de chirurgische behandeling 
is. Het postoperatief beleid na CTR is niet vastgelegd in 
een nationale richtlijn en of een mitella hiervan onderdeel 
uitmaakt, is afhankelijk van lokaal beleid. Over het nut van 
elevatie na kleine handchirurgie is de literatuur niet eendui-
dig. Het doel van deze studie was het effect van de mitella 
op het postoperatief herstel na CTR te onderzoeken. De 
primaire uitkomst was postoperatieve zwelling. Secundaire 
uitkomsten waren postoperatieve pijn, stijfheid en beweeg-
lijkheid, en CTS-symptomen. 
Methode: Op de afdeling Plastische Chirurgie werd een ge-
controleerde before-after trial uitgevoerd. Patiënten die een 
standaard open CTR ondergingen, werden tussen 29 sep-
tember en 8 november in de mitellagroep geïncludeerd en 
tussen 9 november en 18 december in de niet-mitellagroep. 
Evaluatie vond preoperatief en drie tot vier dagen postopera-
tief plaats. De follow-up voor CTS-symptomen was zes we-
ken. Postoperatieve uitkomsten werden vergeleken tussen 
beide groepen. 
Ervaring: In de mitellagroep werden 34 patiënten geïnclu-
deerd en in de niet-mitellagroep 31 patiënten. De mediane 
postoperatieve zwelling was respectievelijk 20,7 ml (4,1%) 
versus 15,3 ml (3,5%) (p = 0,302). Pijnscores waren over het 
algemeen gelijk voor beide groepen, maar waren 12 uur post-
operatief lager in de mitellagroep (p = 0,026). ‘Pulp-to-palm 




