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bele warmtebeeldcamera’s wordt de techniek aantrekkelijker 
voor dagelijks klinisch gebruik. In het UMC Utrecht is een 
pilotstudy uitgevoerd om de toegevoegde waarde van deze 
techniek aan te tonen.

methode

In de pilotstudy werden in de periode van 15 tot en met 29 
augustus 2016 gezonde vrouwelijke proefpersonen geïnclu-
deerd. Tien vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar 
(25-59) participeerden in de studie. Thermografiemetingen 
zijn uitgevoerd met behulp van twee type warmtebeeldca-
mera’s: een professionele warmtebeeldcamera Flir Ther-
maCam SC640 (FLIR Systems, Boston, MA) en de Flir One 
(FLIR Systems, Boston, MA), een smartphone compatibele 
warmtebeeldcamera die aangesloten is op een iPad 4 (Apple 
Inc, Californië, US) (figuur 1). De Flir ThermaCam SC640 is 
in 2007 aangeschaft voor € 40.000,- en de Flir One in 2016 
voor € 280,-. De twee warmtebeeldcamera’s gaven realtime 
informatie over de temperatuurverdeling van het abdomen. 
De proefpersonen lagen in rugligging en de buik werd afge-
koeld middels een waterzak (7-8°C) gedurende vijf minuten, 
hierna was een uniforme afkoeling zichtbaar als een blauwe 
kleur op de camera’s. Vervolgens werd het opwarmings-
patroon gedurende vijf minuten gemonitord door de twee 
warmtecamera’s die boven de buik gepositioneerd waren. 
Een handheld echo-doppler (Dopplex, Huntleigh Healthcare 
LTD, Wales, UK) werd gebruikt om pulsaties te detecteren. 
De resultaten werden vergeleken met de bevindingen van de 
warmtebeeldcamera’s.

resultaten

De resultaten zijn gebaseerd op tien vrouwen met een body 
mass index van gemiddeld 22 (spreiding: 20-26). In totaal 
werden er 106 hotspots gevonden op de warmtebeelden van 
beide camera’s. Alle hotspots werden bevestigd met een echo-
doppler (specificiteit = 100%). Vervolgens werden er nog 
53 aanvullende locaties gevonden waarbij er wel een hoor-
baar dopplergeluid was, maar geen hotspot te zien was op 
de warmtebeelden (fout-positieven). Beide warmtebeeldca-
mera’s toonden een identiek opwarmingspatroon na koelen. 
BMI had geen invloed op het aantal gevonden perforatoren. 
Bij de proefpersoon met de laagste BMI-waarde (20) steeg 
de gemiddelde temperatuur van de buik met 10,7°C, bij de 
proefpersoon met de hoogste BMI (26) steeg de gemiddelde 
temperatuur 8,7°C. De Flir One bleek minder goed in het de-
tecteren van absolute temperaturen, maar was wel geschikt 
in het detecteren van relatieve warmteverschillen en tempe-
ratuursverloop. Figuur 2 laat de buik van een proefpersoon 

Een methode die hier mogelijk voor geschikt zou kunnen 
zijn is thermografie. Bij deze methode wordt middels een 
warmtebeeldcamera elektromagnetische straling gedetec-
teerd die door ieder voorwerp wordt uitgezonden maar voor 
het menselijk oog niet waarneembaar is. Door te kijken 
naar een specifieke frequentieband van deze straling is de 
oppervlaktetemperatuur van het weefsel te bepalen en kun-
nen temperatuurvariaties van 0,1°C worden waargenomen. 
Door de buikwand af te koelen en het opwarmingspatroon 
te analyseren kunnen perforatoren worden gelokaliseerd. 
Theuvenet et al. (1986) waren de eerste die het gebruik er-
van beschreven in musculocutane lappen. [3] Zij bevestigden 
peroperatief dat locaties met een relatief hoge temperatuur 
ten opzichte van direct omliggend weefsel, zogenoemde 
‘hotspots’, inderdaad correleerden met perforatoren. Itoh 
en Arai (1995) toonden aan dat de perforatorlap succesvol 
gesteeld kon worden op de perforatoren die werden ge-
identificeerd met thermografie. [4] De Weerd et al. (2009) 
beschreven verschillende perforatoren met een different 
opwarmingspatroon. Zij concludeerden dat een snel opwar-
mingspatroon met een groot perfusiegebied de voorkeur 
heeft voor vrijelapreconstructie. [5] Thermografie is recente-
lijk vergeleken met technieken zoals ultrasonografie, indocy-
anine groen angiografie en CT en laat in deze onderzoeken 
een toegevoegde waarde zien. [6-8] Echter door gebrek aan 
bewijs en beperkte beschikbaarheid wordt de techniek nog 
niet veel toegepast in de kliniek. [9]
Voorheen waren warmtecamera’s erg kostbaar, maar door 
de komst van kleinere en goedkopere smartphone compati-
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echo-dopplermetingen. Dit komt overeen met bevindingen 
in huidige literatuur. [5,10,11] Beide warmtebeeldcamera’s 
laten identieke resultaten zien, echter worden absolute tem-
peratuursmetingen met de Flir One niet aanbevolen. De 
hoge sensitiviteit van de echo-doppler kan een verklaring 
zijn voor de fout-positieven, omdat deze ook te kleine – niet 
klinisch relevante – vaten detecteert. Echo-doppler detecteert 
eveneens arteriën met een schuin traject, waardoor dezelfde 
perforator op meerdere locaties waarneembaar is. [10,11] 
Thermografie kan behulpzaam zijn bij het kiezen van een 
voorkeurszijde van de buik bij een unilaterale DIEP door het 
opwarmingspatroon na afkoelen te analyseren (figuur 2). 
[5] Weum et al. (2016) vergeleken thermografie met CT en 
concludeerden dat gevonden perforatoren met thermografie 
altijd een fractie lateraal gemeten werden van de locatie waar 
de perforatoren de anterieure fascie van de rectusspier perfo-
reren. Vaak wordt CT gebruikt om de dominante perforator 
te bepalen op basis van het kaliber. Echter wordt het kaliber 
frequent foutief bepaald doordat op CT sprake kan zijn van 

zien in combinatie met de warmtemeting. De opname is vijf 
minuten na koelen gemaakt met de Flir One, aangesloten op 
de iPad. De temperatuurverdeling is middels kleur zichtbaar 
gemaakt, geel is de hoogste gedetecteerde temperatuur en 
donkerblauw de laagste gedetecteerde temperatuur. Opval-
lend is de heterogeniteit van de temperatuurverdeling. Op de 
locaties waar de temperatuur hoger was dan het omliggend 
weefsel werd middels echo-dopplerpulsaties gedetecteerd. 
Het meest warme gebied bevindt zich bij deze proefpersoon 
aan de laterale zijde van het rechter abdomen. Op basis van 
de thermische beelden (hogere temperatuur en groter aantal 
perforatoren) zou hier de rechter de voorkeur hebben om 
gebruikt te worden voor een DIEP-lap. 

disCussie

Het doel van de pilotstudy was om de toegevoegde waarde 
van thermografie te bepalen in het detecteren van abdomi-
nale perforatoren. Deze studie toont aan dat perforatoren 
gevonden met behulp van thermografie correleren met 

Figuur 2. Links: Foto van abdomen met in het rood 'region of interest'.  Blauwe cirkels zijn gevonden 'hotspots' met thermografie en 
bevestigd met echo doppler. Groene kruismarkeringen zijn hoorbare pulsaties alleen gevonden met echo-doppler. Midden: Thermografie 
van de buik met ThermoCam met kleurenlegenda. Rechts: Thermografie met Flir One geprojecteerd over het abdomen, waarbij aan de 
rechterkant een groter aantal perforatoren met een groter verzorgingsgebied te zien is die een snellere opwarming liet zien ten opzichte 
van de linkerkant.  

Figuur 1. Meetopstelling met twee warmtebeeldcamera's gepositioneerd boven het abdomen van de 
patiënt. Een waterzak werd gebuikt om de buikwand te koelen.
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een sommatie van de diameter van de arterie en die van één 
of twee concomitante venen. Dit kan leiden tot misclassifica-
tie van de perforatoren. [6]
De invloed van BMI op het opwarmingspatroon is middels 
deze studie niet aangetoond, ook ontbreekt enig bewijs in 
de literatuur. [6] De temperatuur van de buik van een proef-
persoon met een laag BMI steeg sneller dan dat van iemand 
met een hoog BMI. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn 
dat het isolerende effect van het subcutaan vet zorgt voor 
een vertraagde opwarming. Echter is de spreiding in BMI 
in deze pilotstudy klein en zijn vervolgstudies nodig om een 
correlatie aan te tonen. 
Thermografie heeft als voordeel dat het een niet-invasieve, 
patiëntvriendelijke en makkelijk te gebruiken methode is die 
een groot potentieel heeft zowel in de pre-, per- als de po-
stoperatieve fase. [12] Vervolgonderzoek zal de toegevoegde 
klinische waarde moeten bepalen bij patiënten die de DIEP-
procedure ondergaan. 
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samenvatting

De ‘deep inferior epigastric perforator’ (DIEP)-lapprocedu-

re is een veelgebruikte methode voor autologe borstrecon-

structie. Het blijft een uitdaging om preoperatief vast te 

stellen wat de dominante perforator is die verantwoordelijk 

is voor de vascularisatie van de lap. In een pilotstudy is de 

toegevoegde waarde van thermografie in de detectie van 

abdominale perforatoren onderzocht. Twee warmtebeeld-

camera’s zijn gebruikt bij tien gezonde proefpersonen om 

perforatoren van de buik te lokaliseren en te analyseren 

tijdens een opwarmingsfase na het koelen van de buik. De 

bevindingen zijn vergeleken met echo-dopplermetingen. 

Alle gevonden perforatoren werden succesvol geverifieerd 

middels echo-doppler en een opwarmingspatroon was 

zichtbaar. Thermografie is geschikt in de lokalisatie van 

abdominale perforatoren en heeft als voordeel dat het een 

niet-invasieve, patiëntvriendelijke en makkelijk te gebrui-

ken methode is die een groot potentieel heeft in zowel de 

pre-, per- als de postoperatieve fase.  
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