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zal de handchirurgie ook moeten voldoen aan een bepaalde 
mate van inzicht in patiëntervaringen en kwaliteitsmeting. 
Zoals eerder genoemd kunnen PROMs daarvoor worden 
gebruikt en naast de bestaande onderzoekslijnen worden 
PROMs ook voor enkel kwaliteitsmeting al langzamerhand 
in meerdere klinieken ingezet. 

Het is ons voorstel namens de WKNVPC om op deze ont-
wikkeling in te spelen. Door middel van de gratis REDCAP 
(https://www.nvpc.nl/jh/) software is het mogelijk om een-
voudig elke patiënt een vragenlijst digitaal te laten ontvan-
gen op meerdere momenten voor en tijdens de behandeling. 
REDCAP is een beveiligd online dataverzamelprogramma 
ontwikkeld door de Vanderbilt University. De Nederlandse 
Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft dit programma 
uitgekozen om zijn veiligheid en gebruiksgemak en wil dit 
de komende periode gebruiken voor het nationaal verzame-
len van PROMSs. Dit in navolging van de Britse vereniging 
voor plastische chirurgie BAPRAS en hun researchnetwerk 
RSTN (http://reconstructivesurgerytrials.net). 
Als eerste meetinstrumenten hebben we twee in het Ne-
derlands gevalideerde PROMs geselecteerd: quick-DASH 
en MHQ. Het primaire doel is om landelijk de data te kun-
nen vergelijken. Hierdoor kan het inzicht in behandeling en 
uitkomst op nationaal niveau vergroot worden. Tevens kan 
analyse van de data per lokale afdeling verricht worden om 
zo inzicht te verkrijgen in het eigen functioneren. Data zul-
len te allen tijde anoniem gebruikt worden. Dit biedt direct 
de kans om hiernaast in onderzoeksverband laagdrempelig 
multicenteronderzoek op te zetten. Als voldoende centra 
zich hebben aangesloten kunnen we in korte tijd grote aan-
tallen patiënten includeren, waarmee klinische vraagstuk-
ken sneller beantwoord kunnen worden. De RSTN heeft dit 
al bewezen met meerdere succesvolle trials. Daarnaast zal 
deze manier van systematisch data vergaren een teken van 
professionalisering van de handchirurgie zijn tegenover pa-
tiënten, collega-chirurgen, bestuurders en zorgverzekeraars. 
Laten wij vooruitlopen en een voorbeeld worden voor hoe 
een nationaal samenwerkingsverband zou kunnen functio-
neren! 

Daarom vragen wij aan alle geïnteresseerden die willen par-
ticiperen in het PROMs netwerk voor handchirurgie, om 
zich te melden bij Wouter Willems (wfwillems@hotmail.
com) Jan Debeij (debeij@icloud.com) of Michiel Zuidam 
(j.zuidam@erasmusmc.nl).

Het overgrote deel van de publicaties in de handchirurgie 
zijn casereports, caseseries en kleine cohorten. Deze inef-
ficiëntie van onderzoek wordt gecreëerd en in stand ge-
houden door competitie, publicatiedruk, financiering en 
bureaucratie. Dit kan veranderen door onderzoek centraal 
te organiseren. De gynaecologen in Nederland hebben zich 
bijvoorbeeld verenigd in een onderzoeksconsortium waarbij 
parameters van verschillende aandoeningen centraal gere-
gistreerd worden. Hierdoor hebben zij wetenschappelijk een 
enorme sprong vooruit gemaakt. 
Nederland vormt een ideaal land voor klinisch onderzoek 
vanuit demografisch en epidemiologisch oogpunt. Een klein 
en dichtbevolkt land met een moderne gezondheidszorg en 
demografische registratie zijn gunstig voor langdurige fol-
low up en een hoog responspercentage. Ideaal voor grote 
‘Randomised Clinical Trials’. Binnen de handchirurgie 
wordt echter nog nauwelijks massaal multicenter onderzoek 
op nationaal niveau, laat staan op internationaal niveau, uit-
gevoerd. Financiering van onderzoek zou er dan ook meer 
op gericht moeten zijn om samenwerkingsverbanden te la-
ten ontstaan. Dit kan zowel tussen klinieken als tussen be-
handelaren en technologie. De opleiding medische techno-
logie is populair en levert inmiddels originele inzichten die 
technologie met chirurgie zouden kunnen verbinden. 

De noodzaak om patiëntentevredenheid (‘patient reported 
experience measure’ [PREM]) en de effecten van de zorg 
zoals de patiënt die ervaart (‘patient reported outcome mea-
sure’ [PROM]) te meten is pas recent onderkend, mede on-
der druk van politiek en zorgverzekeraars. Het aantonen van 
voor de patiënt merkbare verandering is meer centraal ko-
men te staan in de inrichting van de zorg en deze ontwikke-
ling is daarmee ook niet meer weg te denken uit de handchi-
rurgie. In navolging van andere chirurgische specialismen 
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Handchirurgie heeft zijn unieke uitdagingen ten aanzien van systema-
tisch onderzoek. Dit vakgebied wordt vanuit verschillende specialismen 
uitgevoerd (orthopedie, traumatologie, plastische chirurgie en neuro-
chirurgie) wat centralisatie van kennis en uniformiteit van behandeling 
tegengaat. Met de variatie aan pathologie en bestaande behandelopties 
is het ook lastig gebleken om gerandomiseerde, placebogecontroleerde 
studies op te zetten en te implementeren in de praktijk. Ter voorbeeld 
zijn placebogecontroleerde studies naar de werkelijke therapeutische ef-
fecten van operatieve behandelingen (de zogenoemde ’sham’-operaties) 
nog zeldzaam in de handchirurgie, terwijl dit soort studies binnen de 
orthopedie al enkele belangrijke klinische vragen hebben beantwoord. 
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tip (61%) waren de meest voorkomende betrokken subunits. 
Kraakbeengrafts werden gebruikt in 57% van de reconstruc-
ties. Ook onderging 57% een liningreconstructie. De donorsi-
te werd primair gesloten in 72% van de patiënten. Driekwart 
van de patiënten (n = 317) onderging in totaal twee operaties. 
Doornemen van de vaatsteel werd verricht na 32 dagen. In 16 
patiënten (3,8%) trad een complicatie op, waarvan tipnecrose 
de meest voorkomende (n = 6). Compleet verlies van de lap 
kwam voor in 2 patiënten. Helaas wordt in dit artikel niet be-
schreven welke complicaties optraden in de ipsilaterale groep 
vergeleken met de contralaterale groep.

De auteurs geven de voorkeur aan de ipsilaterale benadering 
voor de voorhoofdslap, omdat de distale lap hiermee een axi-
ale bloedvoorziening behoudt en dus de contralaterale donor-
site niet wordt beschadigd. Het grote nadeel van het ipsila-
terale design is dat het meer uitdagend kan zijn om een lap 
te creëren met voldoende lengte zonder de haargrens te be-
reiken, met name in patiënten met een kort voorhoofd. Het 
traditionele ‘Parkland design’ heeft ook voordelen: het ver-
eist minder vaatsteelrotatie en vermijdt de haarlijn. Echter, 
de auteur kiest hier niet voor om de contralaterale donorsite 
voor eventuele toekomstige reconstructie te behouden. De 
auteurs benadrukken dat ipsilaterale benadering vaak moge-
lijk is zonder significante doorbreking van de haarlijn, zelfs 
bij complexe distale defecten.

Menick heeft diverse artikelen geschreven over de recon-
structie van de neus met een voorhoofdslap. [2,3] Ook hij is 
van mening dat de ipsilaterale vaatsteel het meest geschikt 
is voor laterale defecten. Hij beweert dat de contralaterale 
vaatsteel verder weg ligt van het defect, hetgeen leidt tot een 
langere lap die in de haargrens kan komen als de patiënt een 
kort voorhoofd heeft. Anderen hebben gerapporteerd dat de 
contralaterale lap makkelijker te roteren is, maar dit verschil 
is volgens Menick beperkt. 

Kortom, er zijn voors en tegens voor beide benaderingen van 
de voorhoofdslap, waarbij op basis van de hierboven beschre-
ven literatuur een voorkeur uitgesproken wordt voor een ipsi-
laterale steel. Om dit betrouwbaar te kunnen onderschrijven 
zou idealiter een hogere level of evidence gewenst zijn.
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Waarde collegae, 

Onlangs kwam tijdens de regionale complicatiebespreking 
een casus ter sprake waarbij een voorhoofdslap postopera-
tief vasculair gecompromitteerd raakte en deels retraheerde. 
Bij het design van de lap was gekozen voor een ipsilaterale 
steel. Tijdens de discussie rees de vraag of een voorhoofdslap 
niet beter contralateraal gesteeld kan worden. Op onze afde-
ling bleek er geen consensus te bestaan over de keuze tot het 
design van een ipsilaterale dan wel contralaterale steel van 
de voorhoofdslap in het kader van de neusreconstructie. Dit 
heeft geleid tot de volgende vraagstelling: “Wat zijn de voor- 
en nadelen van een ipsilaterale steel versus een contralaterale 
steel van de voorhoofdslap?” 

In de PRS-editie van augustus 2017 is het artikel Simplifying 
the Forehead Flap for Nasal Reconstruction: a Review of 420 
Consecutive Cases gepubliceerd door Sanniec K et al. van-
uit het University of Texas Southwestern Medical Center, 
het centrum van gerenommeerd rinoplastiekspecialist Rod 
Rohrich. [1] Het doel van de auteurs van het artikel is het 
weergeven van een grote groep patiënten (n = 420) die een 
voorhoofdslap hebben ondergaan in een periode van 10 jaar. 
Evaluatie vond plaats van de lokalisatie van het defect, het de-
sign van de vaatsteel, de periode tot doornemen van de steel 
van de lap, het aantal operaties, het gebruik van kraakbeen 
grafts, de lining reconstructie, het sluiten van de donorsite 
en de complicaties. 

In deze retrospectieve studie werden alle patiënten met een 
neusreconstructie tussen 2004 en 2014 geanalyseerd. Een 
axiaal design gebaseerd op de ipsilaterale vaatsteel werd verge-
leken met het ‘Parkland design’, gebaseerd op de contralate-
rale vaatsteel. De belangrijkste evolutie in wijze van opereren 
door de hoofdauteur en tevens operateur (J.F.T.) gedurende 
de betreffende periode was de voorkeur voor een design met 
ipsilaterale vaatsteel. Het ‘Parkland design’ werd alleen geko-
zen als het onmogelijk was de haarlijn te vermijden met een 
ipsilaterale benadering. De voordelen van de voorhoofdslap 
zijn volgens de auteurs: makkelijk beschikbaar, minimale do-
norsitemorbiditeit en goed gevasculariseerd weefsel. 

In 77% (n = 322) van de patiënten werd gekozen voor een 
ipsilaterale benadering. Defecten van de ala nasi (68%) en 
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