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veelbelovend en zowel de onderzoeksgroep als de behandelde 

patiënten vinden dat de behandeling een waardevolle aanvulling 

zal zijn op de huidige borstreconstructietechnieken. 

2. Multidisciplinaire behandeling van gecom-
pliceerde open onderbeenfractuur: vergelij-
king van de Engelse en nederlandse richtlijn 
K. Oflazoglu, S.C. Wilkens, H. Rakhorst 
NEDERLAND
Achtergrond: De British Orthopaedic Association (BOA) en de 

British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Sur-

geons (BAPRAS) hebben in 2009 de evidencebased richtlijn ge-

updatet voor de behandeling van gecompliceerde crurisfractuur 

(BOAST 4). In Nederland is ervoor gekozen om een compleet 

eigen richtlijn te ontwikkelen, vanwege de gedachte dat de En-

gelse richtlijn niet toepasbaar zou zijn door een verschillende 

organisatie van de zorg. Doel: Onderzoeken in hoeverre de richt-

lijnen van elkaar verschillen. Was het nodig om een compleet 

eigen richtlijn te ontwikkelen of was een vertaling van de reeds 

ontwikkelde Engelse richtlijn (eventueel met een aantal aanpas-

singen) achteraf voldoende geweest? 

Methode: In het eerste deel van de vergelijking van de Neder-

landse (NL) en Engelse (UK) richtlijnen hebben we ons gericht 

op vijf punten van de behandeling waar de plastisch chirurg bij 

betrokken is. Wat zijn de verschillen in adviezen voor: (1) alge-

mene opvang, (2) behandeling op de SEH, (3) debridement, (4) 

tijdelijke wondbedekking en (5) wekedelenbedekking? Per punt 

is gekeken naar de adviezen die worden gegeven en welke bron-

nen de auteurs hebben gebruikt om tot die adviezen te komen. 

Ervaring: De adviezen komen grotendeels overeen: (1) NL advi-

seert dat de revalidatiearts ook actief betrokken is bij de behan-

deling. (2) Er zijn geen verschillen in adviezen voor de SEH. (3) 

NL kiest voor een grens van 12 uur en de UK voor een grens 

van 24 uur. Het vormen van een multidisciplinair team bepaalt 

uiteindelijk de tijd tot debridement, met uitzondering van acute 

situaties. (4) Bij voorkeur wordt negatieve druktherapie als tijde-

lijke wondbedekking gebruikt. (5) Definitieve wekedelenrecon-

structie dient zo snel mogelijk te worden nagestreefd, uiterlijk 

binnen 7 dagen. 

Conclusie: Ondanks dat de ontwikkeling van de Nederlandse 

richtlijn gestructureerder is beschreven, vaak aan de hand van 

een systematische literatuuranalyse en dat er bij het ontwik-

kelen recentere bronnen beschikbaar waren, zijn de adviezen 

nagenoeg gelijk. Het ontwikkelen van de Nederlandse richtlijn 

heeft de overheid € 200.000 gekost, wat eventueel aanzienlijk 

gereduceerd had kunnen worden door middel van een verbete-

ring van de internationale samenwerking op het gebied van de 

ontwikkeling van evidencebased richtlijnen. 

 

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

1. Totale borstreconstructie middels BRAVA-
AfT: eerste resultaten uit de BREAsT-trial 
T. Krastev, J. Hommes, A. Piatkowski, R. van der Hulst, 
D. Derks, J.M. Smit, K. Wehrens, L.T. Tan, T. de Wit, U. 
Schmidbauer 
MAASTRICHT  
Achtergrond: Autologe vettransplantatie (AFT) is inmiddels een 

erkende behandeling voor de correctie van beperkte defecten na 

borstkanker. Er zijn ook volledige borstreconstructies uitgevoerd 

in de wereld, met of zonder de hulp van externe expansiesyste-

men. Het uitzicht op het bereiken van een autologe borstrecon-

structie middels een minimaal invasieve techniek maakt AFT 

met pre-expansie een absolute doorbraak binnen de plastische 

chirurgie. De BREAST-trial is de eerste gerandomiseerde studie 

in de wereld die de effectiviteit en veiligheid van AFT met pre-

expansie evalueert. Wij zijn enthousiast om de eerste resultaten 

van BRAVA-AFT te delen met alle NVPC-leden. 

Methode: De BREAST-trial betreft een gerandomiseerde studie 

die de interventie (BRAVA-AFT) vergelijkt met een twee fasische 

prothesereconstructie. De doelgroep zijn vrouwen behandeld 

met mastectomie vanwege borstkanker. De BRAVA-AFT-re-

constructie wordt bereikt in gemiddeld drie BRAVA-AFTbehan-

delingen bestaande uit vier weken BRAVA-voorbehandeling 

(pre-expansie), gevolgd door de operatie (AFT) en twee weken 

BRAVA-nabehandeling. Prothesereconstructie wordt uitge-

voerd volgens de huidige richtlijnen als ‘two-stage tissue expan-

der’/prothesereconstructie. De primaire uitkomstmaat voor het 

bepalen van de effectiviteit van BRAVA-AFT is de kwaliteit van 

leven gemeten met de BREAST-Q. De secundaire uitkomstma-

ten betreffen 3D-evaluatie, esthetische evaluatie, complicaties en 

oncologische events. 

Ervaring: Tot op heden zijn 72 van de benodigde 196 patiënten 

geïncludeerd (37%) met een laag uitvalspercentage (2,7%) door 

de noodzaak van radiotherapie postoperatief. Ernstige compli-

caties zijn zeldzaam (5,5%) en niet-gerelateerd aan de AFT-be-

handeling. BRAVA wordt over het algemeen goed verdragen en 

patiënten ervaren geen verdere klachten of bijwerkingen. Een 

aantal patiënten heeft reeds de BRAVA-AFT-borstreconstructie 

afgerond en is tevreden tot zeer tevreden met het resultaat. Wij 

willen deze gelegenheid gebruiken om zowel de eerste resulta-

ten (in het 3D) als de feedback van de patiënten te tonen. 

Conclusie: Autologe vettransplantatie met pre-expansie is een 

mooie techniek als volledige borstreconstructie met autologe 

borstreconstructie op een minimaal-invasieve manier. Voorlo-

pige resultaten van de eerste patiënten van de BREAST-trial zijn 
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3. Extensor pollicis longus rerouting voor 
thumb-in-palm-deformiteit in patiënten met 
cerebrale parese: een biomechanische analyse 
op kadaverarmen 
J.V. Alewijnse, J. van Loon, M.J.C. Smeulders, M. Kreulen 
AMSTERDAM 
Achtergrond: ‘Thumb-in-palm’-deformiteit wordt vaak gezien 

in patiënten met spastische cerebrale parese en belemmert de 

handfunctie aanzienlijk. Een veel gebruikte chirurgische combi-

natie is een release van de spastische intrinsieke spieren en een 

transpositie van de extensor pollicis longus (EPL) door het eerste 

extensorcompartiment. Deze EPL-reroutingtechniek werd voor 

het eerst beschreven in 1985. In deze beschrijving werd een 

subcutane transpositieroute als alternatief voorgesteld wanneer 

de originele uitvoering te lastig is. Deze route heeft sinds 1991 

onze voorkeur. Onze hypothese is dat de alternatieve, subcutane 

EPL-route net zo effectief is als de originele route door de eerste 

extensorloge. 

Methode: Een experimentele onderzoeksopstelling met elf ka-

daverarmen werd gebruikt. Met behulp van driedimensionale 

bewegingsanalyse van diverse markeerpunten werd de abductie-

adductie en flexie-extensie momentarm van het CMC-I-gewricht 

geanalyseerd. Dit werd gedaan voor drie verschillende condities: 

(1) intacte EPL, (2) EPL-transpositie door het eerste extensor-

compartiment, (3) EPL onder de extensor pollicis brevis en ab-

ductor pollicis longus langs, waarna subcutaan. 

Ervaring: De analyse laat goede biomechanische resultaten zien 

van de alternatieve, versimpelde route. De twee routes bewerk-

stelligen een vergelijkbare abductiefunctie, met meer behoud 

van extensiefunctie in de subcutane route. Tevens werd de 

technische uitvoering van de subcutane route als makkelijker 

ervaren. 

Conclusie: De alternatieve EPL-route, om de EPB en APL en 

daarna subcutaan, is net zo effectief als de originele route, waar-

bij de subcutane route technisch makkelijker uitvoerbaar is. 

Deze route heeft dan ook de voorkeur boven de originele route 

bij de behandeling van ‘thumb-in-palm’-deformiteit bij patiën-

ten met spastische cerebrale parese. 
  

4. de histologische eigenschappen van kapsel-
contractie en de binnenste laag van het kap-
sel; een intra-donor Baker i- versus Baker iV-
vergelijking 
E. de Bakker, L. van den Broek, S. Gibbs, M. Ritt, F.B. Niessen 
AMSTERDAM
Achtergrond: Het doel van deze studie was om bij bakerclassifi-

catie I en IV gepaarde patiënten de histologische eigenschappen 

van kapselcontractie te onderzoeken en te identificeren welke cel-

len de binnenste laag aan de implantaatzijde van het kapsel vor-

men. Deze laag, indien aanwezig, wordt soms pseudo-epitheel of 

synoviale metaplasie genoemd. Het feit dat in deze studie zowel 

het aangedane Baker IV-kapsel als het gezonde Baker I-kapsel 

van dezelfde patiënt beschikbaar waren om te vergelijken zorgt 

voor een unieke kans om de verschillen tussen deze kapsels te 

onderzoeken terwijl alle andere variabelen hetzelfde blijven. 

Methode: In deze studie werden 22 kapsels geïncludeerd, verza-

meld van 11 vrouwelijke patiënten (gemiddelde leeftijd 48,60+/-

5,96 jaar) die bilaterale explantatie ondergingen na het ontwikke-

len van unilaterale klachten bij kapselcontractie na cosmetische 

borstvergroting met getextureerde implantaten. Van alle kapsels 

werd routinematig een specimen in paraffine ingebed. Op 5 µm 

coupes hiervan werden HE (morfologie), vimentine (fibroblas-

ten of mesenchymale cellen), ‘α-smooth-muscle-actin’ (myofi-

broblasten en bloedvaten), CD-68 (macrofagen) en cytokeratine 

(epitheelcellen) kleuringen verricht. Kapsels werden opgemeten 

voor hun dikte en werden visueel gescoord voor de celdichtheid 

en aanwezigheid van een binnenste, pseudo-epitheel of synovi-

aalachtige laag. 

Ervaring: De Baker IV-kapsels waren significant dikker in ver-

gelijking met de Baker I-kapsels (P < 0,001). De Baker I-kapsels 

hadden vaker een binnenste laag (8/11) in vergelijking met de 

Baker IV-kapsels (3/11). Deze laag bestaat uit dicht bij elkaar ge-

groepeerde cellen aan de implantaatzijde van het kapsel die bij 

Baker I altijd en bij Baker IV vaak (2 van 3) vimentine en CD-

68-positief en cytokeratine negatief zijn. In de lagen eronder 

was er gemiddeld meer aankleuring van vimentine en CD-68 in 

de Baker IV-kapsels. 

Conclusie: Dit onderzoek laat zien dat er een relatie lijkt te be-

staan tussen de bakerclassificatie en de aanwezigheid van een 

binnenste laag in het kapsel bij kapselcontractie na augmentatie 

met getextureerde implantaten. Deze binnenste laag is bij de Ba-

ker I-kapsels meer consistent aanwezig en is altijd vimentine en 

CD-68-positief en cytokeratine negatief, dit past eerder bij het 

histologisch profiel van synoviale metaplasie dan van (pseudo)

epitheel. De rol die deze laag lijkt te spelen bij kapselcontractie 

is vooralsnog onduidelijk, gezien deze resultaten lijkt het echter 

aannemelijk dat de laag verdwijnt bij een hogere bakergraad. 
  

5. clickprothese en TMR-procedure in een 
bovenarmamputatie, een uitzonderlijke com-
binatie 
E.T. Walbeehm, J.P.M. Frölke, M. Vaneker, H. Van der Meent
NIJMEGEN 
Achtergrond: Patiënt B heeft in 2010 tijdens een auto-ongeluk 

zijn arm bekneld. De anesthesioloog van het MMT voert een 

bovenarmamputatie uit. Chirurg Frölke en revalidatiearts Van 

de Meent introduceerden de klikprothese in 2009 bij beenam-

putaties. Deze protheses worden in het bot begraven en komen 

in twee tempi door de huid uit de amputatiestomp. De normale 

prothese is zelf niet beweeglijk, omdat een reguliere myo-elek-

trische prothese niet aan te sturen is uit een bovenarmampu-

tatie. 

Methode: Kuiken en Dumanian hebben in de afgelopen jaren 

een methode ontwikkeld om dit wel mogelijk te maken: de ‘Tar-

geted Muscle Reinnervation’, of TMR-procedure. Hierbij wor-

den de stompen van de bovenarmzenuwen weer in specifieke 

spiergroepen geplugd om juist die afleiding voor de myo-elektri-

sche prothese mogelijk te maken. 

Ervaring: De revalidatieperiode na de TMR is voor de patiënt zeer 

intensief. Elke dag moet de patiënt in gedachten zijn fantoom-

hand ’trainen’. Op het moment dat de robotarm wordt aangeslo-

ten is dit trainen makkelijker omdat de beweging van de hand 

in gedachten meteen wordt uitgevoerd door de robotarm en dit 

geeft de patiënt het gevoel controle te hebben over de robotarm. 
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7. oncologische veiligheid van lipofilling als 
reconstructieve techniek bij vrouwen na door-
gemaakt mammacarcinoom 
S.J. Schop, T.K. Krastev, E.M. Heuts, L.F. Kooreman, 
R.R.W.J. van der Hulst, A.A. Piatkowski de Grzymala 
MAASTRICHT 
Achtergrond: De levensprevalentie van borstkanker voor een 

vrouw in Nederland is twaalf procent. Een steeds groter aantal 

van hen wenst na de oncologische operatie een reconstructieve 

ingreep. Autologe vettransplantatie, dan wel lipofilling, voor-

ziet in deze vraag voor de correctie van contourvervormingen 

na borstreconstructie na mastectomie, of na lumpectomie. On-

danks de wijdverbreide toepassing van lipofilling blijft er voor 

deze groep patiënten discussie bestaan over haar oncologische 

veiligheid. Deze zorg ontstond door dierstudies die een mogelij-

ke link suggereren tussen de regeneratieve eigenschappen van 

vetafgeleide stamcellen en lokaal kankerrecidief. Momenteel 

zijn er echter onvoldoende studies verricht die deze hypothese 

kunnen bevestigen, dan wel weerleggen. 

Methode: Het design betreft een retrospectief patiënt-contro-

lestudie. Door middel van statusonderzoek zijn de gegevens 

verzameld van alle opeenvolgende borstkankerpatiënten die in 

de periode van juli 2007 tot en met december 2013 lipofilling 

hebben ondergaan in het MUMC+. Een groep patiënten van-

uit dezelfde periode die niet behandeld werden met lipofilling, 

werd gebruikt als controlegroep. Gegevens omtrent demogra-

fie, operatie, histologische tumorkenmerken en postoperatieve 

follow-up werden verzameld middels dossieronderzoek. Voor 

identificatie van metastasen en borstkankerrecidieven werd ge-

bruikgemaakt van de landelijke pathologie database. 

Ervaring: In totaal zijn in de studieperiode 236 patiënten met 

lipofilling behandeld na borstkanker, waarvan in totaal 60 pati-

enten bilateraal, wat neerkomt op lipofilling in 176 borsten na 

borstkanker. Een aantal van 42 betreft lipofilling in borsten met 

status na lumpectomie. Het aantal locoregionale recidieven, dat 

de primaire uitkomstmaat is van deze studie, was in de lipofil-

linggroep totaal 4 met een gemiddelde follow-up van 9,6 jaar. 

Binnen de controlegroep, bestaande uit 782 patiënten, was het 

aantal recidieven 23 na een follow-up van 8,6 jaar, 0,34% per jaar. 

De incidentie van recidieven na lipofilling was 0,2% per jaar. 
Conclusie: De discussie omtrent de veiligheid van lipofilling 
bij patiënten met mammaoncologie in de voorgeschiede-
nis zal blijven bestaan zolang er onvoldoende power is om 
een uitspraak te kunnen doen. Voor nu kan de oncologische 
veiligheid enkel worden onderzocht in een retrospectief on-
derzoeksdesign. Deze studie voorziet in een van de grootste 
oncologische series van lipofillingpatiënten met daarbij een 
langetermijnfollow-up met een representatieve controle-
groep. De voorlopige resultaten laten geen hogere incidentie 
van locoregionale recidieven zien na lipofilling. 

  

8. Een implantatenregister, hoeveel loopt het 
in de papieren? 
B.E. Becherer, R.D. Cooter, M.A.M. Mureau, S. Mulgrew, 
A.G.B. Perks, B. Stark, H.A. Rakhorst 
ENSCHEDE, ADELAIDE (AU), ROTTERDAM, NOTTING-
HAM (VK), STOCKHOLM (SW) 

Er is een scenario voor de bovenarmamputatie - en voor exarticu-

laties. In het geval van een bovenarmamputatie met goede stomp 

is de combinatie met een clickprothese mogelijk. Er zijn maar 

twee patiënten wereldwijd die deze gecombineerde procedure 

hebben ondergaan. 

Conclusie: De resultaten van de eerste clickprothese met TMR-

procedure uit het Radboud UMC worden gepresenteerd even-

als het revalidatieproces en aanleren van het aansturen van de 

prothese. 

  

6. Verbetering in algemene gezondheidstoe-
stand na open cTR gemeten door EuroQol 5d 
L.E. Hoorntje, M.A. Kemler 
GRONINGEN 
Achtergrond: Door het meten van de generieke gezondheids-

toestand van patiënten met een carpaletunnelsyndroom (CTS), 

zowel pre- als postoperatief, kunnen we deze groep mensen ver-

gelijken met andere groepen, zoals de gemiddelde bevolking, 

of groepen patiënten met een andere aandoening. Zo is de ge-

nerieke gezondheidstoestand te meten 'vanuit maatschappelijk 

perspectief', wat patiëntengroepen vergelijkbaar maakt. De uit-

komsten kunnen helpen bij beslissingen rond de waardering 

van (het nut van) een bepaald type behandeling (in dit geval 

open CTS-release), beoordeeld door de verandering in generieke 

gezondheidstoestand. 

Methode: Wij onderzochten prospectief een cohort van 399 pa-

tiënten (69% vrouw) met CTS. Door hen werd pre- en 6 weken 

postoperatief een vragenlijst ingevuld, De EuroQol 5D (EQ5D). 

Deze vragenlijst meet de generieke kwaliteit van leven die daar-

mee, als objectief meetbare gezondheidstoestand, te vergelijken 

is met de rest van de bevolking. Vragen hadden betrekking op 

de zelfgerapporteerde mobiliteit, zelfzorg, activiteiten, pijn en 

bezorgdheid. Het meetinstrument bestaat naast een vragenlijst 

ook uit een ‘visual analogue scale’, met als eindpunten de ‘Best 

imaginable health state’ en ’Worst imaginable health state’ en 

geeft dus een subjectieve, kwantitatieve score van de patiënt. 

Ervaring: Uniek aan deze follow-upstudie zijn de vragen: 1) wat 

is de gezondheidstoestand van patiënten met een CTS? En 2) 

hoe verandert de gezondheidstoestand van die mensen 6 we-

ken na een open carpaletunnelrelease? De generieke gezond-

heidstoestand die hier gemeten wordt, geeft een maat die niet 

langer ziektespecifiek is, en daarmee vergelijkbaar met andere 

aandoeningen. Van januari 2014 tot april 2016 ondergingen 

1012 patiënten een open CTS-release; 912 (90%) vulden beide 

vragenlijsten in. 68% (619) waren vrouw, gemiddelde leeftijd 

60 jaar. De ziektespecifieke afwijkingen verbeterden alle, zoals 

verwacht, postoperatief. De subjectief ervaren gezondheidstoe-

stand verbeterde eveneens significant. 

Conclusie: De generieke gezondheidstoestand van patiënten 

met CTS is (preoperatief) 0,64. Dit verbeterde postoperatief 

significant naar 0,84. CTS-release is daarom waardevol vanuit 

maatschappelijk oogpunt. Door metingen met de EuroQol 5D 

kan handchirurgie vergeleken worden met andere soorten chi-

rurgie die om emotionele redenen vaak als erg belangrijk wor-

den beschouwd, zoals openhartchirurgie of niertransplantatie. 
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de gemeten hoeken door de observer werd bepaald door middel 

van de ‘Intraclass Correlation Coefficient’ (ICC). 

Ervaring: De overeenkomst tussen de RealSense SR300 en de 

gemeten waardes door de observer was hoog, met een ICC van 

0,8. De RealSense SR300 was makkelijk in gebruik, goedkoop 

in aanschaf en meten gaat sneller dan met goniometrie. Tijdens 

het gebruik is het belangrijk dat alle gewrichten goed in beeld 

blijven, zodat metingen nauwkeurig uitgevoerd worden. Het is 

daarom belangrijk om de patiënt goede instructies te geven over 

de uit te voeren oefeningen. 

Conclusie: Het is mogelijk om de ROM van de vingers te bepa-

len met de RealSense SR300. Hierdoor worden metingen objec-

tiever en kunnen metingen tussen observers beter vergeleken 

worden. Dit heeft een groot voordeel voor multicenterstudies 

en bij patiënten met meerdere behandelaars. Tevens kan de 

webcam makkelijk bij patiënten thuis worden ingezet. Hiermee 

kan voortgang van revalidatie beter, makkelijker en goedkoper 

gemonitord worden. Ook kan indien nodig de therapie snel wor-

den aangepast. De patiënt kan hierbij ook feedback krijgen op 

uitgevoerde oefeningen. Wel is verder onderzoek en ontwikke-

ling noodzakelijk, zodat bijvoorbeeld ook flexie en extensie van 

de pols gemeten kan worden. 
  

10. Effectieve behandeling van basaalcelcar-
cinomen in het gelaat met snelle gemodifi-
ceerde mohstechniek 
M.A. Kedilioglu, P.G. Bos, K. De Jong, K. Hutting, N.A. 
Noordzij, P.M. Huizinga, C.M. Mouës-Vink 
LEEUWARDEN 
Achtergrond: Niet-melanocytaire huidcarcinomen, waaronder 

basaalcelcarcinomen (BCC’s), waarbij na excisie een reconstruc-

tie geïndiceerd is, worden in het Medisch Centrum Leeuwarden 

(MCL) behandeld middels de gemodificeerde mohstechniek 

(MMOHS). Deze techniek omvat een protocolaire excisie, di-

recte weefselanalyse middels ‘breadloaf’-techniek , gevolgd door 

reconstructie na radicaliteitsbevestiging. Deze analysetechniek 

is snel (30 minuten) en derhalve patiëntvriendelijk. In deze stu-

die is gekeken naar de betrouwbaarheid van MMHOS en naar 

het recidiefspercentage van BCC’s in het gelaat na een follow up 

van gemiddeld 5 jaar. 

Methode: Het betreft een retrospectieve data-analyse van alle 

patiënten met een BCC in het gelaat die tussen januari 2007 

en december 2013 een excisie en analyse middels MMOHS on-

dergingen. De betrouwbaarheid (sensitiviteit en specificiteit) 

van MMOHS werd bepaald door een vergelijking tussen de uit-

slagen van het peroperatief uitgevoerde vriescoupeonderzoek 

en het postoperatief uitgevoerde paraffinecoupeonderzoek. Tu-

morkenmerken (locatie, primair/recidief, en groeiwijze) en pa-

tiëntkenmerken werden geanalyseerd. Middels statusonderzoek 

en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Ar-

chief (PALGA), werd nagegaan of en wanneer recidivering van 

tumoren was opgetreden. 

Ervaring: Er werden bij 996 patiënten 895 primaire en 187 reci-

dief BCC’s geëxcideerd. Van de 1082 primaire excisies toonden 

de paraffinecoupes in 772 gevallen radicale en 310 irradicale 

excisie. Bij 762 /772 excisies met volgens paraffinecoupes vrije 

sneevlakken toonden de vriescoupes eveneens vrije sneevlakken 

Achtergrond: Naar aanleiding van calamiteiten omtrent (borst)

implantaten zijn wereldwijd verschillende implantatenregisters 

opgezet. Echter, heeft het merendeel van deze registraties een 

beperkte ’capture rate’ en velen moeten noodgedwongen stop-

pen wegens ontoereikende financiering. Deze studie tracht in-

zicht te geven in het financiële plaatje van implantatenregisters.

Methode: Door nieuwe en oude implantatenregisters uit ver-

schillende landen te includeren, werd een internationaal cohort 

gecreëerd, onderverdeeld in borstimplantaten, gewrichtsim-

plantaten en cardiovasculaire implantaten. Alle vertegenwoor-

digers ontvingen een gestandaardiseerde vragenlijst, bestaande 

uit de onderwerpen: 1) algemene gegevens 2) kosten, duurzame 

financiering en investeringswaarde 3) management 4) medisch 

ethische vraagstukken en regelgeving. 

Ervaring: In totaal werden twaalf registers uit acht landen ge-

includeerd, waaronder zes borstimplantatenregisters, vijf ortho-

pedische implantatenregisters en een cardiovasculair implanta-

tenregister. Het oudste register stamde uit 1975, het jongste uit 

2015. Het merendeel van de registers (92%) was betrokken bij 

een internationale samenwerking. De op-startkosten van de re-

gisters waren vergelijkbaar, maar qua onderhoudskosten bleken 

borstimplantatenregisters het duurst te zijn. Alhoewel meerdere 

stakeholders geïnteresseerd zijn in de data die voortkomen uit 

de registers, staat dit in scherp contrast met hun financiële bij-

drage. Bij enkel 50% van de registers was er sprake van lange-

termijnfinanciering. 

Conclusie: Deze studie biedt een praktisch en financieel over-

zicht van implantatenregisters. De registers leveren nuttige 

informatie voor verschillende stakeholders, onderzoeksdoelein-

den, en kwaliteitsverbetering. Echter, heeft  maar 50% van de 

registers een duurzame financiering - en daarmee bestaansrecht 

- weten te bewerkstelligen. Efficiënt gebruik van bestaande ken-

nis en internationale samenwerking is nog niet vanzelfspre-

kend, maar wordt in toenemende mate gezien. 
  

9. het meten van de handfunctie met de Real-
sense sR300 
A.C. Verhulst, E. Smits, T.C. ten Harkel, D.J.O. Ulrich 
NIJMEGEN 
Achtergrond: Een van de parameters die gebruikt wordt om de 

handfunctie te bepalen is de ‘Range of Motion’ (ROM) van de 

vingers. In de huidige praktijk wordt dit gemeten door middel 

van goniometrie. Dit is echter tijdrovend, en de uitkomst is zeer 

afhankelijk van de observer. Hierdoor kunnen de metingen van 

verschillende observers bij zowel (multicenter)studies als pati-

entenzorg niet altijd nauwkeurig met elkaar vergeleken worden. 

De RealSense SR300 is een recent uitgebrachte webcam die in 

staat is om de hoek van diverse gewrichten van de hand te me-

ten. In deze studie wordt de nauwkeurigheid van deze metingen 

onderzocht. 

Methode: Van tien gezonde proefpersonen zijn opnames ge-

maakt van beide handen met de RealSense SR300. Tijdens het 

maken van deze opnames werden de vingers van maximale ex-

tensie naar maximale flexie gebracht. Hierna werd de maximale 

flexie en extensie van DIP-, PIP- en MCP-gewrichten bepaald 

door middel van goniometrie door een ervaren observer. De cor-

relatie tussen de berekende hoeken van de RealSense SR300 en 
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meters – snelheid, vaatdichtheid, flux, influx – konden verkre-

gen worden met deze technieken. In de toekomst kunnen we 

deze parameters gebruiken om drempelwaarden te bepalen die 

vrijelapfalen op basis van necrose kunnen voorspellen. 

  

12. symptomatisch neuroom na amputatie-
operatie voor traumatisch amputatieletsel 
van de vinger 
M. Vlot, S.C. Wilkens, N. Chen, J.H. Coert, K. Eberlin 
BOSTON/UTRECHT 
Achtergrond: Neuroomvorming is een zeer invaliderende com-

plicatie na amputatie in de hand. De incidentie van het ontstaan 

van een symptomatisch neuroom na traumatische vingerampu-

tatie is tot op heden onbekend in een grote patiëntengroep. Het 

doel van deze studie was om de incidentie van symptomatisch 

neuroom bij patiënten die een traumatische vingeramputatie 

ondergingen te bepalen. Daarnaast hebben we gekeken naar het 

aantal operaties die patiënten ondergaan voor een symptoma-

tisch neuroom na de initiële operatie. We testten de nulhypothe-

se dat er geen factoren onafhankelijk geassocieerd zijn met het 

ontwikkelen van een symptomatisch neuroom na traumatische 

vingeramputatie. 

Methode: We bekeken retrospectief de medische dossiers van 

1.083 patiënten met een status na amputatieoperatie van een 

traumatische vingeramputatie. Patiënten met replantatie of re-

vascularisatie als initiële behandeling werden niet geïncludeerd. 

We bestudeerden de incidentie van symptomatisch neuroom en 

het aantal operaties voor neuroom. Aan de hand van een mul-

tivariabele logistische regressieanalyse werd bepaald welke fac-

toren onafhankelijk geassocieerd zijn met het ontwikkelen van 

een symptomatisch neuroom en het ondergaan van een tweede 

operatie. 

Ervaring: 71 van de 1.083 patiënten (6,6%) ontwikkelden een 

symptomatisch neuroom. De gemiddelde tijd tot de diagnose 

was 6,4 maanden. 47 patiënten (66%) ondergingen een ope-

ratie wegens een symptomatisch neuroom. Elf patiënten (15%) 

hadden een terugkerend symptomatisch neuroom na een se-

cundaire operatie en drie van hen hadden een symptomatisch 

neuroom na een tertiaire operatie (4,2%). De gemiddelde tijd tot 

chirurgisch ingrijpen was elf maanden. Letsel aan de wijsvinger 

en avulsieletsel waren geassocieerd met een hogere kans op het 

ontwikkelen van symptomatisch neuroom. 

Conclusie: Ongeveer een op de vijftien patiënten met een trau-

matische vingeramputatie zal een symptomatisch neuroom 

ontwikkelen. Meer dan de helft van de neuroompatiënten zal 

een tweede operatie ondergaan met een gemiddelde tijd tot de 

tweede operatie van elf maanden. 
  

13. gevasculariseerde lymfkliertransplantatie 
met de submentale lap; een radiologische 
studie naar de blauwdruk van lymfklierdistri-
butie 
V. Paulus, S. Hummelink, S. Schulten, D. Ulrich, D. Vasilic 
NIJMEGEN 
Achtergrond: De laatste jaren is gevasculariseerde lymfklier-

transplantatie (VLNT) steeds populairder geworden in de be-

(specificiteit 98,7% (95%-BI: 97,6-100%)). Bij 307 /310 excisies 

met volgens paraffinecoupes ‘niet-vrije sneevlakken’ toonden 

de vriescoupes eveneens irradicaliteit aan (sensitiviteit 99.0% 

(95%-BI: 97.2- 100%)). Het gemiddeld aantal excisierondes 

was: 1,37. De gemiddelde follow up was 66 maanden (uitersten: 

3-117) met een recidiefspercentage van 2,1% (1,7% onder de pri-

maire tumoren en 4,7% onder de recidieftumoren). 

Conclusie: MMOHS is een goede behandelmethode voor BCC’s 

in het gelaat. Peroperatieve beoordeling van de snijvlakken en 

radicaliteitsmarges met deze techniek zijn betrouwbaar. En snel 

door het ‘breadloaf’-karakter en de protocolair genomen mar-

ges. Het recidiefpercentage van tumoren na behandeling met 

MMOHS is laag. 

  

11. Perfusie diagnostiek met licht – naar een 
voorspellende maat voor necrose 
S. Jansen, D.M. de Bruin, S.D. Strackee, T.G. van Leeuwen 
AMSTERDAM 
Achtergrond: De incidentie van vrij gevasculariseerde lapfalen 

is 2-10%. Het voorspellen van deze complicatie blijft een uit-

daging. Lapfalen is gerelateerd aan perfusie, een parameter die 

op dit moment nog niet tijdens operaties gemeten kan worden. 

Optische technieken kunnen het antwoord zijn op dit probleem. 

Deze technieken kunnen tijdens chirurgie in ‘real-time’ beelden 

maken, in hoge resolutie vergelijkbaar met microscopie. In deze 

studie testen we het vermogen van vier optische technieken 

om perfusie in beeld te brengen en te meten tijdens chirurgie: 

‘Optical Coherence Tomography’ (OCT), ‘Sidestream Darkfield 

Microscopy’ (SDF), ‘Laser Speckle Contrast Imaging’ (LSCI) en 

‘Fluorescence Imaging’ (FI). 

Methode: Tijdens vrijelapchirurgie (DIEP, gracilis en fibula) 

zoomden we op vier locaties in op de microcirculatie met OCT 

(10 X 10 mm) en SDF (1x0.65mm): van proximaal naar distaal 

van de aanvoerende arterie. Met LSCI (15 X 20 cm) en FI (10 X 

10 mm) maakten we vervolgens beelden van de totale lap. Voor 

FI werd indocyanine groen (ICG) intraveneus toegediend om 

contrast in het vaatbed te creëren. Perfusieparameters (door-

bloedingssnelheid, vaatdichtheid, flux en influx) werden sta-

tistisch vergeleken tussen de vier locaties (van proximaal naar 

distaal) met een gepaarde t-test. De technieken werden eerst ge-

valideerd op basis van doorbloedingssnelheid en vaatdiameter 

in een fantoom waarin microcirculatie werd nagebootst in het 

laboratorium. 

Ervaring: OCT, LSCI en FI hadden alle het vermogen om perfu-

sie in beeld te brengen tijdens chirurgie. OCT produceerde acht 

3D-beelden van 10 x 10 x 3 mm; waarbij weefsellagen en bloed-

vaten in hoge resolutie werden afgebeeld. Met LSCI verkregen 

we tien beelden in een kleurcode met een significant verschil 

in flux (perfusie-units) tussen de proximale en de distale locatie 

van de lap (p = 0,01). FI liet een film zien van de influx van ICG 

in tijd in de lap, waarbij een significant verschil werd waarge-

nomen tussen de proximale en distale locatie van de lap (p < 

0,001). SDF kon perfusie niet in beeld brengen. 

Conclusie: Op dit moment kunnen drie technieken (OCT, LSCI 

en FI) de perfusie meten tijdens vrijelapchirurgie. SDF kon per-

fusie niet in beeld brengen, door het gebruik van groen licht en 

daarbij een mindere beeldvormingsdiepte. Kwantitatieve para-
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objectiveerd worden wat resulteerde in het extra resecteren van 

10-15% van de uiteindelijke lap. Bij één patiënt is de anastomose 

opnieuw aangelegd nadat de ICG-imaging een beperkte perfusie 

aangaf. Bij negen van de tien ingrepen was de lapperfusie per-

operatief uiteindelijk adequaat. Partiële lapnecrose trad op bij 

twee patiënten waarvoor een revisie heeft moeten plaatsvinden. 

Een patiënt toonde tijdens het ICG-imaging al een verminderde 

perfusie in dit gebied. Volledige lapnecrose is niet opgetreden. 

Conclusie: ICG-imaging kan de chirurg helpen bij de perope-

ratieve besluitvorming ten aanzien van de weefselperfusie zo-

als lapgrootte, perforatorselectie en de vaatanastomose. Tevens 

zorgt ICG voor een snellere besluitvorming. ICG is derhalve een 

relevante toevoeging tijdens besluitvorming van gesteelde- en 

vrijelapchirurgie om de perfusie van het weefseltransplantaat 

peroperatief te visualiseren. Het is een eenvoudige methode en 

kan postoperatieve complicaties zoals (partiële)lapnecrose waar-

schijnlijk verminderen. 

 

15. Poly implant Prothèse borstimplantaat: 
implantaatdynamiek & kapselvorming 
Z.C.M. Heinze, Y. Bachour, T. Dormaar, W.G. van Selms, 
M.J.P.F. Ritt,  F.B. Niessen 
AMSTERDAM
Achtergrond: De Poly Implant Prothèse (PIP)-implantaten 

werden in 2010 uit de markt gehaald wegens het gebruik van 

industrieel siliconen waardoor er een hoog risico voor implan-

taatruptuur ontstond. Dit resulteerde in een groot aantal asymp-

tomatische vrouwen die een heroperatie ondergingen. Het doel 

van deze studie was om de implantaatdynamiek van de PIP-bor-

stimplantaten te onderzoeken. Tevens was het doel om de voor-

spellers van ‘gelbleed’ en implantaatruptuur en de voorspellers 

van kapselcontractie in de PIP-implantaten te bepalen. 

Methode: 80 vrouwen met 152 PIP-implantaten ondergingen 

een heroperatie in 2012 en werden geïncludeerd in deze stu-

die. Lichamelijk onderzoek werd uitgevoerd en de bakerscore 

werd bepaald, terwijl de demografische gegevens retrospectief 

werden op- of nagezocht in medische dossiers. De pre- en post-

operatieve volumes van de implantaten werden bepaald. Tijdens 

de operatie werd er door de chirurg bepaald of het implantaat 

een intacte, gescheurde of een ‘gelbleed’ toestand had. 

Ervaring: Bij lichamelijk onderzoek werd in 13,6% van de vrou-

wen kapselcontractie vastgesteld. Er werd ‘gelbleed’ gezien in 

42% van de implantaten en ruptuur bij 25% van de gevallen. In 

intacte implantaten werd er zowel een postoperatieve toename 

als een afname gezien in het volume van de implantaten. Er 

was een correlatie tussen ‘gelbleed’ en toename van het post-

operatieve implantaatvolume. Postoperatieve toename van het 

implantaatvolume had een beschermend effect op de ontwikke-

ling van kapselvorming. Er was een significante relatie tussen 

implantaatruptuur en het  ontwikkelen van kapselcontractie. 

Conclusie: In de huidige studie hebben wij aangetoond dat de 

PIP-implantaten zeer permeabel zijn geweest. Dit wordt met 

name geïllustreerd door de bevinding dat er bij ‘gelbleed’ een 

toename is van het implantaatvolume. Tevens zou het scheuren 

van implantaten leiden tot een hoger risico op het ontwikkelen 

van kapselcontractie. 
  

handeling van lymfoedeem. Van de verschillende opties heeft 

de submentale lap het laagste risico op iatrogeen lymf oedeem. 

Het doel van deze studie was om inzichtelijk te krijgen of ‘com-

puted tomography angiography’ (CTA) een bijdrage kan leveren 

bij het plannen van de optimale locatie van de submentale lap. 

Methode: 52 CTA-scans zijn bekeken (n = 100 kanten; 23 man-

nen, 29 vrouwen). Aan elke zijde werd de origo van de arteria 

submentalis gebruikt als centraal coördinaat. Alle lymfklieren in 

regio IA en IB werden geregistreerd volgens een 3-dimensionaal 

coördinatensysteem en vervolgens gestandaardiseerd. De resul-

taten werden geanalyseerd op geslacht, locatie, grootte en aantal. 

Ervaring: Per kant was het gemiddelde aantal lymfklieren 5,30 

± 2,00 (range 1 - 10) en de gemiddelde grootte 5,28 ± 1,29 mm. 

De gemiddelde afstand van de klieren tot de origo van de arteria 

submentalis was 25,53 ± 15,27 mm. Er waren geen significante 

verschillen tussen beide kanten met betrekking tot grootte, aan-

tal en afstand of tussen mannen en vrouwen. Per individu is er 

verscheidenheid in de distributie per kant mogelijk. 

Conclusie: Er is een grote diversiteit in de locatie van de sub-

mentale klieren. Wanneer een submentale lap als VLNT ge-

pland wordt moet een CTA overwogen worden om de locatie van 

de klieren en de beste zijde voor transplantatie te bepalen. 
 

14. intraoperatieve evaluatie van huid-lapper-
fusie met indocyanine groen (icg) fluorescen-
tie beeldvorming bij reconstructieve chirurgie 
I.G. van Munster, M.C. Boonstra, K.M.E. Wehrens, R. de 
Vreeze, W.F. Willems 
DEN HAAG
Achtergrond: De vitaliteit van vrije en gesteelde lappen is afhan-

kelijk van een goede vascularisatie. Om het risico op lapfalen 

te minimaliseren is het belangrijk dat alleen weefsel gebruikt 

wordt met voldoende perfusie. In 4-15% van de gevallen necro-

tiseren gedeeltes of de gehele lap. Momenteel wordt de vitali-

teit van lappen peroperatief bepaald op basis van kleur, turgor, 

temperatuur en capillaire refill. Door de arteriële doorbloeding 

te visualiseren, kan het toepasbare deel van de lap additioneel 

beoordeeld worden en het percentage lapverlies en re-operaties 

verminderen. Hier beschrijven wij een studie waarbij het iden-

tificeren van de lapperfusie peroperatief geoptimaliseerd kan 

worden middels intraoperatieve fluorescentie. 

Methode: De studie begon in november 2016, in Haaglanden 

Medisch Centrum. Alle vrije en gesteelde lappen werden ge-

includeerd. Patiënten met een allergie voor jodium, schaal- of 

schelpdieren werden geëxcludeerd in verband met een moge-

lijke kruisallergie met het contrastmiddel. Peroperatief werd 

de anastomose en begrenzing van de perfusie van het weefsel-

transplantaat op zowel de conventionele manier bepaald (kleur, 

turgor, temperatuur, vascularisatie van de weefselranden en ca-

pillaire refill), alsmede door indocyanine groen (ICG)-imaging. 

Door middel van de lasercamera (Quest artemis camerasys-

teem) en de bijbehorende computersoftware kon het effect van 

de ICG direct peroperatief gevisualiseerd worden. 

Ervaring: Tien patiënten werden geïncludeerd en ondergingen 

een reconstructie vanwege een defect in het hoofdhals- (n = 2), 

mamma- (n = 8) of peri-anale gebied (n = 1). Bij DIEP-procedu-

res konden middels ICG de minder geperfundeerde delen ge-
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deze cosmetiek en het identificeren van de meest geschikte op-

ties voor aanvullende chirurgie ter verbetering van het cosme-

tisch resultaat. Uiteindelijk zal een algoritme ontwikkeld moe-

ten worden voor secundaire correcties na MST. 

Methode: Het cosmetisch resultaat van 109 patiënten die be-

handeld zijn met MST werd beoordeeld op een vierpunts li-

kertschaal door vier ervaren reconstructief chirurgen. Voor de 

analyses werden de uitkomsten gedichotomiseerd in goed of 

slecht. Vervolgens werd beoordeeld welke patiënten voor een 

secundaire correctie in aanmerking zouden komen en welke 

reconstructieve methode toegepast zou moeten worden. De in-

ter- en intrabeoordelaarsvariabiliteit van de beoordeling door de 

chirurgen werd bepaald. 

Ervaring: In 50,5% werd het cosmetisch resultaat als slecht be-

oordeeld. Risicofactoren waren een grotere cupmaat (OR 3,81, p 

= 0,040), grotere tumor (OR 1,63, p = 0,028) en okselklierdis-

sectie (OR 3,09, p = 0,013). Een ipsilaterale en contralaterale re-

constructie werd aanbevolen in respectievelijk 94,5% en 73,3% 

van de patiënten met een slecht resultaat. De meest genoem-

de ipsilaterale reconstructietechnieken waren littekenrevisie 

(20,0%), lipofilling (16,8%) en een gesteelde lap (15,0%). Con-

tralateraal werd een mammareductie (55,0%) en een borstlift 

(15,0%) geadviseerd. De totale inter- (0,5-0,7) en intraobserver 

(0,63-0,79) beoordelaarsvariabiliteit was matig tot goed met be-

trekking tot de cosmetiek en slecht wat betreft de geadviseerde 

ipsilaterale reconstructiemethode (< 0,50). 

Conclusie: In deze studie wordt een negatieve invloed gezien 

van borstgrootte, tumorgrootte en het ondergaan van een oksel-

klierdissectie op het cosmetisch resultaat na MST. Ipsilateraal 

gaat de voorkeur uit naar een secundaire correctie door revisie 

van het litteken dan wel lipofilling en contralateraal naar een 

mammareductie. Desondanks bestaat er tussen reconstructief 

chirurgen een groot verschil van mening per patiënt en moet 

de optimale methode voor een secundaire reconstructie na MST 

nog worden bepaald. Aanvullende studies zijn nodig om een al-

goritme te kunnen ontwikkelen als leidraad bij de keuze voor 

aanvullende chirurgie na MST ter verbetering van het cosme-

tisch resultaat. 
  

18. Voorspellers van complicaties na een-
faseborstreconstructie met een implantaat en 
acellulaire dermale matrix: Resultaten van de 
BRios-studie 
V.L. Negenborn, R.E.G. Dikmans, M.B. Bouman, J.W.R. 
Twisk, J.M. Smit, H.A.H. Winters, P.Q. Ruhé, M.A.M. Mu-
reau, S. Tuinder, J. Hommes, Y. Eltahir, N.A. Posch, J.M. 
van Steveninck-Barends, M.A. Meesters-Caberg, R.R.W.J. 
van der Hulst, M.J.P.F. Ritt, M.G. Mullender 
AMSTERDAM 
Achtergrond: Borstreconstructie met protheses kan worden uit-

gevoerd in éénfase of in twee fasen. Om een betere bedekking 

van de prothese te verkrijgen kan aanvullend een acellulaire 

dermale matrix (ADM) worden gebruikt. Een nadeel van éénfa-

sereconstructie is een verhoogde spanning op de huid door een 

huidtekort. Er zijn aanwijzingen dat dit gepaard gaat met een 

verhoogd risico op complicaties, zoals wonddehiscentie, infectie 

en huidnecrose. Het doel van deze studie is het in kaart brengen 

16. Kapselcontractie is niet geassocieerd met 
de aanwezigheid van bacteriën 
Y. Bachour, H.A.H Winters, W.G. Van Selms, A.E. Bud-
ding, M.J.P.F Ritt, F.B. Niessen 
AMSTERDAM 
Achtergrond: Kapselcontractie is de belangrijkste complicatie 

van mammaprothesen. De oorzaak hiervan is nog onbekend. Er 

bestaan aanwijzingen dat bacteriële contaminatie een rol speelt 

bij het ontstaan van kapselcontracturen. Dit is echter tot op 

heden niet met moleculaire technieken onderzocht. Tevens is 

het onbekend of contaminatie via de huid plaatsvindt of dat het 

borstweefsel zelf ook een bron is van bacteriën. Het doel van dit 

onderzoek was om vast te stellen of er zich bacteriën op kapsels 

bevinden. Bovendien onderzochten wij de bacteriële flora van 

het klierweefsel en van de huid van de borst, gebruikmakend 

van een nieuwe en sensitieve PCR-techniek. 

Methode: Tien vrouwen zonder een voorgeschiedenis van borst-

operaties die een borstverkleining ondergingen, werden in deze 

studie geïncludeerd om de bacteriële flora van het borstweefsel 

te onderzoeken. Vijftig borsten met een gecontraheerde (Baker 

3+4, n = 23) en niet-gecontraheerde (Baker 1+2 n = 27) kapsels 

werden verkregen tijdens het verwijderen of vervangen van 

mammaprothesen. Voordat de huid werd schoongemaakt met 

Betadine werd een huidstrijkje van 3 x 3 cm verkregen van de 

plaats van incisie. Weefsel (5 mm
3
) werd op steriele wijze ver-

kregen uit het verwijderde klierweefsel en kapsels. Alle mon-

sters werden geanalyseerd door een ‘16S-23S interspace region-

based’ PCR-methode. 

Ervaring: Op de huid van de borst bevindt zich voornamelijk 

Streptococcus spp. terwijl het klierweefsel van de borst voorna-

melijk steriel is. Afgezien van Propionibacterium acnes (2/10) 

werden geen bacteriën gevonden in het klierweefsel van de 

borst. Lage aantallen Streptococcus spp. (4/50) werden op ge-

contraheerde en niet-gecontraheerde kapsels gevonden. Tevens 

was er geen relatie tussen de aanwezigheid van bacteriën en de 

bakerscore. 

Conclusie: Deze studie toont aan dat kapsels en het klierweefsel 

van de borst vrijwel steriel zijn. De lage aantallen bacteriën op 

de gecontraheerde en niet-gecontraheerde kapsels worden waar-

schijnlijk veroorzaakt door contaminatie gedurende het verwij-

deren van de kapsels. Dit is het eerste onderzoek waarin kapsels 

rondom borstimplantaten zijn bestudeerd gebruikmakend van 

een zeer gevoelige PCR-techniek. Deze resultaten kunnen ge-

volg hebben voor het profylactische antibioticabeleid. 

  

17. cosmetische resultaten en opties voor 
secundaire reconstructie na mammasparende 
therapie 
V.L Negenborn, N.M.A. Krekel, H.A.H. Winters, M.E. 
Buncamper, F.B. Niessen, M.B. Bouman, J.H. Volders, 
M.H. Haloua, C.B. Terwee, S. Meijer, M.P. van den Tol 
AMSTERDAM 
Achtergrond: Het optimaliseren van het cosmetisch resultaat na 

mammasparende therapie (MST) is belangrijk, omdat de cos-

metiek van invloed is op de kwaliteit van leven. Het doel van 

deze studie is het bepalen van de cosmetische uitkomsten na 

MST, het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op 
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Methode: De onderzochte populatie bestaat uit borst- en hoofd-

hals reconstructiepatiënten. Preoperatief werd een systemisch 

sample (baseline) afgenomen. Intraoperatief werd na het maken 

van de anastomosen veneus bloed opgevangen uit de rescue-ve-

ne van de vrije lap en simultaan hieraan een systemisch sample 

afgenomen. 90 minuten hierna werd opnieuw een systemisch 

sample afgenomen. De systemisch samples werden geanaly-

seerd op metabole, coagulatie en ontstekingsmediatoren. In 

de veneuze afvloed van de lap werden concentraties van pro-

inflammatoire cytokinen IL-6, IL-8 en MCP1 bepaald. Middels 

statistische analyses werd het verschil in concentraties op de ver-

schillende tijdsintervallen getoetst. 

Ervaring: Over een tijdsduur van drie maanden zijn twinitg 

patiënten geïncludeerd waarvan 80% een DIEP-operatie onder-

ging. Analyses laten zien dat de systemische concentraties van 

urinezuur, leukocyten, neutrofielen, lactaat, glucose, IL-6, IL-8 

en MCP1 significant toenemen naargelang de chirurgie vordert 

(p < 0,05). Concentraties aan hemglobine, fibrinogeen en CRP 

dalen systemisch (p < 0,05). In de circulatie van de vrije lap zien 

wij een evidente significante stijging in IL-6- en IL-8-concentra-

tie (p < 0,001) die significant hoger is dan de concentratie van 

deze cytokinen in de systemische circulatie (p < 0,001). 

Conclusie: Onze resultaten bevestigen duidelijk onze hypothese: 

een meetbare stijging in cytokinenconcentratie in de circulatie 

van de lap. Omdat de release van cytokinen afhankelijk is van 

de genetische constitutie van de patiënt vormen cytokinen door 

onze bevindingen een potentiele preoperatieve marker met grote 

voorspellende en prognostische waarde. De eerst stap ter ontwik-

keling van een preoperatief screeningmodel ter risicostratificatie 

voor lapfalen is gezet. Grote multicenterstudies op dit onderwerp 

zullen meer inzicht gaan geven in welke factor in welke mate 

bijdraagt aan lapfalen om een valide instrument te ontwikkelen. 
  

20. het effect van lymfoveneuze anastomoses 
ter behandeling van borstkankergerelateerde 
lymfoedeem 
H. Winters, H.J.P. Tielemans, M. Hameeteman, N.J. Slater, 
D.J.O. Ulrich 
NIJMEGEN
Achtergrond: Borstkankergerelateerde lymfoedeem kan een 

ernstige aandoening zijn die negatieve effecten op de kwaliteit 

van leven van patiënten teweegbrengt. De behandeling met mi-

crochirurgische anastomoses tussen het lymfatische en veneuze 

systeem is de laatste jaren in opkomst. Het is waarschijnlijk dat 

het onderscheid tussen lymfoedeem van de bovenste en onder-

ste extremiteit, en tussen primair en secondair lymfoedeem, de 

resultaten van lymfoveneuze anastomoses (LVA’s) beïnvloedt. 

In deze studie presenteren wij de langetermijnuitkomsten van 

LVA bij de specifieke patiëntpopulatie met borstkankergerela-

teerd lymfoedeem. 

Methode: Patiënten werden geïncludeerd als er sprake was van 

unilateraal aan borstkanker gerelateerd pitting lymfoedeem. Bij 

alle geïncludeerde patiënten werd preoperatief met indocyanine 

groen (ICG) vastgesteld dat er functionele lymfevaten in de ex-

tremiteit aanwezig waren. Tijdens de operatie werden één tot 

drie anastomoses gecreëerd waarvan de doorgankelijkheid in-

traoperatief met ICG werd vastgesteld. Het verschil in volume 

van risicofactoren voor het ontstaan van complicaties bij éénfa-

sereconstructie met ADM, om daarmee de indicatiestelling voor 

deze techniek te verbeteren. 

Methode: De ‘Breast Reconstruction In One Stage’ (BRIOS)-

studie is een gerandomiseerde studie uitgevoerd in acht Neder-

landse ziekenhuizen, waarbij borstreconstructie in twee fasen 

(eerst tissue expander, daarna prothese) wordt vergeleken met 

éénfaseborstreconstructie met prothese en ADM (Stratticetm, 

LifeCell). De primaire uitkomstmaat is kwaliteit van leven. De 

trial is geregistreerd in het Nederlandse Nationaal Trial Regis-

ter (NTR TC 5446) en het openbare CCMO-register in Neder-

land (NL41125.029.12). Voor de univariabele en multivariabele 

analyses zijn alle patiënten in de éénfasegroep geselecteerd en 

onderzocht op patiëntkarakteristieken, operatietechniek en -uit-

komsten, tijdstip van operatie en kweekuitslagen 

Ervaring: Van de 59 patiënten (91 borsten) die een directe borst-

reconstructie met prothese en ADM ondergingen, kreeg 38,5% 

(n = 35 borsten) chirurgische complicaties, 31,9% (n = 29) een 

heroperatie en 26,4% (n = 24) een explantatie. Het mastecto-

miegewicht is een significante voorspeller van complicaties (OR 

1,94; 1,33-2,83), heroperaties (OR 1,69; 1,12-2,59) en explanta-

ties (OR 1,55; 1,11-2,17). Jongere patiënten (OR 1,06; 1,01-1,12) 

en patiënten met adjuvante chemotherapie (OR 4,83; 1,15-20,24) 

ondergingen meer heroperaties. Patiënten met adjuvante radio-

therapie hadden meer complicaties (OR 7,23; 0,75-69,95) en ex-

plantaties (OR 5,12; 0,76-34,44), maar dit was niet significant. 

Hetzelfde geldt voor patiënten die in de beginfase van de studie 

zijn geopereerd. 

Conclusie: In deze studie was de grootte van de borst de belang-

rijkste voorspellende factor voor het krijgen van complicaties, 

heroperaties en explantaties na een directe éénfaseimplantaatre-

constructie met ADM. Op basis van de huidige resultaten is het 

advies om alleen patiënten met een kleine cupmaat middels 

deze techniek te opereren. Vervolgstudies met meer patiënten 

zijn nodig om deze resultaten te bevestigen en tot een defini-

tieve indicatiestelling te komen voor de toepassing van éénfase-

reconstructie met een implantaat en een ADM. 

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

  

19. Pro-inflammatoire markers in reconstruc-
tieve vrijelapoperaties – een pilotstudie 
G.J. van Steenbergen, L.A.B. Joosten, P.N. Sprangers, 
D.J.O. Ulrich, W.L.J. Weijs, D. Vasilic 
NIJMEGEN 
Achtergrond: Binnen de vrije gevasculariseerde lap chirurgie 

faalt 5% van de lappen door trombose of vasospasme. Onze 

hypothese is dat er intraoperatief, voornamelijk tijdens ische-

mie, cytokinen in de circulatie van de vrije lap vrijkomen die 

het proces van trombose en vasospasme stimuleren en dat de 

genetische constitutie van de patiënt hierin een grote rol speelt. 

Doel van deze pilotstudie is dan ook het meten van cytokinen-

concentraties in de circulatie van de vrij lap om in de toekomst 

grotere studies op te zetten met als doel een screeningsmodel 

te ontwikkelen. 
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infectie (20%), 3. asymmetrie (10%). Tevens zijn er vijf casus-

sen (0,02%) van ALCL en negentien casussen (0,07%) met een 

verdenking op ASIA bekend. 

Conclusie: Met de lancering van het DBIR-systeem in april 2015 

zijn plastisch chirurgen in Nederland wereldwijd koploper als 

het gaat om de landelijke registratie van borstimplantaten. Met 

dit registratiesysteem nemen de NVPC en de registrerende plas-

tisch chirurgen hun verantwoordelijkheid om de kwaliteit van 

zorg voor vrouwen met borstimplantaten te borgen. De ambities 

voor de toekomst blijven onverminderd hoog. De registratielast 

moet worden verminderd en de datavolledigheid moet omhoog. 

Door deelname te bemoedigen (inclusief niet-NVPC-artsen), 

door internationale samenwerkingsverbanden en door de pa-

tiënt te betrekken (bijvoorbeeld door lancering van de ’check-

mijn-prothese-app’), streven we naar inzichtelijke en betrouw-

bare kwaliteit van borstprothesechirurgie. 

  

22. lipofilling in aanvulling op augmentatie- 
en/ of reconstructie van de vrouwelijke borst. 
Een Europees, cross-sectionele fotovergelij-
kingsstudie onder plastisch/mammachirurgen 
J.-W. Groen, J. Sawor, A. Piatkowski, R.K. Khouri, R. van 
der Hulst 
VENLO/MAASTRICHT 
Achtergrond: Lipofilling in aanvulling op reconstructie of aug-

mentatie van de vrouwelijke borst wordt internationaal steeds 

meer geaccepteerd als waardevolle aanvulling op de behande-

ling. Wetenschappelijke literatuur heeft laten zien dat resultaten 

positief zijn en de behandeling veilig is. Toekomstige studies 

kunnen focussen op doelmatigheid, bijvoorbeeld in de vorm van 

patiënt-/chirurgtevredenheid. 

Methode: Wij presenteren de resultaten van een internationaal, 

cross-sectionele, observationele, foto-vergelijkingsstudie on-

der 212 Europese plastisch/mammachirurgen en 20 patiënten 

na borstreconstructie. Respondenten werden gevraagd pre- en 

postoperatieve foto’s van patiënten behandeld met variërende 

sessies van BRAVA+lipofilling voor verschillende indicaties (re-

constructie na mastectomie/ lumpectomie of augmentatie) te 

scoren op basis van een vierpuntsschaal (slecht [4], redelijk [(3], 

goed [2], uitstekend [1]). Dezelfde foto’s werden geanalyseerd en 

beoordeeld op basis van een soortgelijke schaalverdeling door 

BCCT.core® een speciaal voor de cosmetische beoordeling van 

patiënten na mammasparende therapie ontworpen computer-

programma. Het doel hiervan betrof het valideren van dit sys-

teem als evaluatie-instrument voor lipofillingprocedures. 

Ervaring: Er waren 212 arts-respondenten (plastisch/mam-

machirurgen, assistenten) en 20 patiënt-respondenten. De 

verschillen tussen de gemiddelde waardering van de preope-

ratieve en postoperatieve foto’s van patiënten behandeld met 

BRAVA+lipofilling voor (1) totale bilaterale borstreconstructie 

na mastectomie, (2) augmentatie vanwege bilaterale involutio-

nele atrofie en (3) correctie van lokaal defect na lumpectomie 

zonder oncoplastische reconstructie, waren respectievelijk voor 

patiënten: (1) 2,1±0,7, (2) 1,9±0,5, (3) 1,8±0,6 en voor artsen: (1) 

1,7±0,8, (2) 1,6±0,8, (3) 1,6±0,8). BCCT.core®-evaluatie van de 

preoperatieve en postoperatieve foto’s was respectievelijk (1) 1 vs 

2, (2) 2 vs 1 en (3) 1 vs 1. 

tussen de linker- en rechterarm werd zowel preoperatief als na 

zes en twaalf maanden gemeten. De kwaliteit van leven werd 

preoperatief en na zes maanden gemeten. 

Ervaring: Er werden gemiddeld 1,8 anastomoses gecreëerd bij 

29 vrouwen. Het preoperatieve volumeverschil tussen de linker- 

en rechterarm was 701 ± 435 ml (36,9%). Dit verschil nam af tot 

496 ± 302 ml (24,7%) (p < 0,01) na zes maanden en 467 ± 303 

ml ( 23,5%) (p < 0,01) na twaalf maanden. In totaal is het links-

rechtsverschil tussen de armen na een jaar afgenomen met 33%. 

De kwaliteit van leven nam toe van 5,8 ± 1,1 tot 7,4 ± 0,7 punten 

(p < 0,01). De subdomeinen: functionaliteit, uiterlijk, sympto-

men en stemming namen af met respectievelijk 0,4, 0,7, 1,0 en 

1,2 punten (p <  0,01). Zeventien patiënten (58,6%) konden na 

zes maanden stoppen met het gebruik van steunkousen. 

Conclusie: LVA’s zijn effectief in de behandeling van lymfoe-

deem bij vrouwen met borstkankergerelateerde lymfoedeem. 

Hoewel het volumeverschil tussen de armen niet geheel ver-

dween, heeft de behandeling toch een significant effect op de 

kwaliteit van leven. Het grootste effect van de LVA’s vond plaats 

binnen het eerste half jaar na de operatie. In het tweede half 

jaar was de gemiddelde volumereductie tussen de armen slechts 

4,1%. De mate van volumereductie in het tweede half jaar was 

niet significant verschillend voor de patiënten die na een half 

jaar gestopt waren met het dragen van steunkousen. 
  

21. The dutch Breast implant Registry (dBiR); 
the end of the beginning 
P.E.R. Spronk, J.E. Hommes, L. Moojen-Zaal, M.J. Hoorn-
weg, X. Keuter, M.A.M. Mureau, H.A. Rakhorst 
ENSCHEDE
Achtergrond: Het gebruik van borstimplantaten vanaf de jaren 

zestig heeft geleid tot verschillende rechtszaken over de veilig-

heid ervan. De PIP-affaire met lekkende implantaten in 2010 

liet opnieuw de noodzaak van een sluitend registratiesysteem 

zien, inclusief epidemiologische gegevens. Hiermee kunnen 

vrouwen direct worden benaderd bij niet goed functionerende 

prothesen èn kan kwaliteit van zorg voor vrouwen met bor-

stimplantaten worden geëvalueerd en verbeterd. Naar schatting 

heeft 1 op de 300 vrouwen in Nederland borstimplantaten. Dit 

komt neer op 20.000 à 30.000 nieuwe borstprothese- en tis-

sue expander plaatsingen per jaar. Graag presenteren wij als 

DBIR-commissie de eerste aantallen en ervaringen van deze 

kwaliteitsregistratie. 

Methode: Alle patiënten die een implantatie dan wel explantatie 

van borstprothese(n) of expander(s) ondergaan worden geïnclu-

deerd in de DBIR sinds april 2015. Naast persoons- en implan-

taatgegevens worden vastgelegd: (1) de operatie-indicatie, (2) de 

patiëntkenmerken die invloed kunnen hebben op de uitkomst 

van behandeling en (3) reden van revisie of explantatie. 

Ervaring: Sinds april 2015 zijn ruim 13.600 patiënten en 25.500 

borstimplantaten geregistreerd. Van de geregistreerde borstim-

plantaten is 75% geplaatst vanwege esthetische redenen en 25% 

voor een borstreconstructie na borstkanker of preventieve ab-

latio. In 2805 (59%) prothesewissels is de reden geregistreerd; 

meest voorkomend 1. asymmetrie (33%), 2. borstpijn (25%), 3. 

malpositie (18%). De meest voorkomende redenen van geregis-

treerde explantaties (N = 553) zijn; 1. borstpijn (24%), 2. (wond)
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24. Autologe vettransplantatie als behande-
ling voor non-neuroma neuropathische pijn 
J. Beugels, J.E. Hommes, R.R.W.J. van der Hulst, A. Balt-
hasar, A. Piatkowski de Grzymala 
MAASTRICHT
Achtergrond: Neuropathische pijn is een uitdagend probleem 

met significante invloed op het dagelijks leven. Patiënten onder-

vinden een drastische vermindering van de kwaliteit van leven, 

die vaak wordt toegeschreven aan de ernst en het chronische 

karakter van de pijn alsmede de ineffectiviteit van reguliere anal-

getica. De kosten voor zowel maatschappij als gezondheidszorg 

zijn aanzienlijk. Recent zijn er meerdere studies verschenen 

waarin de succesvolle toepassing van autologe vettransplantatie 

ter behandeling van pijnlijke neuromen en littekens werd be-

schreven. Het doel van deze studie was het evalueren van het 

effect van autologe vettransplantatie op neuropathische pijn die 

niet veroorzaakt wordt door een neuroom. 

Methode: In een retrospectieve cohortstudie werden patiën-

ten geïncludeerd die tussen december 2011 en augustus 2014 

een autologe vettransplantatie ondergingen ter behandeling 

van non-neuroma neuropathische pijn. Non-neuroma neuro-

pathische pijn werd gedefinieerd als een duidelijk afgrensbare 

pijn, met positief teken van Tinel, zonder zichtbaar neuroom 

bij echografie. Alle patiënten werden doorverwezen vanuit het 

pijnteam en reageerden niet op andere behandelopties. Patiën-

ten ondergingen één of meerdere behandelingen met autoloog 

vet in het pijnlijke gebied. Naast patiëntkarakteristieken werden 

zowel pre- als postoperatief VAS-scores genoteerd. Na minimaal 

één jaar vond er een telefonisch follow-upgesprek plaats waarin 

de VAS-score en nachtrust werden geëvalueerd. 

Ervaring: In totaal werden veertien patiënten geïncludeerd. De 

gemiddelde VAS-score daalde significant (7,3 preoperatief vs. 

3,8 postoperatief, p < 0,0001). In 13/14 patiënten (93%) vond 

verbetering van de pijn plaats. Bij de follow-up na minimaal 1 

jaar werd een gemiddelde VAS van 4,3 gerapporteerd (VAS da-

ling van 3 vs. preoperatief, p = 0,0017). Twaalf patiënten waren 

tevreden, van wie er negen een daling van drie of meer VAS-

punten aangaven. Twee patiënten rapporteerden initieel een da-

ling van de VAS, maar gaven bij de laatste follow-up een stijging 

aan ten opzichte van preoperatief. Er werden geen complicaties 

geconstateerd. 

Conclusie: Hoewel het een retrospectieve cohortstudie met een 

kleine onderzoekspopulatie betreft, lijkt er zowel op korte als op 

lange termijn een duidelijk positief effect te zijn van autologe 

vettransplantatie op non-neuroma neuropathische pijn. Gezien 

de uitbehandelde status van de geïncludeerde patiënten kan au-

tologe vettransplantatie een waardevolle behandeloptie vormen. 
  

25. het virtueel plannen van een incisiepa-
troon voor desyndactylisatie
A.C. Verhulst, I.A. Hoevenaren, R.D. Vreeken, T.Wagner, 
D.J.O. Ulrich 
NIJMEGEN 
Achtergrond: Syndactylie is de meest voorkomende congenitale 

handafwijking, die operatief behandeld kan worden. Het meest 

optimale incisiepatroon voor desyndactylisatie vereist zo min 

mogelijk donorhuid om het overgebleven defect te sluiten. Te-

Conclusie: In deze studie werd geen significant verschil ge-

vonden tussen de waardering van artsen en patiënten in de 

beoordeling van pre- en postoperatieve foto’s van patiënten 

behandeld met BRAVA+lipofilling voor verscheidene indica-

ties. Het BCCT.core cosmetische evaluatie-instrument voor 

patiënten na mammasparende therapie bleek niet representa-

tief voor de mening van patiënten of artsen in de beoordeling 

van de pre- en/ of postoperatieve foto’s van patiënten behan-

deld met BRAVA+lipofilling. De voorlopige conclusie die hier-

uit getrokken kan worden is dat artsen een redelijke inschat-

ting kunnen maken van patiënttevredenheid postoperatief na 

BRAVA+lipofilling-behandeling maar dat het BCCT.core-pro-

gramma dit niet kan. 

  

23. systematische review en meta-analyse: 
artroscopische behandeling van carpometa-
carpale 1-artrose 
S.C. Wilkens, C.A. Bargon, A. Mohamadi, N. Chen, J.H. 
Coert 
BOSTON/UTRECHT 
Achtergrond: Artroscopische interventie is een relatief nieuwe 

techniek en is de afgelopen jaren steeds populairder geworden 

als potentiële behandeloptie voor carpometacarpale (CMC) 1-ar-

trose. Wij hebben een systematische literatuuranalyse van de 

huidige literatuur uitgevoerd betreffende artroscopische inter-

ventie als behandeling voor CMC 1-artrose met daarbij een me-

ta-analyse van ‘Visual Analog Scores’ (VAS), ‘Disability of Arm, 

Shoulder and Hand’ (DASH)-scores, grijp- en knijpkracht voor 

en na artroscopische behandeling van CMC 1-artrose. 

Methode: In mei 2016 werd een zoekactie in drie elektronische 

databases verricht met sleutelwoorden die betrekking hadden 

op artroscopie als behandeling voor CMC 1-artrose. Een meta-

analyse van VAS, DASH-scores, grijp- en knijpkracht voor en na 

artroscopische behandeling werd uitgevoerd. De gepoolde Hed-

ges’ g werd berekend voor elke uitkomst en geclassificeerd als 

een klein, medium, of groot effect. In een secundaire subgroep-

analyse werden de artroscopische technieken onderling vergele-

ken, evenals een vergelijking met een controlegroep. Het ‘Num-

ber Needed to Treat’ (NNT) werd vervolgens bij benadering 

berekend aan de hand van de Furukawa- en Kraemer-methode. 

Ervaring: Tien niet-gerandomiseerde studies met in totaal 294 

patiënten werden geïncludeerd. Ongeveer 64-100% van de pa-

tiënten was tevreden met de artroscopische behandeling en alle 

patiënten waren in staat terug te keren naar hun werk. Weinig 

complicaties werden gerapporteerd (4%), vaak zonder een no-

dige re-operatie. Er werd een groot effect gevonden op VAS en 

DASH-scores en een klein effect op grijpkracht; geen effect op 

knijpkracht. Het NNT was 1,5 voor verbetering van de VAS, 1,2 

voor DASH en 5,8 voor de grijpkracht. 

Conclusie: De huidige literatuur suggereert dat artroscopische 

behandeling van CMC 1-artrose pijnscores en patiëntgerap-

porteerde uitkomsten kan verbeteren. Het lijkt een redelijke 

optie te zijn voor patiënten waarbij non-operatieve behandeling 

onvoldoende blijkt. Het blijft de vraag of het ook een optie is 

voor verder gevorderde CMC 1-artrose en hoe duurzaam deze 

uitkomsten zijn. 
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lapborstreconstructie hebben ondergaan. Medische dossiers 

werden beoordeeld op patiëntkarakteristieken, risicofactoren, 

tumorpathologie, operatiegegevens en het optreden van com-

plicaties. Complicaties werden onderverdeeld in borst- en do-

norsitecomplicaties, lap re-exploraties en trombo-embolische 

aandoeningen. Het complicatierisico werd vergeleken tussen 

patiënten met neoadjuvante chemotherapie en patiënten zonder 

neoadjuvante chemotherapie, waarbij bovendien gelet werd op 

de tijd tussen de laatste chemokuur en borstchirurgie. 

Ervaring: In totaal werden 300 directe DIEP-lapborstreconstruc-

ties uitgevoerd bij 223 patiënten. De groep met neoadjuvante 

chemotherapie bestond uit 31 patiënten met 41 borstreconstruc-

ties, ten opzichte van 192 patiënten met 259 borstreconstructies 

zonder neoadjuvante chemotherapie. ‘Generalized estimating 

equations’ toonden geen significant verschil in het risico op 

het krijgen van een borstcomplicatie (NAC: 18,9%; geen NAC: 

29,3%; OR 0,493; 95%-BI: 0,193-1,263; p = 0,141) of donorsite-

complicatie (NAC: 12,9%; geen NAC: 17,7%; OR 0,688; 95%-

BI: 0,226-2,096; p = 0,511) tussen beide groepen. Bovendien 

was er geen statistisch significant verschil in de noodzaak tot 

lap re-exploratie of het voorkomen van een trombo-embolische 

aandoening. 

Conclusie: Deze studie suggereert dat neoadjuvante chemothe-

rapie géén significante invloed heeft op het complicatierisico na 

directe DIEP-lapborstreconstructie. Patiënten met en zonder 

neoadjuvante chemotherapie hebben een vergelijkbaar risico op 

zowel borst- en donorsitecomplicaties, als op lap re-exploratie 

en trombo-embolische aandoeningen na een directe DIEP-lap 

borstreconstructie. 
  

27. Reconstructie met multipele, simultane 
vrije lappen na oncologische resecties in het 
hoofd-halsgebied: heiligt het doel de midde-
len? 
S. Kambiz, J.N. Brinkman, T. de Jong, M.A.M. Mureau
ROTTERDAM
Achtergrond: Het gebruik van vrije lappen vormt een integraal 

onderdeel bij reconstructies in het hoofd-hals gebied na oncolo-

gische resectie. Uitgebreide wekedelendefecten, waarbij meer-

dere anatomische en functionele (sub)units missen, vormen 

een reconstructieve uitdaging. Dergelijke defecten maken het 

soms noodzakelijk multipele, simultane vrije lappen te gebrui-

ken. Uiteraard is er vanwege de doorgaans aanwezige multimor-

biditeit en beperkte overleving in deze patiëntenpopulatie enige 

terughoudendheid omtrent zulke uitgebreide operaties. Het 

doel van deze studie was de technische overwegingen, postope-

ratieve morbiditeit, functionaliteit en overleving te analyseren. 

Methode: Patiënten die na resectie van een lokaal uitgebreide 

hoofd-halstumor een reconstructie met multipele, simultane 

vrije lappen hebben ondergaan tussen 1999 en 2014 zijn retro-

spectief geanalyseerd. Demografische gegevens, complicaties, 

het percentage lapfalen, overleving, operatieduur en functiona-

liteit (spraak, eten en drinken) werden geanalyseerd. Alle patiën-

ten die ten tijde van het onderzoek nog in leven waren, werden 

benaderd om de ‘Eat Assessment Tool’ (EAT-10)-vragenlijst en 

de aangepaste ‘Voice Handicap Index’ (VHI) in te vullen. EAT-

scores reiken tussen 0 en 40, waarbij scores < 16,2 probleem-

vens dient het patroon dat ventraal gebruikt wordt gespiegeld te 

zijn ten opzichte van het dorsale incisiepatroon. Dit vraagt er-

varing en inzicht van de chirurg en kan erg lastig en tijdrovend 

zijn. Daarom zou een virtueel, preoperatief planningsprogram-

ma van toegevoegde waarde zijn om het meest optimale incisie-

patroon te kunnen vervaardigen. De focus van deze studie was 

het vervaardigen van een virtuele planning om deze vervolgens 

op de patiënt te kunnen overbrengen. 

Methode: Van een siliconen model van een syndactyliehand 

werd een 3D-foto vervaardigd, waarna met behulp van deze 

3D-foto een virtuele planning van het incisiepatroon gemaakt 

werd. Deze planning werd door middel van een 3D-geprinte 

mal overgebracht op het model, waarna de nauwkeurigheid van 

deze overdracht bepaald werd. Van een patiënt (man, 18 maan-

den) werd een 3D-foto van de hand genomen. Hierna werd met 

behulp van deze 3D-foto een virtuele planning van het incisie-

patroon gemaakt door de chirurg. Deze werd voor de ingreep 

met een 3D-geprinte mal overgebracht op de patiënt en door de 

chirurg gecontroleerd. 

Ervaring: Het virtueel plannen van een incisiepatroon voor de-

syndactylisatie was van toegevoegde waarde voor de chirurg, 

omdat op deze manier meerdere opties voor incisiepatronen be-

keken en geanalyseerd konden worden. Tevens is het mogelijk 

om de 3D-foto transparant te maken, zodat het makkelijker is 

om een gespiegeld patroon te fabriceren. Het overbrengen van 

de planning op het siliconen model had een nauwkeurigheid 

van 0,82 ± 0,32 mm. Het overbrengen van de planning op de 

patiënt was makkelijk en snel. De resulterende aftekening had 

slechts kleine aanpassingen nodig, en resulteerde in een kli-

nisch goed resultaat. 

Conclusie: Het virtueel plannen van een incisiepatroon voor 

desyndactylisatie is mogelijk met behulp van een 3D-foto. Dit 

geeft de chirurg meer inzicht en overzicht in zijn preoperatieve 

planning. Tevens is het mogelijk om deze planning makkelijk, 

snel en nauwkeurig over te brengen op de patiënt door middel 

van een 3D-geprinte mal. Ook hoeft het plannen van het incisie-

patroon niet meer op de OK te gebeuren, waardoor OK-tijd be-

spaard werd. De volgende stap in dit project zal het semiautoma-

tisch optimaliseren van de planning zijn, zodat zo min mogelijk 

donorhuid nodig zal zijn om een overgebleven defect te sluiten. 
  

26. de invloed van neoadjuvante chemothe-
rapie op het complicatierisico na directe deep 
inferior epigastric artery perforator (diEP)-
lapborstreconstructie 
J. Beugels, J.L.W. Meijvogel, E.M. Heuts, S.M.H. Tuinder, 
A. Piatkowski, R.R.W.J. van der Hulst 
MAASTRICHT 
Achtergrond: Hoewel neoadjuvante chemotherapie (NAC) in 

toenemende mate bij borstkanker wordt toegepast, bestaat er 

veel discussie over een mogelijk verhoogd risico op complicaties 

na directe borstreconstructie. Het doel van deze studie was om 

de invloed van neoadjuvante chemotherapie op het complicatie-

risico na een directe DIEP-lapborstreconstructie te analyseren. 

Methode: Voor deze retrospectieve cohortstudie in drie zie-

kenhuizen in Nederland werden alle patiënten geïncludeerd 

die tussen januari 2010 en december 2015 een directe DIEP-
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CAP. In 9,3% van de patiënten was er sprake van een irradicale 

tumorexcisie. In 37,5% van de patiënten trad een complicatie op, 

waarbij in 10% van de patiënten een behandeling met antibioti-

ca en in 6,6% van de patiënten een heroperatie geïndiceerd was. 

79,6% van alle postoperatieve complicaties vond plaats voor de 

start van adjuvante radiotherapie. In 8,2% van de patiënten werd 

de adjuvante radiotherapie uitgesteld vanwege de complicatie. 

Conclusie: Deze studie geeft een zeer gedetailleerde weergave 

van de oncoplastische reconstructies met de gebruikte technie-

ken en postoperatieve complicaties. Het merendeel van de com-

plicaties trad op voor de start van de adjuvante radiotherapie, 

waarvan een klein percentage zorgde voor uitstel hiervan. Het 

aantal irradicale tumorexcisies komt overeen met percentages 

in bestaande publicaties. Er bestaan meerdere oncoplastische 

operatietechnieken, waarvan het reductiepatroon en de LICAP 

het vaakst werden toegepast. Het aantal oncoplastische borst-

reconstructies neemt significant toe, waardoor een gedegen 

prospectieve studie nodig is om een nog gedetailleerder inzicht 

te krijgen van de oncologische veiligheid, postoperatieve com-

plicaties en het esthetisch resultaat na oncoplastische borstre-

constructies. 
  

29. 3d-geprinte halskragen voor de brand-
wondpatiënt: een snelle, comfortabele en 
patiëntspecifieke benadering 
D.O. Visscher, S. Te slaa, M. Jaspers, M. van de Hulsbeek, 
J. Borst, J. Wolff, T. Forouzanfar, P.P.M. van Zuijlen 
AMSTERDAM 
Achtergrond: Een onderdeel van de revalidatie na brandwon-

denletsel is druk- en occlusietherapie. Bij verbrandingen in het 

halsgebied wordt vaak een halskraag voorgeschreven om de 

uitrijping van het hypertrofisch littekenweefsel te beïnvloeden. 

Deze kragen worden echter aangemeten met gips wat minder 

patiëntvriendelijk is om aan te meten. Daarnaast zorgt de sub-

optimale pasvorm voor een verminderd draagcomfort en weer-

houdt het veel patiënten de halskraag te dragen. Patiëntspeci-

fieke halskragen, verkregen middels ‘non-contact’ 3D-scannen 

en -printen, zouden een uitkomst kunnen bieden voor ernstig 

verbrande patiënten en zou het draagcomfort in deze patiënten-

groep kunnen verhogen. 

Methode: Een gedetailleerde opname van de hals werd verkre-

gen middels ‘optical scanning bij ‘zes patiënten met ernstige 

verbrandingen. Het resulterende computermodel (CATIA V5) 

werd gebruikt om een mal te printen van gips (Z250 3D Sys-

tems Z-Corp printer) en een nylon raster (EOS Formiga P110, 

Oceanz). De mal werd gevuld met siliconen (Dragonskin) en 

vervolgens afgebroken om het patiëntspecifieke siliconen con-

struct over te houden. 

Ervaring: De ‘non-contact’-benadering was sneller en zorgde 

voor een verhoogd patiëntcomfort in vergelijking met de hui-

dige standaard. Daarnaast kon de halskraag in een sneller sta-

dium verkregen worden omdat deze ook intra-operatief gescand 

kan worden. De optimale fitting van de halskraag verhoogde het 

draagcomfort in de meeste patiënten. Een aantal patiënten had 

last van nekklachten door de bevestigingsband. De halskraag 

kreeg een gemiddeld cijfer van 8/10. 

Conclusie: Het produceren van halskragen middels 3D-scannen 

loos slikken aangeven en scores > 24,5 onveilig slikken.

Ervaring: 86 vrijelapreconstructies werden uitgevoerd bij 42 

patiënten. De meest gebruikte combinaties bestonden uit een 

fibulalap met een anterolaterale dijlap (n = 22) of een radialislap 

(n = 14). Bij 5 lappen was een revisie van de anastomose nodig, 

2 patiënten hadden partieel lapfalen en 2 hadden totaal lapfalen, 

hetgeen werd behandeld met een gesteelde pectoralis majorlap. 

Na gemiddeld 4,5 jaar waren nog 20 patiënten (52,4%) in leven. 

De vijfjaarsoverleving was 49,9%. De gemiddelde EAT-10-score 

was 8,4. 8 patiënten (73%) hadden een score < 16,2 wat corres-

pondeert met een probleemloze slikfunctie en slechts 1 patiënt 

(9%) scoorde > 24,5 wijzend op een onveilige slikfunctie. 

Conclusie: Het gebruik van multipele, simultane vrije lappen 

kan veilig worden toegepast in zorgvuldig geselecteerde patiën-

ten met lokaal uitgebreide hoofd-halstumoren. Onze studie, de 

op één na grootste serie in de literatuur, laat goede chirurgische 

resultaten zien met acceptabele functionele uitkomsten bij deze 

kwetsbare patiëntenpopulatie. Deze resultaten komen overeen 

met de beperkt beschikbare literatuur. Hieruit concluderen wij 

dat het zowel de moeite waard als verantwoord is om deze uit-

dagende microvasculaire reconstructies bij patiënten met lokaal 

uitgebreide hoofd-halstumoren te verrichten. 
  

28. Postoperatieve complicaties binnen 1 jaar 
na verschillende technieken van oncoplasti-
sche borstreconstructie bij 150 patiënten 
N. Hillberg, M. Meesters-Caberg, J. Beugels, T. van Mulken 
MAASTRICHT/SITTARD 
Achtergrond: In Nederland krijgt één op de zeven vrouwen te 

maken met borstkanker. Steeds meer vrouwen kiezen voor een 

behandeling middels een oncoplastische borstreconstructie. 

Oncoplastische borstreconstructie maakt het mogelijk grotere 

tumoren te excideren waarbij een beter esthetisch resultaat te 

behalen valt dan bij een standaard borstsparende behandeling. 

Bestaande publicaties over oncoplastische borstreconstructie 

richten zich voornamelijk op oncologische in plaats van plasti-

sche uitkomstmaten. Het doel van deze studie was om binnen 

de oncoplastische borstreconstructies de verschillende oncoplas-

tische technieken in verhouding tot borstgrootte, tumorgrootte 

en tumorlocatie te evalueren. Waarbij ook het aantal postope-

ratieve complicaties gerelateerd aan patiëntkarakteristieken en 

adjuvante radiotherapie gedetailleerd werd geanalyseerd. 

Methode: Een retrospectieve studie gebaseerd op alle patiënten 

die tussen januari 2013 en 31 december 2015 in het Maastricht 

Universitair Medisch Centrum (n = 66) of het Zuyderland Zie-

kenhuis Sittard (n = 84) een directe oncoplastische borstrecon-

structie ondergingen in een gecombineerde operatie van een 

oncologisch en plastisch chirurg. De toegepaste oncoplastische 

technieken en alle postoperatieve complicaties, met in het bij-

zonder de irradicale tumorexcisies en major complicaties met 

indicatie tot behandeling met antibiotica of een heroperatie, wa-

ren de primaire uitkomstmaten. Voor alle patiënten bedroeg de 

follow-up één jaar. 

Ervaring: In de studie werden 150 patiënten met een oncoplas-

tische borstreconstructie geïncludeerd. 52% van de patiënten 

onderging een oncoplastische reconstructie middels een reduc-

tiepatroon, 35% middels een LICAP en 10% middels een AI-
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BODY-Q in een postbariatrische populatie die abdominoplas-

tiek of ‘lower body lift’ (LBL) ondergaat. 

Methode: De Nederlandse vertaling van de psychometrisch ge-

valideerde BODY-Q is geaccepteerd door Mapi Research Trust. 

De BODY-Q evalueert; uiterlijk, kwaliteit van leven en patiënt-

ervaring. Deze vragenlijst bestaat uit twintig subcategorieën, elk 

met vier tot elf vragen op een vierpuntsschaal en neemt ongeveer 

vijftien minuten tijd in beslag. Voor elke subcategorie wordt ge-

scoord tussen 0-100, waarbij een hoge score positief is. In het 

lopende onderzoek staat de postbariatrische patiënt met een wens 

tot CHC centraal. De vragenlijst wordt door deze groep preopera-

tief, drie en twaalf maanden post operatief ingevuld. Als patiënten 

twaalf maanden na intake niet geopereerd zijn, wordt nogmaals 

de vragenlijst ingevuld. 

Ervaring: Het betreft een lopend prospectief cohortonderzoek. 

Momenteel zijn er 230 patiënten geïncludeerd, waarvan 50 pa-

tiënten met een pre- en postoperatief resultaat. De analyse van 

de groep patiënten na een abdominoplastiek of LBL (n = 23) 

vindt momenteel plaats. De gemiddelde score preoperatief van 

de subcategorie abdomen is 6,3 op de schaal van 0-100, drie 

maanden postoperatief is deze score gestegen naar 74,8. Op de 

categorie lichaamsbeeld is deze score preoperatief 30,2 en 59,8 

drie maanden postoperatief. Tijdens de wetenschapsvergade-

ring zijn alle resultaten van deze specifieke groep, patiënten na 

een abdominoplastiek of LBL, klaar om gepresenteerd te wor-

den (n = > 50 patiënten). 

Conclusie: De BODY-Q is de eerste PROM specifiek voor de 

(post)bariatrische patiënt. Deze vragenlijst is in de praktijk goed 

toepasbaar. De eerste resultaten laten een veelbelovende toena-

me zien in het lichaamsbeeld en de tevredenheid met het abdo-

men. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het effect van 

CHC op de kwaliteit van leven van postbariatrische patiënten te 

bepalen. Tevens zal onderzocht worden wat de uitkomst is als 

patiënten geen CHC ondergaan. 

32. nieuwe screeningstool postbariatrische 
contourherstellende chirurgie 
V.M. Monpellier, I. Janssen, A.B. Mink van der Molen, 
M. Hoogbergen, E.S.J. van der Beek, B. van der Lei (& 
werkgroep richtlijn Postbariatrische Contourherstellende 
Chirurgie) 
AMSTERDAM
Achtergrond: Postbariatrische patiënten die in aanmerking wil-

len komen voor contourherstellende chirurgie (CHC) worden 

door zorgverzekeraars beoordeeld op basis van de ‘Pittsburg 

Rating Scale’ (PRS). Echter deze schaal is niet ontwikkeld om 

te kunnen beslissen over vergoedingen en is bovendien niet be-

trouwbaar. Het gevolg is een zeer grote variabiliteit in vergoe-

ding, waarbij patiënten met veel klachten soms niet behandeld 

kunnen worden. Gezien de positieve effecten van CHC is een 

objectieve en reproduceerbare methode van beoordeling nood-

zakelijk. Doel van deze studie is het testen van een nieuwe 

screeningstool voor de indicatiestelling van CHC. 

Methode: De werkgroep van de richtlijn Postbariatrische Con-

tourherstellende Chirurgie heeft met een aantal geïnteresseerde 

plastisch chirurgen een nieuwe screeningstool ontwikkeld, ge-

baseerd op de richtlijn van de Britse Vereniging van Plastische 

en -printen zorgt voor een snelle, comfortabele, en patiëntspe-

cifieke benadering bij de behandeling van verbrandingen in het 

halsgebied. Gevalideerd, langetermijnonderzoek zou moeten 

aantonen of deze benadering daadwerkelijk beter is dan de hui-

dige benadering. 

  

30. gebruik van 3d-printer en medpor voor 
microtiereconstructie in één ingreep? 
C. Breugem
UTRECHT, AMERSFOORT 
Achtergrond: Microtiereconstructies worden meestal met rib-

kraakbeen verricht. Echter er zijn meerdere ingrepen nodig en 

in het donorgebied kunnen complicaties optreden. Medpor is 

een alternatieve manier maar heeft wel een verhoogde extru-

siekans vergeleken met lichaamseigen ribkraakbeen. Het 3D-

printen van een spiegelbeeld van de niet-aangedane kant, kan 

voordelen hebben voor een ribkraakbeenreconstructie. Bij de 

Medpor-reconstructie wordt gebruikgemaakt van een poreus 

polyethyleen materiaal en is een volkomen andere ingreep dan 

een ribkraakbeenreconstructie. 

Methode: Van 2014 tot 2016 zijn 36 opeenvolgende microtiere-

constructies verricht middels polyethyleen (Medpor). Voor de 

ingreep is een 3D-print gemaakt van een spiegelbeeld van de 

niet-aangedane kant om het voor de chirurg makkelijker te ma-

ken de reconstructie te verrichten. 

Ervaring: Alle patiënten verbleven een nacht in het ziekenhuis. 

Het was mogelijk een 3D-print te maken van het niet-aangedane 

oor om als model te fungeren voor de reconstructie. Bij acht 

patiënten was er een extrusie van het implantaat aanwezig en bij 

zes patiënten is de prothese verwijderd. Tijdens de presentatie 

zullen de voor en nadelen van Medpor worden besproken. 

Conclusie: 3D-printen kan gebruikt worden om de reconstructie 

makkelijker te maken. Middels een Medpor-reconstructie kan 

een oorreconstructie in een ingreep worden gedaan en verblij-

ven patiënten een nacht in het ziekenhuis. Medpor lijkt een 

efficiënte manier van oorreconstructie te zijn maar heeft een 

steile leercurve en een verhoogde extrusiekans vergeleken met 

ribkraakbeen. 
  

31. de eerste resultaten van de BodY-Q; een 
specifieke ‘Patient Reported outcome Measu-
res’ bij contourherstellende chirurgie 
L. van den Berg, D. Geerards, L. Poulsen, V.M. Monpellier, 
M. Rose,  A.B. Mink van der Molen, J.A. Sorensen, M.M. 
Hoogbergen
EINDHOVEN 
Achtergrond: Morbide obesitas in Nederland leidt tot een groei 

in bariatrische chirurgie met fors gewichtsverlies als resultaat. 

Negatief gevolg van dit massale gewichtsverlies is het excessieve 

huidoverschot dat ontstaat. Dit huidoverschot heeft grote impact 

op de kwaliteit van leven (HRQoL) en behoeft vaak contourher-

stellende chirurgie (CHC). De BODY-Q is een recent ontwikkel-

de ‘Patient-Reported Outcome Measure’ (PROM) voor de (post-)

bariatrische patiënt, ontworpen om het effect op HRQoL en 

uiterlijk te meten en de patiëntervaring te kwantificeren. Doel 

van dit onderzoek is evaluatie van de Nederlandse versie van de 
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was 65,5 jaar (SD 16,3) en de mediane follow-up tijd was 38,5 

maanden (range 15,8-141,4). De kwaliteit-van-levenscores wa-

ren vergelijkbaar met de referentiewaarden van vrouwen met 

kanker met dezelfde leeftijd. Van de patiënten was 45,5% nog 

seksueel actief postoperatief. Bij de FSFI scoorde het domein 

tevredenheid het hoogst. De gemiddelde score op het zelfbeeld 

was 9,6 van de 30,0 (SD 7,3). De scores op de tevredenheid met 

het functioneel en esthetische resultaat waren vergelijkbaar 

(mediaan 7,0). 

Conclusie: Reconstructie middels de ‘lotus petal flap’-techniek 

geeft een kwaliteit van leven dat vergelijkbaar is met dat van 

vrouwen die behandeld zijn voor kanker zonder reconstructie. 

Het zelfbeeld en seksueel functioneren zijn verlaagd ten op-

zichte van patiënten die geen reconstructie hebben ondergaan. 

Hierbij valt op dat de tevredenheid op het gebied van seksueel 

functioneren, de functionele en esthetische uitkomsten goed 

scoren. De uitkomsten van deze studie zouden kunnen worden 

toegepast bij de preoperatieve counseling en tijdens de follow-up. 

  

34. Vragenlijst landelijk onderzoeksnetwerk 
nVPc 
T. Drijkoningen, K. Ofazoglu, H. Rakhorst, D.A. Young-
Afat, WKNVPC, R.R.W.J. van der Hulst 
NEDERLAND 
Achtergrond: In Groot-Brittannië is aangetoond dat een lande-

lijk plastisch chirurgisch onderzoeksnetwerk kan leiden tot een 

groot succes met toonaangevende studies als resultaat. Belang-

rijke voorwaarden voor succes waren (1) enthousiaste plastische 

chirurgen met gevoel voor samenwerken, (2) gebruikmaken van 

gratis tools en ‘shareware’, (3) beloningen voor iedereen die bij-

draagt. Het opzetten van een vergelijkbaar onderzoeksnetwerk 

in Nederland zou onze (internationale) output kunnen verster-

ken en verbeteren. Om de bereidheid voor deelname aan een 

dergelijk netwerk onder onze leden te kwantificeren is een en-

quête gehouden. 

Methode: In de najaarsvergadering zijn alle NVPC-leden (lid, 

aspirant-lid en toehoorders) geïnformeerd over de kracht van 

samenwerking op onderzoeksgebied met als voorbeeld het 

netwerk in Groot-Brittannië. Aan alle algemene en aspirant-

leden is vervolgens twee keer een e-mail met een link naar een 

‘Surveymonkey’-vragenlijst verstuurd. In deze survey werden 

demografische gegevens, werksetting, aandachtsgebieden, on-

derzoeksinteresse en in eigen centrum gebruikte PROMs ver-

zameld. 

Ervaring: In totaal zijn 477 leden aangeschreven, waarvan 105 

(22%), werkend in 73 centra, de vragenlijst hebben ingevuld. 

Hiervan was de meerderheid (n = 70; 67%) plastisch chirurg 

en werkzaam in een academisch centrum (44%). Meer dan de 

helft heeft als aandachtsgebied mammareconstructieve chi-

rurgie (69%), algemene reconstructieve chirurgie (65%) en/of 

hand- en polschirurgie (53%). 54 deelnemers gaven aan PROMs 

te gebruiken in hun praktijk. 99 (94%) leden gaven aan mee te 

willen werken aan onderzoek: 90% aan surveys, 85% aan inte-

robserver studies en 75% aan database studies. 

Conclusie: Landelijk lijkt er animo, enthousiasme en draag-

kracht voor het uitrollen van een groots onderzoeksnetwerk 

binnen de plastische chirurgie. Met dit samenwerkingsverband 

Chirurgie. De vragenlijst kan door patiënt en bariatrisch team 

worden ingevuld en bestaat uit vragen aangaande resultaten 

qua gewichtsverlies en klachten van het huidoverschot. Hierna 

wordt een totaalscore bepaald; een score hoger dan 8 is een 

indicatie voor CHC. Daarnaast worden ‘Patient Reported Out-

come Measures’ meegenomen in de vorm van de BODY-Q; een 

kwaliteit-van-levenvragenlijst specifiek voor deze populatie. De 

vragenlijst is getest bij een postbariatrische populatie. 

Ervaring: Er zijn 120 complete vragenlijsten. Patiënten onder-

gingen gemiddeld 29 maanden geleden bariatrische chirurgie 

en hadden een BMI van 30.8 kg/m
2
. Er was een wens voor CHC 

bij 96 patiënten (80%). Meest voorkomende  klachten waren 

smetplekken (73%), klachten bij algemeen dagelijkse bezig-

heden (83%) en psychische klachten (62%). De gemiddelde 

score was 5.7 (±2.9) bij patiënten met een wens voor CHC en 

3.8(±2.9) bij patiënten zonder wens (significant verschil, p = 

0.005). In totaal had 26% van de patiënten met een wens voor 

CHC een score ≥ 8. Deze groep scoorde lager op alle schalen 

van de BODY-Q. 

Conclusie: Er is een objectieve en reproduceerbare screeningstool 

voor vergoeding van CHC noodzakelijk, recent zijn hiervoor de 

eerste stappen gezet. De vragenlijst lijkt een verschil in score 

te laten zien tussen patiënten die wel en geen CHC wensen. 

Daarnaast hebben patiënten met een wens voor CHC een lagere 

kwaliteit van leven zoals gemeten met de BODY-Q. De volgende 

stap is het testen van de vragenlijst in de dagelijkse plastische 

praktijk. Ook moet bepaald worden wat het beleid is voor pati-

enten met een hoog start-BMI voor de ‘intermediate stage pan-

niculectomie’. 
  

33. seksueel functioneren en kwaliteit van 
leven na een lotus petal flap reconstructie 
J. Hellinga, N.C. te Grootenhuis, P.M.N. Werker, A.G.J. van 
der Zee, M.H.M. Oonk, M.W. Stenekes 
GRONINGEN 
Achtergrond: Na resectie van (pre-)maligniteiten in het vulvaire 

gebied is primair sluiten niet altijd mogelijk. In het Universitair 

Medisch Centrum Groningen (UMCG) worden deze patiënten 

sinds 2005 behandeld met de ‘lotus petal flap’-techniek. Deze 

techniek maakt gebruik van lokaal weefsel uit de lies- of bilplooi. 

Echter resultaten op het gebied van seksueel functioneren en 

kwaliteit van leven ontbreken. Het doel van onze studie was om 

de tevredenheid van patiënten ten aanzien van seksueel functio-

neren en kwaliteit van leven in kaart te brengen. 

Methode: Door middel van een retrospectief vragenlijstonder-

zoek zijn alle patiënten die tussen januari 2005 en januari 2016 

in het UMCG zijn behandeld met een ‘lotus petal flap’ in het 

vulvaire gebied benaderd voor deelname. Deze patiënten ont-

vingen de EORTC QLQ-C30-vragenlijst ter beoordeling van de 

kwaliteit van leven en de ‘Female Sexual Function Index’ (FSFI) 

en de ‘Body Image Scale’ (BIS) ter beoordeling van het seksueel 

functioneren en het zelfbeeld. Verder werd gevraagd de tevre-

denheid met betrekking tot de functionele en esthetische uit-

komst, te beoordelen op een tienpunts likertschaal. 

Ervaring: De respons op de vragenlijsten was 68,4% (26 pati-

enten), echter vier patiënten konden vanwege cognitieve beper-

kingen de vragenlijsten niet invullen. De gemiddelde leeftijd 
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de diversiteit en heterogeniteit van aandoeningen en behande-

lingen binnen de plastische chirurgie is deelname van meerdere 

centra belangrijk voor het verkrijgen van voldoende data. In het 

Verenigd Koninkrijk is daarom het ‘reconstructive surgery trial 

network’ (RSTN) opgericht voor het uitvoeren van grote lande-

lijke studies. Onderzoekstaken worden vooral uitgevoerd door 

a(n)ios. Deze formule bleek een groot succes, met groepspubli-

caties in toonaangevende ‘journals’. Vorig jaar is een vergelijk-

baar onderzoeksnetwerk geïnitieerd in Nederland. Wij beschrij-

ven het proces van de eerste studie via dit Nederlandse netwerk. 

Methode: Om een snelle uitrol te bevorderen, met klinische 

en internationale relevantie, zijn we gestart met een lopende 

RSTN-studie naar praktijkvariatie rondom DIEP-reconstructies 

– de OptiFlappNL-studie. Binnen het Nederlandse onderzoeks-

netwerk werden vier arts-assistenten als regiomanagers aange-

steld om deze landelijke studie te coördineren. De Britse survey 

werd ingebouwd in het kosteloos te gebruiken NVPC-REDCap-

account. De regiomanagers benaderden per centrum één con-

tactpersoon - bij voorkeur een enthousiaste a(n)ios - die de stu-

die vervolgens in eigen centrum introduceerde, contactgegevens 

van plastisch chirurgen/anesthesisten naar de regiomanager 

stuurde en deelname aan de survey stimuleerde. De regiomana-

gers verstuurden survey-links per e-mail naar specialisten. 

Ervaring: Vanaf november 2016 werd uit elk DIEP-centrum een 

lokale contactpersoon benaderd. Van de 34 benaderde centra, 

reageerden 33 (97%). De eerste reacties van a(n)ios waren una-

niem positief. Nadat zij de studie introduceerden bij specialisten 

uit eigen centrum, bleven de reacties overwegend positief. In 

december werd de a(n)ios gevraagd om gegevens van de spe-

cialisten. Gegevens werden aangeleverd door 31 van de 34 be-

naderde centra (91%). De survey is tot nu toe verstuurd naar 

66 plastisch chirurgen, en 140 anesthesisten. Een overzicht van 

de belangrijkste reacties – en actuele response rates - wordt ge-

toond tijdens de presentatie. 

Conclusie: In korte tijd werd een grote groep medisch specia-

listen gemotiveerd een online survey in te vullen, zonder dat 

hier een voltijdsonderzoeker voor ingezet is. De kosten van deze 

studie bedroegen enkel tijd en energie van a(n)ios. Deze jonge 

artsen krijgen op PubMed een vermelding als ‘group-collabo-

rator’ bij de uiteindelijke publicatie, met het centrum waar zij 

contactpersoon voor waren als affiliatie. Op deze manier wordt 

zowel de a(n)ios als het centrum beloond voor deelname. Deze 

eerste ervaringen tonen dat gedrevenheid van arts-assistenten 

kan leiden tot het efficiënt opzetten en uitvoeren van een lande-

lijke multicenterstudie binnen de plastische chirurgie. 

kunnen verschillende soorten studies worden uitgevoerd met 

grote patiëntenaantallen, en participatie van plastisch chirurgen 

en arts-assistenten uit meerdere centra. De lancering van het da-

taverzamelingsprogramma REDCap voor de NVPC zal deze sa-

menwerking faciliteren. De tijd is rijp om plastisch chirurgisch 

Nederland internationaal op de kaart te zetten! 
  

35. is de diagnose van botdoorgroei van 
scafoïdschachtfracturen betrouwbaar op een 
cT-scan? 
T. Drijkoningen, P.L.W. ten Berg, T. Guitton, D. Ring, C. 
Mudgal, Science of Variation Group 
BOSTON/AMSTERDAM 
Achtergrond: CT-scans worden steeds vaker gebruikt om bot-

doorgroei te diagnostiseren en ook om te schatten hoeveel door-

groei er bestaat in het fractuurvlak. Deze studie test de primaire 

nulhypothese dat er geen overeenkomst is tussen deelnemende 

artsen betreft wat het percentage botdoorgroei op CT-scans in 

scafoïdschachtfracturen. 

Methode: CT-scans van 13 niet-operatief behandelde, niet-ge-

discloceerde scafoïdschachtfracturen werden beoordeeld door 

150 deelnemende artsen (handchirurgen/orthopeden/plastisch 

chirurgen/aios). Alle scans waren gemaakt 10-12 weken posto-

peratief. Deelnemers werd gevraagd om een schatting te maken 

betreft het percentage botdoorgroei, de locatie van de botdoor-

groei en de zekerheid van hun gegeven antwoord. 

Ervaring: Er werd een redelijke overeenkomst gevonden be-
treft de botdoorgroei van de scafoïdschachtfracturen op CT-
scan. (κ = 0,47; 95% CI: 0,43 - 0,52). Overeenkomst betreft 
de locatie van de doorgroei was gering (κ = 0,14; 95% CI: 
0,09 - 0,21). 
Conclusie: De beperkte betrouwbaarheid van de diagnose 
van botdoorgroei van scafoïdschachtfracturen op CT-scans 
moet in acht worden genomen in patiëntenzorg en bij het 
doen van onderzoek. 

36. de arts-assistent ‘in the lead’: Ervaringen 
met een nieuw landelijk onderzoeksnetwerk 
D. Young-Afat, E. Bijlard, K. Oflazoglu, T. Guitton, R. van 
der Hulst, H. Rakhorst 
NEDERLAND 
Achtergrond: Leden van de NVPC zijn allen gebaat bij hoog-

staand, klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek. Vanwege 


