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2. Een klinimetrische beoordeling van een 
mobiele 3d-dieptesensor op wond- en litte-
kenoppervlakte
M.C.H.A. Doomen, D. Rijpma, H.C.W. de Vet, T. Gevers, 
W.F. Willems, S. Versnel, C. van Montfrans, P.P.M. van 
Zuijlen 
AMSTERDAM 
Achtergrond: Objectieve, valide en betrouwbare meetinstru-
menten zijn nodig voor het accuraat vervolgen van wondge-
nezing, het beoordelen van interventies en het vervolgen van 
pathologische littekens. High-end 3D-technieken, zoals de 
Vectra en Artec 3D-scanners voldoen aan deze eisen, maar 
zijn duur, moeizaam te hanteren en tijdsintensief. Ver-
dere digitalisering heeft de Structure Sensor, een low-end  
3D-dieptesensor voor mobiele apparatuur voortgebracht. 
Binnen deze klinimetrische studie beoordelen we de validi-
teit en betrouwbaarheid van deze 3D-camera op wond- en 
littekenoppervlakte.
Methode: Validiteit werd getest middels vijf stickers van 4,05 
cm2, 8,01 cm2, 16,32 cm2, 40,03 cm2 en 77,70 cm2 die wer-
den geplakt op respectievelijk de laterale malleolus, hand-
palm, onderarm, schouder en borstbeen van vijftig vrijwilli-
gers. Ter beoordeling van de betrouwbaarheid werden vijftig 
chronische wonden en vijftig littekens in een ‘multi-observer 
setting’ gescand middels de 3D Structure Sensor bevestigd 
op een iPad Air 2. Met gebruik van de touchscreen werden 
wond- en littekenregio’s handmatig geselecteerd en direct 
geanalyseerd middels de 3DUniversum iOS app. 
Ervaring: Validiteit toonde een Intraclass Correlation Co-
efficiënt (ICC) van 0,99. De Coëfficiënt of Variation (CV) 
varieerde van 0,4%-1,6% afhankelijk van stickergrootte. Be-
trouwbaarheid van zowel wond als littekenmeting toonde 
een ICC-interobserver van 0,99. De 'Limits of Agreement’ 
(LoA) voor wond en littekenoppervlakte waren respectieve-
lijk LoA= 0 ± 0,08 x ‘mean surface area’ en LoA = 0 ± 0,11 x 
‘mean surface area’. 
Conclusie: Low-end 3D-camera’s zijn valide en betrouwbaar 
voor wond- en littekenoppervlaktemeting. Door het inzoo-
men middels de touchscreen neemt de nauwkeurigheid 
van mobiele metingen dermate toe dat het dure high-end 
3D-technieken voorbijstreeft in betrouwbaarheid. Daarnaast 
worden wondgenezing en het effect van interventies direct 
poliklinisch inzichtelijk bij gebruik van mobiele 3D-tech-
nieken. Verdere innovatie heeft de potentie om als gouden 
standaard te fungeren en brengt eHealth weer een stap dich-
terbij. 
 

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

1. Volumeanalyses bij groot volume AfT  
binnen de BREAST-trial 
S.J. Schop, T.K. Krastev, J.E. Hommes, A.A. Piatkowski de 
Grzymala, H. Rakhorst, U. Schmidbauer, K.M.E. Wehrens, 
L.T. Tan, T. de Wit, J.M. Smit, D. Derks, R.R.W.J. van der 
Hulst 
MAASTRICHT 
Achtergrond: De BREAST-trial is de eerste gerandomiseerde 
studie in de wereld die de effectiviteit en veiligheid van AFT 
met pre-expansie evalueert. Een belangrijke onbeantwoorde 
vraag in het kader van de effectiviteit van AFT is het volume 
dat uiteindelijk resteert van de totale hoeveelheid geïnjec-
teerde vetcellen. De eerste resultaten over het volumebehoud 
in de groep patiënten die met AFT is behandeld worden in 
deze analyse gerapporteerd. 
Methode: Door middel van het vergelijken van Vectra 3D-
foto’s is er een analyse gemaakt van de uiteindelijke volu-
metoename na BRAVA-AFT en hoe dit zich verhoudt ten 
opzichte van het geïnjecteerde volume vetcellen. Hiervoor 
werd van iedere patiënte, die BRAVA-AFT-reconstructie on-
dergaat, de meest recente Vectra 3D-foto met de initiële foto 
vergeleken. Vervolgens werd door middel van analyses op 
deze berekeningen en het totaal intra-operatief geïnjecteerde 
volume vetcellen een gemiddelde resorptiegraad bepaald. 
Ervaring: Momenteel zijn er binnen de BREAST-trial 96 
patiënten geïncludeerd. In totaal ontvangen 41 van hen een 
unilaterale en 8 vrouwen een bilaterale reconstructie mid-
dels BRAVA-AFT. Bij 39 van deze patiënten hebben er mo-
menteel in totaal 106 sessies met AFT plaatsgevonden. Ge-
middeld is dit 2,72 (SD = 1,28) sessies per patiënt. Tijdens 
een eerste sessie werd er bij 31 patiënten gemiddeld 109,5 
cc aan vetcellen intrapectoraal geïnjecteerd. Over alle sessies 
werd er gemiddeld 175,67 cc per borst aan volume toege-
voegd. Ondertussen hebben 9 patiënten het reconstructie-
traject middels BRAVA-AFT voltooid. Het gemiddeld aantal 
benodigde sessies onder hen was 4. 
Conclusie: Binnen de BREAST-trial vindt er een nauwgezette 
follow-up met bijbehorende Vectra 3D-foto’s plaats. Door de 
hiermee gemaakte volumemetingen gedurende het gehele re-
constructietraject kan de volumetoename per sessie worden 
berekend. Vanuit deze tussentijdse analyse kunnen de eer-
ste percentages van volumeresorptie worden berekend, met 
name onder de patiënten die het reconstructietraject volledig 
hebben doorlopen. De ervaring is bijvoorbeeld dat het beno-
digde aantal sessies daalt naarmate de hoofdonderzoekers 
grotere volumes injecteren. Dit onderzoek zal uiteindelijk lei-
den tot een nauwkeurigere inschatting van het benodigde vo-
lume vetcellen om de gewenste volumetoename te bereiken. 

ABSTRAcTS WETEnSchAPPEliJKE VERGAdERinG nVPc 
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3. Post-bariatrische body-contouring: de sleu-
tel tot gewichtsbehoud? 
L. van den Berg, D.P.A. Versteegden, M.J.J. van Himbeeck, 
S.W. Nienhuijs, M.M. Hoogbergen 
EINDHOVEN 
Achtergrond: Morbide obesitas is een zeer ernstige somati-
sche aandoening. De effectiefste behandeling hiervan is een 
bariatrische ingreep met gewichtsverlies en vermindering 
van comorbiditeit als gevolg. Echter heeft dit gewichtsver-
lies het ongewenste effect van excessief huidoverschot dat 
vaak leidt tot functionele, psychische en sociale klachten. 
Contourherstellende chirurgie is de behandeling voor het 
wegnemen van het huidoverschot. Een ‘lower body lift’ (LBL) 
herstelt de contour van het onderlichaam van de postbaria-
trische patiënt. Doel van deze studie is te bepalen of een LBL 
na massief gewichtsverlies zorgt voor een hoger ‘excessive 
weight loss percentage’ (%EWL) na 12 en 24 maanden ten 
opzichte van de niet-gereconstrueerde populatie. 
Methode: Retrospectieve analyse werd uitgevoerd naar alle 
patiënten met wens tot LBL tussen 2007 en 2016 in het Ca-
tharina Ziekenhuis Eindhoven. De patiëntenpopulatie werd 
onderverdeeld in twee groepen: patiënten die een LBL heb-
ben ondergaan (LBL-groep) en patiënten met een afgewezen 
machtiging voor een LBL (non-LBL-groep). Van elke patiënt 
werd het gewicht achterhaald: prebaratrisch; op het startmo-
ment van follow-up (FU); en 12 en 24 maanden na LBL of 
afwijzing. De groepen werden vergeleken ten aanzien van 
%EWL vanaf vóór de bariatrische operatie. Bij een %EWL 
van 100 heeft de patiënt gewicht verloren tot een gezond 
BMI van 25. 
Ervaring: Er werden 123 patiënten geïncludeerd. De LBL-
groep (n=70) en de non-LBL-groep (n=53) waren overeen-
komstig in man-vrouwverdeling. Het prebariatrisch BMI 
was in de LBL-groep 49,8, dit was hoger dan het BMI van 
43,6 bij de non-LBL-groep. Vanaf startmoment van FU was 
het %EWL van beide groepen goed vergelijkbaar (LBL-groep 
82,1 en non-LBL-groep 87,7). De ‘loss-to-FU’ was respectie-
velijk 22,9% en 37,7%, meer no-shows werden genoteerd na 
afwijzing. De LBL-groep bleef redelijk stabiel in gewicht na 
12 en 24 maanden (EWL% van 84,1 en 77,8). De non-LBL-
groep liet een grotere gewichtstoename tijdens FU zien met 
EWL-scores van 75,5% en 63,3%. 
Conclusie: Een ‘lower body lift’ bij postbariatrische patiënten 
zorgt voor een beter behoud van verloren lichaamsgewicht 
na 1 en 2 jaar. Een afwijzing van een machtiging zorgt voor 
meer gewichtstoename bij patiënten in deze periode dan bij 
een vergelijkbare postbariatrische groep ná een LBL. Deze 
studie laat de grote toegevoegde waarde zien van een post-
bariatrische reconstructie na massief gewichtsverlies in de 
behandeling van morbide obesitas. 
 

4. directe borstreconstructie met een implan-
taat en EGiS® acellulaire dermale matrix: chi-
rurgische uitkomsten en patiënttevredenheid 
S.P. Fuchs, A.A.W.M. van Turnhout, V.L. Negenborn, 
E.J.C. Vriens-Nieuwenhuis, M.G. Mullender, W.B. van der 
Sluis 
HILVERSUM 
Achtergrond: Een acellulaire dermale matrix (ADM) is een 
matrix die kan worden gebruikt bij borstreconstructies met 
prothesen. De matrix ondersteunt de prothese en zorgt voor 
een betere bedekking, waardoor een natuurlijker esthetisch 
resultaat kan worden bereikt. Andere mogelijke voordelen 
zijn een betere laterale overgang, minder tepelverplaatsing 
en minder spieranimaties. Er zijn studies die suggereren 
dat het gebruik van een ADM een hoger risico geeft op po-
stoperatieve complicaties, met name prothese-explantatie. 
Het doel van deze studie was het in kaart brengen van de 
intra- en postoperatieve complicaties en patiënttevredenheid 
na borstreconstructie met prothesen en de EGIS® ADM 
(Quamedical). 
Methode: Een retrospectieve studie werd uitgevoerd naar 
alle patiënten die een directe prothesereconstructie met 
EGIS ADM hebben ondergaan in het Tergooi Ziekenhuis 
in de periode januari 2015 tot en met juni 2017. Informatie 
over patiëntkarakteristieken, operatiedetails, complicaties 
en re-operaties werd verzameld. Patiënten werden uitgeno-
digd om digitaal de BREAST-Q-vragenlijst in te vullen. Dit 
betreft een gevalideerde vragenlijst die speciaal ontwikkeld 
is voor het meten van patiëntgerapporteerde uitkomsten na 
een borstreconstructie. De auteurs hebben geen financiële 
relatie met Quamedical. 
Ervaring: Er zijn 84 patiënten (118 borsten) geïncludeerd, 
waarvan 82 (115 borsten) een directe reconstructie met pro-
thesen en EGIS® ADM ondergingen en 2 (3 borsten) een 
tweefasereconstructie met tissue expander. Na een mediane 
klinische follow-up van 14,0 (0; 26) maanden, was het ex-
plantatiepercentage 6,8%. Andere complicaties waren in-
fectie (5,1%), waarvoor spoelen van de prothese (3,4%) en 
necrose, waarvoor necrotectomie (7,6%). Ten tijde van het 
schrijven van dit abstract hebben 52 vrouwen de BREAST-Q 
ingevuld. De tevredenheid (BQ1) met borsten is 61,1 ± 14,5 
en met het resultaat (BQ3) 72,8 ± 19,2. 
Conclusie: Met een explantatiepercentage van 6,8% lijkt 
borstreconstructie met prothese en EGIS ADM een veilige 
reconstructiemethode. De patiënttevredenheid is goed en 
vergelijkbaar met andere studies na prothesereconstructie. 
Studies die meerdere typen ADM’s vergelijken met een con-
trolegroep zonder ADM, zijn nodig om de indicatie van het 
gebruik van ADM’s nog beter te definiëren. 
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als interpositie hemiartroplastiek voor de behandeling van 
carpometcarpale (CMC) 1-artrose. Het doel van de disc is be-
houd van hoogte, stabiliteit, kracht en beweging van de duim 
na chirurgische verwijdering van het artrotische gewricht en 
interpositie van de pyrocarbon disc. Sinds de introductie is 
de pyrocarbon disc gebruikt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
(JBZ) te ’s Hertogenbosch en Universitair Medisch Centrum 
te Utrecht (UMCU) voor de behandeling van CMC1-artrose. 
Onze studie richt zich op de resultaten op lange termijn na 
deze specifieke behandeling voor CMC1-artrose. 
Methode: Tussen 2006 en 2014 zijn in het JBZ en UMCU 
237 duimen geopereerd met een pyrocarbon disc voor CMC1-
artrose. Na METC-goedkeuring zijn alle 237 patiënten bena-
derd voor deelname aan de studie. Op dit moment worden 
alle patiënten geïncludeerd en gemeten. Als primaire uit-
komstmaat zijn pijn, functie, tevredenheid en kwaliteit van 
leven genomen, gemeten met vijf vragenlijsten (PRWHE, 
MHQ, DASH, SF-36 en een tevredenheidsvragenlijst). Als 
secundaire uitkomstmaat worden kracht, bewegingsuitslag 
en positie van de disc in de duim geëvalueerd. Deze data 
worden verkregen door middel van een handmeting en een 
controlefoto van de aangedane duim. 
Ervaring: Op dit moment zijn er 163 duimen in 136 pati-
enten (27 patiënten bilateraal) geïncludeerd en de inclusie 
loopt tot eind september 2017. Al deze patiënten hebben de 
vragenlijsten ingevuld. Er zijn reeds bij 152 duimen in 127 
patiënten (25 patiënten bilateraal) handmetingen verricht 
en controlefoto’s gemaakt, met een follow-up tussen de 3 en 
11 jaar. Ten tijde van de wetenschapsdag zijn van alle geïn-
cludeerde patiënten de data verzameld. De resultaten van de 
analyse van deze data willen we presenteren tijdens de we-
tenschapsdag. 
Conclusie: In de literatuur zijn er slechts enkele studies be-
schreven die de resultaten van de pyrocarbon disc voor de 
behandeling van CMC1-artrose presenteren. Deze studies 
hebben een relatief korte termijn en beschrijven relatief 
kleine groepen. Dit is de eerste studie die de langetermijn-
resultaten van een grote groep patiënten presenteert na de 
behandeling van CMC1-artrose middels een pyrocarbon 
interpositie-artroplastiek. 

  

7. hoe komt een nieuw patient-reported 
outcome measure (PRoM) tot stand in een 
multicenterstudie? de ontwikkeling van de 
Wound-Q
E.L.W.G. van Haren, M.M. Hoogbergen, A. Klassen,  
A. Pusic 
EINDHOVEN 
Achtergrond: Chronische wonden kunnen verschillende 
oorzaken hebben zoals: drukulcera, diabetische voet en chi-
rurgische wonden. Een breed pallet aan wondbehandelingen 
is beschikbaar en stelt de behandelaar maar ook de patiënt 
voor grote uitdagingen. Hoewel veel wonden spontaan ge-
nezen, vergt een deel intensieve en tijdrovende behandelin-
gen. Chronische wonden hebben een grote (economische) 
impact op de zorg. Drie ‘patient-reported outcome’ (PRO)-
studies hebben diverse tekortkomingen en derhalve is een 

5. operatieve technieken voor de excisie van 
subunguale glomustumoren en hun uitkom-
sten 
P. Schaap, G. van Couwelaar, H. Slijper, R. Feitz, H. Rak-
horst, O. Zöphel 
HENGELO 
Achtergrond: Glomustumoren zijn zeldzame en relatief 
onbekende benigne tumoren, uitgaande van dermale arte-
rioveneuze anastomosen, zogenoemde glomuslichamen 
die vooral gelokaliseerd zijn in de subungale zone van de 
vingers. Minder dan 5% van alle handtumoren blijkt een 
glomustumor te zijn. De aandoening veroorzaakt veel klach-
ten van heftige pijn en koude-intolerantie. Het delay is vaak 
heel lang voordat de diagnose gesteld word, vanwege de 
onbekendheid over de aandoening bij niet-handchirurgen. 
Een relatief eenvoudige chirurgische excisie zorgt er meestal 
voor dat klachten in zijn geheel verdwijnen. Deze studie is 
een evaluatie van de gebruikte operatietechnieken. 
Methode: In deze retrospectieve multicenter studie werden 
27 patiënten uit 8 klinieken geïncludeerd van 2013 tot en 
met 2016 met een vervolg van minimaal 1 jaar. Op basis 
van operatieverslagen werden de patiënten verdeeld over 3 
categorieën operatietechnieken, te weten dorsale benade-
ring met complete excisie van de nagel, dorsale benadering 
met partiële excisie van de nagel en de volaire benadering. 
Uitkomsten waren pijn, handfunctie en werkprestatie. Deze 
werden op 4 meetmomenten bepaald. Daarnaast werden de-
mografische gegevens geëvalueerd. 
Ervaring: Uit de database van 52 patiënten hadden er 38 
een histologisch bewezen glomustumor. Bij de 14 overige 
patiënten bleek het na excisie om een andere aandoening te 
gaan. In 27 van de 38 patiënten was de exact gebruikte ope-
ratietechniek duidelijk beschreven, waardoor de analyse op 
deze groep is gedaan. De duur van klachten tot aan diagnose 
varieerde tussen de 3 maanden en 37,5 jaar met een medi-
aan van 84 maanden. 6 weken postoperatief werd significant 
minder pijn ervaren, ongeacht welke chirurgische techniek 
werd gebruikt. Tussen de verschillende operatietechnieken 
werden geen significan te verschillen gevonden in uitkom-
sten.
Conclusie: De lange duur van de pijnklachten vooraf aan de 
behandeling die in deze studie werd gevonden benadrukt 
het belang van een bredere bekendheid van deze zeldzame 
aandoening en zijn diagnostiek. De drie beschreven chirur-
gische technieken leidden alle tot significante vermindering 
van de pijnklachten al in de eerste zes weken postoperatief. 
Het partieel verwijderen van de nagel lijkt minder pijnver-
mindering te geven ten opzichte van complete excisie, wat in 
een grotere studie bevestigd zou kunnen worden. 

  

6. langetermijnfollow-up na pyrocarbon disc-
interpositie als chirurgische behandeling voor 
cMc1-artrose 
C.M.C.A. van Laarhoven, J.S.E. Ottenhoff, A.H. Schuur-
man, E.P.A. van der Heijden 
ROTTERDAM 
Achtergrond: De pyrocarbon disc is in 2005 geïntroduceerd 
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Methode: Een prospectieve multicentercohortstudie werd 
uitgevoerd aan het Maastricht Universitair Medisch Cen-
trum (MUMC+), Zuyderland Medisch centrum Sittard en 
VieCuri Medisch Centrum Venlo. Vrouwen die een DIEP-
lapborstreconstructie ondergingen tussen januari 2015 en 
januari 2016 werden geïncludeerd. De primaire uitkomst-
maat was kwaliteit van leven, gemeten door middel van de 
BREAST-Q-vragenlijst (meer specifiek het domein ‘fysiek 
welzijn van de thorax’). De Semmes-Weinstein monofila-
menten werden gebruikt om objectieve sensibiliteitsmetin-
gen van de gereconstrueerde borst te verkrijgen. 
Ervaring: Er werden 18 patiënten met en 14 patiënten zonder 
sensibele zenuwreconstructie geïncludeerd. Patiëntkarakte-
ristieken (leeftijd, BMI, chemo- en/of radiotherapie, primair 
versus secundair, uni- versus bilateraal, profylactisch versus 
maligniteit, complicaties en follow-up) waren niet-statistisch 
significant verschillend tussen beide groepen. In de groep 
zonder zenuwreconstructie ondergingen statistisch signi-
ficant meer patiënten een tepelreconstructie. Het domein 
‘welzijn van de thorax’ van de BREAST-Q was gemiddeld 
77,89+/-18,89 bij vrouwen met zenuwreconstructie en 
66,21+/-18,26 bij vrouwen zonder zenuwreconstructie 
(p=0,09). Lineaire regressie toonde een statistisch signifi-
cante relatie tussen objectief gemeten gevoel en BREAST-
Q-score voor ‘domein welzijn van de thorax’ met een regres-
siecoëfficiënt van -13,17+/-3,61 (p<0,01). 
Conclusie: Het verbeteren van de sensibiliteit in de autoloog 
gereconstrueerde borst, door middel van het microchirur-
gisch aansluiten van een sensibele zenuw, heeft een statisch 
significante, positieve impact op de kwaliteit van leven bij 
vrouwen die een borstkankerbehandeling ondergingen, 
volgens de BREAST-Q. Daarom zou sensibele zenuwre-
constructie bij autologe borstreconstructie een innovatieve 
toevoeging zijn aan de operatietechniek, het kost gemiddeld 
slechts 15 minuten extra operatietijd en gaat niet gepaard 
met een verhoogd complicatierisico. 

  

9. Verandering in zelfgerapporteerde pijn na 
conservatieve behandeling is geassocieerd 
met conversie naar chirurgie 
J. Tsehaie, J.T. Porsius, H.P. Slijper, D. Rizopoulos,  
R. Feitz, S.E.R. Hovius, R.W. Selles
ROTTERDAM 
Achtergrond: De richtlijn duimbasisartrose (NVPC) advi-
seert om patiënten met primaire duimbasisartrose eerst 
gedurende 3-6 maanden te laten starten met conservatieve 
behandeling middels analgetica, spalktherapie, handthera-
pie of eventuele intra-articulaire injecties. Echter is er veel 
variatie in uitkomst na conservatieve behandeling, waarbij 
sommige patiënten veel verbetering in pijn en functie erva-
ren, maar toch besluiten een chirurgische ingreep te onder-
gaan. Het is belangrijk te begrijpen wat de relatie is tussen 
uitkomst na conservatieve behandeling en de vervolgkeuze 
voor chirurgische behandeling. Doel van deze studie is te 
bepalen hoe verandering in pijn en functie na conservatieve 
behandeling gerelateerd is aan conversie naar chirurgie. 
Methode: In een prospectieve, multicenter studie (2011-

nieuw PRO-instrument noodzakelijk. Ons doel is een nieuw 
PRO te ontwikkelen voor het meten van kwaliteit van zorg en 
kwaliteit van leven voor chronischewondpatiënten. 
Methode: We maken gebruik van een ‘mixed-methods ap-
proach’. Voor de kwalitatieve fase is gebruikgemaakt van 
‘Interpretive Description’. Patiënten met diverse soorten 
chronische wonden zijn benaderd vanuit Canada (n=21), 
Verenigde Staten (n=12), Denemarken (n=12) en Nederland 
(n=15) tussen juni 2016 en april 2017. Interviews hebben 
de impact verkend van wonden op ‘health-related quality of 
care’ (HR-QoL) en patiëntenervaringen ten aanzien van de 
geleverde zorg. Hierbij is een conceptueel raamwerk ontwik-
keld en een databank met items voor de ontwikkeling van de 
vragenlijst: de Wound-Q. 
Ervaring: De geïnterviewde patiënten (24 vrouw, 35 man, 1 
overig) waren tussen de 23-93 jaar oud en hadden 1 tot 20 
wonden. De meeste type wonden bij patiënten waren: ve-
neuze ulcera (n=15), decubitus (n=15), chirurgische wonden 
(n=9) en diabetische voetulcera (n=8). Wonden bestonden 
tussen de 3 maanden en 20 jaar. De thema’s die gevonden 
zijn in de kwalitatieve interviews behelzen: symptomen, 
fysiek functioneren, psychologisch functioneren en sociale 
functies. Hieruit is de vragenlijst opgesteld. Deze zijn mid-
dels 15 cognitieve interviews voorgelegd aan de patiënten 
en input is verkregen van clinici middels een web REDCap-
applicatie. 
Conclusie: De Wound-Q is gevormd uit een sterke kwalita-
tieve basis van chronischewondpatiënten waarbij, volgens 
de hoogste wetenschappelijke standaarden, een nieuw state-
of-the-art-PRO-instrument is ontwikkeld. De Wound-Q kan 
voor zowel de kliniek als voor wetenschapsdoeleinden ge-
bruikt worden. Dit zal internationaal de standaard worden 
binnen het meten van HR-QoL en kwaliteit van zorg binnen 
de chronische wondzorg. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs financieel belang 
hebben bij deze presentatie en dat zij dit zullen melden tij-
dens hun presentatie. 

  

8. Sensibiliteit in de autoloog gereconstrueer-
de borst verbetert de kwaliteit van leven 
A. Cornelissen, J. Beugels, A. Piatkowski, R. van der Hulst, 
S. Tuinder 
MAASTRICHT 
Achtergrond: De incidentie, maar gelukkig óók de overleving 
van borstkanker blijven stijgen. Waardoor er steeds meer 
vrouwen leven met de gevolgen van een borstkankerbehan-
deling. Dankzij verfijningen in de operatietechniek behoort 
autologe borstreconstructie inmiddels tot de standaardbe-
handeling. Hierdoor kan esthetisch een fraai resultaat be-
reikt worden. Echter bestaat er (bijna) geen sensibiliteit in de 
gereconstrueerde borst. Een innovatieve toevoeging aan de 
operatietechniek – het microchirurgisch aansluiten van een 
gevoelszenuw – verbetert de sensibiliteit in de gereconstru-
eerde borst. Onze hypothese is dat een verbeterd gevoel in 
de gereconstrueerde borst gepaard gaat met een verbetering 
in kwaliteit van leven, deze hypothese werd in onderstaande 
studie onderzocht. 
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structie (tissue expander en implantaat) is vergeleken met 
de éénfaseborstreconstructie (implantaat en acellulaire der-
male matrix; Stratticetm, LifeCell). De primaire uitkomstmaat 
is kwaliteit van leven. Voor de analyses zijn de snijtijden, het 
aantal opnamedagen en het aantal ziekenhuisbezoeken voor 
de reguliere operaties en ongeplande operaties meegeno-
men. De kosten in euro’s zijn berekenend op basis van het 
DBC Informatiesysteem (DIS) van de Nederlandse Zorgau-
toriteit (NZa). 
Ervaring: Er zijn 59 (91 reconstructies) patiënten in de éénfa-
segroep en 62 (92) in de tweefasegroep geïncludeerd. In de 
éénfasegroep waren significant meer complicaties (39,6% 
vs. 14,1%), leidend tot meer heroperaties (34,1% vs. 13,0%) 
en explantaties (27,5% vs. 4,3%). De snijtijd van de eerste 
operatie in de éénfasegroep was significant langer voor zo-
wel unilaterale (2,52 ± 0,55 vs 2,02 ± 0,35, p<0,001) als bi-
laterale (4,03 ± 1,00 vs. 3,25 ± 0,58, p=0,017) reconstructies. 
De kosten voor de uni- en bilaterale reconstructies van de 
éénfasegroep waren lager, zelfs na corrigeren voor complica-
ties en definitieve reconstructiemethode. 
Conclusie: In de BRIOS-studie was de operatieduur in de 
éénfasegroep significant langer voor zowel uni- als bilaterale 
reconstructies. Ondanks dat er meer complicaties zijn op-
getreden in deze groep, waren de kosten voor verzekeraar 
en maatschappij van deze reconstructiemethode lager, ook 
als voor de explantaties een aparte DOT werd gerekend. De 
grote kanttekening moet worden gemaakt dat de kosten ge-
baseerd zijn op basis van het DIS van de NZa. De belasting 
voor de patiënt zelf is moeilijk in geld uit te drukken en zal 
blijken uit de primaire uitkomstmaat van de studie, de kwa-
liteit van leven na de reconstructie. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs financieel belang 
hebben bij deze presentatie en dat zij dit zullen melden tij-
dens hun presentatie. 

 
11. de associatie tussen zorgbeleving en be-
handeluitkomsten na chirurgie bij dupuytren 
R. Poelstra, R.W. Selles, H.P. Slijper, M. van der Oest,  
R. Feitz, S.E.R. Hovius, J.T. Porsius 
ROTTERDAM 
Achtergrond: Zorgbeleving wordt gemeten met zogeheten 
Patient Reported Experience Measures (PREMs). PREMs 
richten zich onder andere op de communicatievaardigheden 
van de dokter en kwaliteit van de faciliteiten. In tegenstelling 
tot andere ziektebeelden is de associatie tussen PREMs en 
patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) nog niet aan-
getoond bij de behandeling van Dupuytren, noch binnen 
de handchirurgie in het algemeen. Daarnaast beperken de 
meeste studies zich tot de associatie met PROMs en worden 
objectieve uitkomsten, zoals goniometrie, buiten beschou-
wing gelaten. In deze studie rapporteren wij de associatie 
tussen de zorgbeleving en de behandeluitkomsten, zowel 
patiëntgerapporteerd als objectief middels goniometrie, na 
chirurgie bij Dupuytren. 
Methode: Patiënten die een fasciotomie of naaldfascioto-
mie ondergingen werden geselecteerd uit een prospectieve 
database. Inclusiecriteria waren een ingevulde PREM-vra-

2014) werden 701 patiënten geïncludeerd die 3 maanden 
conservatief werden behandeld voor duimbasisartrose met 
spalkbehandeling en handtherapie. Uitkomst in pijn en 
functie (Michigan Hand Questionnaire) werden geregis-
treerd op baseline, na zes en na 12 weken. Verder werd ge-
noteerd of patiënten tijdens of na conservatieve behandeling 
alsnog chirurgisch werden behandeld, en hoeveel tijd hier-
tussen zat. Joint modelling werd gebruikt om de uitkomst 
in conservatieve behandeling te relateren aan conversie naar 
chirurgie over de tijd. Door een mapping van dit model op 
individuele patiëntdata werd het gedrag van dit model gevi-
sualiseerd. 
Ervaring: Het jointmodel liet zien dat de verandering in 
MHQ-pijn na conservatieve behandeling significant geasso-
cieerd was met conversie naar chirurgie. Door een mapping 
van het jointmodel op individuele patiëntdata voor MHQ-
pijn zagen we dat 1) patiënten met verslechtering in pijn na 
behandeling een hogere conversie naar chirurgie hadden 
vergeleken met patiënten die geen verslechtering lieten zien 
en dat 2) patiënten met veel pijn na conservatieve behande-
ling hogere kans hadden op conversie op chirurgie verge-
leken met patiënten met weinig pijn, onafhankelijk van de 
verandering in pijn. Verandering in MHQ-functie was niet-
significant geassocieerd met conversie naar chirurgie. 
Conclusie: In deze studie hebben we gevonden dat de veran-
dering in pijn na conservatieve behandeling geassocieerd is 
met chirurgie, terwijl functie en verandering in functie geen 
duidelijk verband met conversie naar chirurgie lieten zien. 
Dit onderzoek laat zien dat het monitoren van pijnuitkomst 
gedurende conservatieve behandeling meerwaarde heeft. 
Meer onderzoek is noodzakelijk om uitsluitsel te kunnen 
geven of andere factoren zoals psychologische factoren ook 
een rol spelen in de uiteindelijke beslissing geopereerd te 
willen worden. 

10. Borstreconstructie met implantaten: 
klopt het nederlandse businessmodel? 
V.L. Negenborn, J.M. Smit, R.E.G. Dikmans, M.B. Bou-
man, H.A.H. Winters, J.W.R. Twisk, P.Q. Ruhé, M.A.M. 
Mureau, S. Tuinder, 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 implantaten kan wor-
den uitgevoerd in één of twee fasen. Doordat bij de éénfa-
sereconstructie patiënten slechts eenmalig opgenomen en 
geopereerd worden, zou dit in theorie efficiënter zijn. Er zijn 
echter aanwijzingen voor een verhoogd risico op complica-
ties bij de éénfasereconstructie. Het doel van deze studie is 
het in kaart brengen van de efficiëntie van beide operatieme-
thoden. Het aantal heropnames en heroperaties in verband 
met chirurgische complicaties zullen worden onderzocht. 
Daarnaast zal worden gekeken naar de kosten van beide me-
thoden voor de verzekeraar en maatschappij. 
Methode: De Breast Reconstruction In One Stage (BRIOS)-
studie was een gerandomiseerde studie uitgevoerd in 8 
ziekenhuizen, waarbij de standaard tweefasenborstrecon-
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klinieken (Xpert Clinics) in Nederland werden geïncludeerd. 
Chirurgisch volume werd gedefinieerd als het gemiddelde 
aantal CTRs uitgevoerd per jaar, per deelnemende chirurg, 
over de studieperiode. De primaire uitkomstmaten waren 
de symptom severity score (SSS) en functional status score 
(FSS) van de Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) 6 
maanden postoperatief. Multilevel random intercept linear 
regression analyses werden gebruikt om te onderzoeken of 
er een associatie was tussen chirurgvolume en de uitkomst-
maten, met correctie voor patiëntkarakteristieken, gelijktij-
dige procedure en de baseline (preoperatieve) score op de 
BCTQ. 
Ervaring: Een totaal van 1345 patiënten werd geïncludeerd, 
geopereerd door 17 verschillende handchirurgen. Het medi-
ane (IQR) chirurgisch volume was 75 (50-149) CTRs per jaar. 
De gemiddelde SSS/FSS op 6 maanden postoperatief was 
1,67/1,66, 1,68/1,68 en 1,67/1,69, voor respectievelijk de 
laag, medium en hoog volume groep van chirurgen. Slechts 
0,5%-0,6% van de totale variantie in uitkomst op de BCTQ 
kon worden verklaard door de verschillen tussen chirurgen. 
Er was geen associatie tussen chirurgisch volume en pati-
entuitkomst 6 maanden postoperatief (SSS: β=,000, 95% 
confidence interval [CI] -,001 - ,001, FSS: β=,000, 95% CI 
-,001 - ,001). 
Conclusie: In onze sample met gespecialiseerde handchirur-
gen die opereren in hoogvolumecentra vonden we geen ver-
schillen tussen hoog- en laagvolumechirurgen, in contrast 
met een recente bevinding bij de behandeling van Dupuy-
tren. 

13. Geldigheid en betrouwbaarheid van drie-
dimensionale beeldvorming voor het meten 
van borstkankergerelateerd lymfoedeem:  
een cross-sectioneel onderzoek 
M.L.G. Preuss, R. Killaars, A. Piatkowski de Grzymala,  
M. Binnebösel, U. Neumann 
MAASTRICHT 
Achtergrond: Tot op heden wordt lymfoedeem van de boven-
ste extremiteiten met behulp van waterverplaatsing (WD), de 
gouden standaard, gemeten. Echter wordt vanwege hygiëni-
sche omstandigheden, wonden, ongemak voor de patiënt en 
het volume van de waterbak het gebruik beperkt. Een hogere 
nauwkeurigheid van driedimensionale beeldvorming (3D) in 
vergelijking met de waterbak werd reeds voor gezonde vrij-
willigers aangetoond. Ondanks dat moet de diagnostische 
nauwkeurigheid van de 3D-beeldvormende techniek nog 
voor patiënten met secundair lymfoedeem van de bovenste 
extremiteiten worden aangetoond.
Het doel van deze studie is het bepalen van de validiteit en 
betrouwbaarheid van driedimensionale beeldvorming verge-
leken met waterverplaatsing voor klinisch manifest unilate-
raal borstkankergerelateerd lymfoedeem (BCRL).
Methode: 37 patiënten met unilateraal BCRL werden tussen 
oktober 2016 en juni 2017 in het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum (MUMC+) geïncludeerd. Alle deelnemers 
hebben én de metingen middels 3D-camera (Vectra XT 3D 
imaging system) én middels de conventionele waterbak vol-

genlijst, pre- en postoperatief ingevulde Michigan Hand 
Outcome Questionnaire (MHQ) en postoperatieve residual 
extension deficit meting. De PREM-vragenlijst en postope-
ratieve metingen werden alle drie maanden postoperatief 
afgenomen. De PREM-vragenlijst werd onderverdeeld in zes 
subschalen: communicatie arts, perioperatieve zorg, nazorg, 
algemene informatie, behandelinformatie, kwaliteit van 
de faciliteiten. Voor de patiëntgerapporteerde uitkomsten 
werden de verschilscores tussen de pre- en postoperatieve 
MHQ als uitkomstmaat genomen. De vergelijkingen tussen 
de PREM-subscores enerzijds en de MHQ-verschilscores en 
goniometrie anderzijds werden gedaan middels lineaire re-
gressie. 
Ervaring: In totaal werden 836 patiënten geïncludeerd met 
een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. De postoperatieve MHQ 
was significant verbeterd (p<0,05). Alle associaties tussen 
PREM- en PROM- subscores waren significant, evenals de 
associaties tussen PREM-subscores en goniometrie. Als 
voorbeeld: één punt stijging in de artsschaal was geassoci-
eerd met een stijging van 3,7 punten op de totale MHQ-score 
en met 2 graden minder residual extension deficit. De sterk-
ste associatie met MHQ-verschilscores werd gezien met de 
PREM-subschalen ‘communicatie arts’, ‘nazorg’ en ‘thera-
pie-informatie’. 
Conclusie: Deze studie laat zien dat patiënten die een betere 
zorgbeleving ervaren, betere behandeluitkomsten hebben, 
zowel patiëntgerapporteerd als objectief vastgestelde con-
tractuurcorrectie. De associaties tussen PREM- en PROM-
subscores waren ongeveer tweemaal zo sterk als die tussen 
PREM-subscores en het residual extension deficit. Hoewel 
de associatie met de objectieve uitkomstmaat waarschijnlijk 
klinisch minder van belang is, vanwege de beperkte grootte 
van het effect, levert de associatie tussen zorgbeleving en pa-
tiëntgerapporteerde uitkomsten mogelijk een nieuwe invals-
hoek op om behandelresultaten te verbeteren. Hierin zullen 
verwachtingen van patiënten en hoe deze beïnvloed worden 
door de zorgbeleving waarschijnlijk een grote rol spelen. 

 
12. is er een verband tussen de uitkomst van 
carpaal tunnel release en het aantal proce-
dures dat door de handchirurg wordt uitge-
voerd? 
S. Evers, M.C. Jansen, H. Slijper, K.P. de Haas, X. Smit,  
J.T. Porsius, S.E.R. Hovius, P.C. Amadio, R.W. Selles 
ROTTERDAM 
Achtergrond: Voorgaande studies hebben aangetoond dat 
ervaring en frequentie van uitvoeren een positief effect kun-
nen hebben op de uitkomst van een chirurgische ingreep 
bij een grote verscheidenheid aan procedures, bijvoorbeeld 
binnen de gastro-intestinale, hart-, long-, en vaatchirurgie. 
Binnen de handchirurgie en bij carpaal tunnel release (CTR) 
specifiek is het nog niet bekend of er een dergelijke relatie 
bestaat. Het doel van deze studie was daarom om te onder-
zoeken of er een associatie is tussen chirurgisch volume en 
patient reported outcomes na een open CTR. 
Methode: Patiënten die tussen 2011 en 2015 een CTR onder-
gingen in een van de elf gespecialiseerde handchirurgische 
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55,9 ± 4 jaar en het gemiddelde BMI was 27,1 [20,8-38,3] kg/
m2. De gemiddelde follow-up bedroeg 12 maanden. Statis-
tisch significante verbetering van de kwaliteit van het leven 
werd bereikt voor zowel de totale score als alle afzonderlijke 
kwaliteit-van-levendomeinen na 1 jaar follow-up (p < 0,05). 
Bovendien kon meer dan 80% van de patiënten het dragen 
van compressiekleding staken. 
Conclusie: LVA ter behandeling van vroegstadium-BCRL re-
sulteerde in een significante verbetering van de kwaliteit van 
leven en een hoog percentage staken van compressiekleding. 

 
15. Patiënttevredenheid na éénfaseborst-
reconstructie met een implantaat en acellulai-
re dermale matrix in vergelijking met twee-
faseborstreconstructie: Primaire uitkomstmaat 
van de BRioS-studie 
V.L. Negenborn, D.A. Young-Afat, R.E.G. Dikmans, M.B. 
Bouman, J.W.R. Twisk, J.M. Smit, H.A.H. Winters, J.P.W. 
Don Griot, O. Lapid, E. Moerman, A.A.W.M. van Turnhout, 
P.Q. Ruhé, M.A.M. Mureau, M.J.P.F. Ritt, M.G. Mullender 
AMSTERDAM 
Achtergrond: Borstreconstructies met prothesen kunnen 
worden uitgevoerd in één of twee fasen, waarbij gebruik kan 
worden gemaakt van een acellulaire dermale matrix (ADM) 
bij éénfasereconstructies. Genoemde voordelen van ADMs 
zijn de mogelijkheid direct een prothese te kunnen plaatsen, 
een natuurlijker resultaat door betere bedekking van de pro-
these en een meer ptotische borst. Er zijn echter ook aan-
wijzingen voor een verhoogd risico op complicaties bij één-
faseborstreconstructies met ADM. Het doel van deze studie 
was het evalueren van de uiteindelijke patiënttevredenheid 
na ADM-geassisteerde éénfaseborstreconstructie, in verge-
lijking met de standaard tweefasenborstreconstructie. 
Methode: De Breast Reconstruction In One Stage (BRIOS)-
studie was een gerandomiseerde multicenterstudie uitge-
voerd in 8 Nederlandse ziekenhuizen, waarbij de standaard 
tweefasenborstreconstructie (tissue expander en implantaat) 
werd vergeleken met de éénfaseborstreconstructie met ADM 
(implantaat en acellulaire dermale matrix; Stratticetm, Life-
Cell). De primaire uitkomstmaat was de uiteindelijke pati-
entgerapporteerde tevredenheid met haar borsten, gemeten 
door middel van de BREAST-Q. Tevens werden subgroepa-
nalyses verricht om verschillen tussen één- en tweefasere-
constructies te onderzoeken middels univariabele en multi-
variabele regressie. 
Ervaring: Er werden 60 patiënten (92 reconstructies) in de 
éénfase- en 61 patiënten (91 reconstructies) in de tweefa-
sengroep geïncludeerd. In de éénfasegroep waren per pati-
ent significant meer explantaties door complicaties: 28,3% 
(n=17) versus 6,6% (n=4) na twee fasen. De gemiddelde pa-
tiënttevredenheid met borsten was vergelijkbaar voor de één-
fase- (63,4±15,8) en tweefasegroep (60,3±15,4, p=0,354). Ook 
voor de andere BREAST-Q-domeinen waren er geen signifi-
cante verschillen tussen de groepen. Subgroepanalyses, on-
der andere naar explantanties, zullen worden gepresenteerd 
op de wetenschappelijke vergadering. 
Conclusie: In de multicenter gerandomiseerde BRIOS-

tooid. Deelnemers werden gevraagd om vierentwintig uur 
van tevoren het kousgebruik te pauzeren en geen lymfedrai-
nage te ondergaan. Alle metingen werden twee keer op de-
zelfde dag onder supervisie van één onderzoeker uitgevoerd. 
Ervaring: Data-analyse middels paired samples t-test liet een 
niet-significant gemiddeld verschil tussen de meetmethodes 
van +9,8 cc (SD 30,5; p=0,058) voor gezonde armen en een 
significant verschil van +18,5 cc (SD 26,0; p<0,001) voor ar-
men met lymfoedeem zien. Overeenkomst tussen de meet-
methodes was hoog voor beide armen. Er werd geen signi-
ficant verschil tussen de enkele 3D- metingen voor gezonde 
armen (p=0,323) of armen met lymfoedeem (p=0,807) ge-
zien. Bland-Altman-plots toonden een hogere overeenkomst 
voor 3D-metingen dan voor metingen middels de waterbak. 
Intra-rater-betrouwbaarheid was hoog voor beide armen 
voor WD (beide ICC=0,998) en 3D (beide ICC=0,999).
Conclusie: Driedimensionale meettechniek is een inno-
vatieve methode voor het meten van armvolumes met en 
zonder lymfoedeem. Beperkingen zijn de tijd die nodig is 
voor het aftekenen van de armen, voornamelijk bij personen 
met sterke huidplooien, een hoge BMI of leeftijd. Resultaten 
van de 3D-camera zijn niet met de resultaten van de water-
bak uitwisselbaar. Echter, 3D-beeldvorming combineert een 
hoge precisie met zelfs hogere reproduceerbaarheid dan de 
waterbak en is minder belastend voor de patiënt. 

14. lymfatisch veneuze anastomose (lVA) ter 
behandeling van lymfoedeem: lessen geleerd 
uit een singlecenterserie van 100 ingrepen 
S. Qiu Shao, R.M. Schols, A.J.M. Cornelissen, R.R.W.J. van 
der Hulst 
MAASTRICHT 
Achtergrond: Lymfoedeem betreft een chronische en invali-
derende aandoening die onder andere kan ontstaan na borst-
kankertherapie. Een mogelijke chirurgische behandeling 
voor vroegstadiumlymfoedeem betreft lymfatisch-veneuze 
anastomose (LVA). Kunstmatige verbindingen tussen het 
lymfatische en veneuze systeem worden tot stand gebracht 
met behulp van supermicrochirurgie. De geleerde lessen uit 
een serie van 100 LVA-procedures, alsmede een prospec-
tieve analyse van het effect van LVA op de kwaliteit van het 
leven bij patiënten met borstkankergerelateerd lymfoedeem, 
zullen worden gepresenteerd. 
Methode: Een prospectieve studie werd uitgevoerd tussen 
november 2015 en augustus 2017 bij opeenvolgende patiën-
ten in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Kwali-
teit van leven werd beschouwd als de primaire uitkomstmaat; 
hiervoor werd de Lymph-ICF (Lymphedema International 
Classification of Functioning) vragenlijst gehanteerd. Het 
staken van het dragen van compressie-kleding evenals het 
armvolume, bepaald met behulp van de UEL-index (Upper 
Extremity Lymphedema Index), vormden de secundaire uit-
komstmaten. 
Ervaring: In de studieperiode hebben in totaal 100 patiënten 
een of meerdere LVA’s ondergaan. 89 vrouwen die lijden 
aan vroegstadiumborstkanker gerelateerd lymfoedeem wer-
den voor analyse opgenomen. De gemiddelde leeftijd was 
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lijkt de tweefasenborstreconstructie met het gebruik van 
een synthetische mesh een veilige methode. Bovendien sug-
gereert de hoge patiënttevredenheid dat het gebruik van de 
synthethische mesh een waardevolle toevoeging kan zijn bij 
borstreconstructies met prothese. Echter, gezien de retro-
spectieve aard van dit onderzoek, zijn prospectieve en verge-
lijkende studies met meer patiënten nodig om deze uitkom-
sten te bevestigen. 

17. de effectiviteit van pisiformectomie,  
het vergelijken van pre- en postoperatieve 
metingen 
S. Al Shaer, M.V. van Burink, J. van Rossen, A. Fink,  
H. Slijper, T.M. Moojen, H. Rakhorst, G. van Couwelaar,  
R. Feitz, O.T. Zöphel 
HENGELO 
Achtergrond: Pijn aan de ulnaire zijde van de pols kent veel 
oorzaken, zoals tendinitis van de flexor carpi ulnaris, ten ge-
volge van os pisiforme fracturen en pisotriquetrale artrose. 
Pisotriquetrale artrose is de op een na meest voorkomende 
vorm van degeneratieve aandoeningen van de pols en de in-
cidentie neemt toe met de leeftijd. Er zijn geen eenduidige 
richtlijnen beschreven voor de behandeling. Na onvoldoende 
respons op conservatieve therapie kan een pisiformectomie 
gedaan worden. Over de effectiviteit van pisiformectomieën 
is weinig onderzoek gedaan. Het doel van deze studie is het 
evalueren van de effectiviteit van pisiformectomieën. 
Methode: Een multicenter retrospectieve analyse van alle 
patiënten die een pisiformectomie hebben ondergaan in 11 
Xpert Clinics in Nederland tussen 2011 en 2015 is gedaan. 
De primaire uitkomstmaten zijn: de range of motion (ROM), 
kracht (JAMAR) en polsfunctie en beperkingen (PRWHE-
score). De secundaire uitkomstmaten: verandering in pijn 
(VAS-score) en complicaties. 
Ervaring: Van 2011 tot en met 2015 hebben in totaal 175 pa-
tiënten een pisiformectomie ondergaan (37 mannen en 138 
vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. 3 maan-
den postoperatief had 76% van de patiënten een verbetering 
van extensie in de pols, 61% van flexie, 55% in radiairdeviatie 
en 45% in ulnairdeviatie. 3 maanden postoperatief had 66% 
van de patiënten een toename van kracht en 92% een ver-
mindering van de VAS. Na 12 maanden postoperatief heeft 
98% een verbeterde PRWHE. 
Conclusie: Tot op heden is dit de grootste, in de literatuur 
verschenen, database waarin de effectiviteit van pisiformec-
tomieën op basis van patiëntgerelateerde uitkomstmaten ge-
objectiveerd is. Uit de resultaten blijkt dat de polsfunctie en 
pijnscore postoperatief verbeteren. Pisiformectomie is een 
effectieve en een veilige behandeling voor pisotriquetrale 
klachten indien conservatieve behandeling onvoldoende of 
geen verbetering laat zien. Tijdens de presentatie zal een 
duidelijke richtlijn voor de indicatiestelling van pisiformec-
tomie geïntroduceerd worden. 

 

studie is de uiteindelijke patiënttevredenheid na éénfase-
borstreconstructie met ADM vergelijkbaar met de standaard 
tweefasenborstreconstructie, ondanks een significant groter 
percentage explantaties in de éénfasegroep. Vervolgstudies 
zijn nodig om het verschil in patiënttevredenheid na éénfa-
sereconstructie met en zonder ADM te vergelijken. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs financieel belang 
hebben bij deze presentatie en dat zij dit zullen melden tij-
dens hun presentatie. 

16. complicaties en patiënttevredenheid na 
borstreconstructie met prothese en syntheti-
sche mesh
J. van Boxtel, S. Arjaans, V.L. Negenborn, W.B.W.H. Me-
lenhorst, S.E. Bruekers, M.B. Bouman 
AMSTERDAM 
Achtergrond: Het gebruik van synthetische meshes in 
borstreconstructieve chirurgie neemt wereldwijd toe. Bij 
de tweefasenborstreconstructie wordt de mesh in de eerste 
fase gebruikt om de pectoralis major aan de rib te reïnse-
reren. Potentiële voordelen zijn: betere implantaatbedek-
king, verminderde tractie van de pectoralis major waardoor 
verminderde spieranimatie en minder postoperatieve pijn, 
betere definitie van de inframammairplooi (IMF) en een 
mooier cosmetisch resultaat. Er is beperkte literatuur over 
de toegevoegde waarde van synthetische meshes. Gezien de 
aanwijzingen voor een hoger complicatierisico bij acellulaire 
dermale matrices, willlen we met deze studie zowel compli-
caties als patiënttevredenheid inventariseren van borstrecon-
structies met een synthetische mesh. 
Methode: Alle opeenvolgende vrouwen die tussen januari 
2015 en april 2017 een tweefasenborstreconstructie met een 
synthethische mesh (TiLoop® of Tigr®) hebben onder-
gaan in het VU medisch centrum en het Diakonessenhuis 
Utrecht zijn geïncludeerd. Patiëntkarakteristieken, chirur-
gische technieken en complicaties (gescoord middels de 
Clavien-Dindo-score) zijn in kaart gebracht door retrospec-
tief dossieronderzoek. Patiënttevredenheid is 1 jaar postope-
ratief gemeten middels de BREAST-Q en geanalyseerd met 
de Q-score-software. De software berekent op verschillende 
domeinen van kwaliteit van leven en tevredenheid een score 
van 0-100 aan de hand van een Likert-schaal. Mogelijke risi-
cofactoren voor het krijgen van een complicatie zijn geanaly-
seerd middels SPSS. 
Ervaring: In totaal zijn 38 patiënten (54 reconstructies) ge-
includeerd. Tiloop® werd gebruikt in 13 (22) patiënten en 
Tigr® in 25 (32) patiënten. Patiëntkarakteristieken waren 
gelijk tussen beide groepen. De gemiddelde follow-up was 7 
maanden. Het totale complicatiepercentage bedroeg 14,8% 
(n=8 reconstructies). In 11,1% (n=6) van de reconstructies 
was een heroperatie nodig, leidend tot een explantatie in 
1,9% (n=1 reconstructie). De gemiddelde tevredenheid met 
borsten (Q1) 1 jaar na de operatie (n=6 patiënten) was 74,5 
en de tevredenheid met de uitkomst (Q3) 76,8. Er was geen 
significante relatie tussen patiëntkarakteristieken en compli-
caties. 
Conclusie: Met het oog op het beperkte aantal complicaties 
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19. universal 2 totale polsarthroplastiek als 
behandeling voor gefaalde BiAX totale 
polsarthroplastiek 
H.J.A. Zijlker, M.J. Berkhout, M.J.P.F. Ritt, C.N. van Leeu-
wen, C.B. IJsselstein 
DORDRECHT 
Achtergrond: Een gedestrueerd polsgewricht is een potenti-
eel pijnlijke en invaliderende conditie. Een van de mogelijke 
behandelopties hiervoor is ’totale polsarthroplastiek’ (TPA). 
De BIAX- polsprothese was in het verleden een veelgebruik-
te prothese die regelmatig faalde. De standaardbehandeling 
voor gefaalde TWA is conversie naar een totale polsartrodese 
met forse functiebeperking als gevolg. Deze studie beschrijft 
een serie patiënten met gefaalde BIAX-polsprotheses bij wie, 
in plaats van een artrodese, een Universal 2-polsprothese 
werd geplaatst. Deze alternatieve behandeloptie beoogt de 
functie van de pols te behouden. 
Methode: Patiënten met gefaalde BIAX-polsprotheses die 
geconverteerd zijn naar een Universal 2-polsprothese wer-
den geïdentificeerd middels een databaseonderzoek. Het kli-
nisch resultaat en de complicaties werden middels dossier-
onderzoek en een prospectieve vragenlijst, bestaande uit de 
PRWHE, QuickDASH en additionele vragen, geëvalueerd. 
Ervaring: 37 patiënten (40 polsen) met gefaalde BIAX-
polsprotheses die zijn vervangen door Universal 2-polspro-
theses zijn geïncludeerd in deze studie. 25 Universal 
2-polsprotheses zijn na gemiddeld 99 maanden nog in 
situ en toonden matige PRWHE (49/100) en QuickDASH 
(51/100) scores. De overige 15 Universal 2-polsprotheses 
zijn geconverteerd naar een totale polsartrodese of een ter-
tiaire TWA. 30 patiënten zijn tevreden met de Universal 
2-polsprothese.
Conclusie: De conversie van een gefaalde BIAX-polsprothe-
se naar een Universal 2-polsprothese lijkt een goede behan-
delingsoptie te zijn. Deze ingreep stelt een mogelijke totale 
polsartrodese uit waardoor de functie van de pols langer be-
houden blijft. 

20. Expressie van Toll like Receptoren (TlRs)  
6 en 10 is verhoogd bij kapselcontractie 
Y. Bachour, S.P. Verweij, W.G. Selms, M.J.P.F. Ritt,  
F.B. Niessen 
AMSTERDAM 
Achtergrond: Kapselcontractie is de belangrijkste complica-
tie van borstimplantaten. De oorzaak van deze complicatie 
is echter nog onbekend. Er zijn aanwijzingen dat bacteriële 
contaminatie een rol speelt bij het ontstaan van kapselcon-
tractie. Tevens wordt een immunologische respons gezien 
bij kapselcontractie. Het is echter onbekend of deze immu-
nologische respons door bacteriën of door andere factoren in 
gang wordt gezet. Toll Like Receptoren (TLRs) zijn recepto-
ren op immuuncellen die onder andere door bacteriën kun-
nen worden geactiveerd en zo een immuuncascade teweeg 
kunnen brengen. Het doel van dit onderzoek was om vast 
te stellen of, en zo ja welke, TLRs bij kapselcontractie geac-
tiveerd worden. 
 

18. de doorgankelijkheid van lymfoveneuze 
anastomoses na een jaar follow-up 
H. Winters, H.J.P Tielemans, A.C. Verhulst, V. Paulus,  
N.J. Slater, D.J.O. Ulrich 
NIJMEGEN 
Achtergrond: Lymfoedeem is een aandoening die frequent 
gezien wordt na de behandeling van borstkanker en kan de 
kwaliteit van leven van patiënten ernstig benadelen. Voor-
heen hebben wij gedemonstreerd dat de behandeling van 
lymfoedeem met lymfoveneuze anastomoses (LVA) het 
volumeverschil tussen de aangedane en niet-aangedane ex-
tremiteit kan doen afnemen, en de kwaliteit van leven van 
patiënten kan doen toenemen. Dierexperimenteel onder-
zoek toonde echter dat slechts 52% van de anastomoses nog 
doorgankelijk is na 5 maanden follow-up. Het doel van deze 
studie was om te bepalen hoeveel anastomoses er nog func-
tioneel zijn in patiënten behandeld met LVA na 12 maanden 
follow-up. 
Methode: Patiënten kwamen in aanmerking voor behande-
ling met LVA als er sprake was van borstkankergerelateerde 
lymfoedeem, en zij voorheen behandeld waren met com-
pressietherapie. Tevens moest er sprake zijn van pitting oe-
deem. Met behulp van indocyanine groen (ICG) lymfografie 
werd gekeken of de shunts van behandelde patiënten nog 
functioneel waren na 12 maanden follow-up. Voor deze tech-
niek werd 0,5 ml ICG geïnjecteerd in de tweede webspace 
van de aangedane extremiteit. Vervolgens werd na 20 minu-
ten met een near infrared camerasysteem de afvloed van het 
lymfesysteem geobserveerd. 
Ervaring: 12 patiënten konden geïncludeerd worden voor 
deze studie. Een anastomose werd als functioneel beschouwd 
als er een lineair ICG-patroon te zien was op de plaats waar 
een anastomose is gecreëerd. Bij 8 van de 12 patiënten (67%) 
was minimaal een anastomose functioneel. In totaal waren 
13 van de 23 anastomoses functioneel (57%). De gemiddelde 
afname van het volumeverschil tussen de gezonde en aan-
gedane extremiteit was 32%. Opvallend was dat er bij twee 
patiënten een verbetering te zien was van de lymfedrainage 
terwijl de anastomoses zelf niet zichtbaar waren. 
Conclusie: Hoewel de behandeling van lymfoedeem met 
LVA effectief lijkt te zijn, wordt deze methode in de richt-
lijn lymfoedeem nog als experimenteel beschreven. In deze 
studie hebben wij met ‘real time’ beeldvorming van de lym-
feafvloed aangetoond dat minimaal 57% van de anastomo-
ses in patiënten nog functioneel is na een jaar follow-up. 
Dit impliceert dat er voor een optimale effectiviteit van de 
behandeling meerdere anastomoses per patiënt gecreëerd 
moeten worden. Tevens ondersteunt dit de gedachte dat vo-
lumeafname van de aangedane extremiteit bewerkstelligd 
kan worden met LVA. 
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huidinfecties kan worden aangetoond. Onze ervaring met 
het verkrijgen van omentum lymfeklieren via 3D-laparosco-
py zal ook worden gepresenteerd. 

22. Propensiteitscoregematchte analyse van 
maatschappelijke preferenties voor kwaliteit 
van leven (EQ-5d-5l): Een vergelijking van 
zowel autologe als protheseborstreconstructie 
met alleen mastectomie 
C.A.E. Kouwenberg, M.A.M. Mureau, M.S. Visser,  
J.J. van Busschbach 
ROTTERDAM 
Achtergrond: Generieke gezondheidsgerelateerde kwaliteit-
van-levenvragenlijsten zoals de EuroQol-5D (EQ-5D) worden 
toenemend gebruikt als uitkomstmaat. Zij zijn het meest 
bruikbaar in economische evaluaties, omdat ze gebruikt 
kunnen worden om ‘quality-adjusted life-years’ (QALYs) 
van een interventie te berekenen. De EQ-5D is op dit mo-
ment de gouden standaard voor het berekenen van QALYs. 
Op dit moment zijn er echter nog geen referentiewaardes 
voor de EQ-5D voor de verschillende borstreconstructie (BR) 
technieken, wat state-of-the-art-kosteneffectiviteitsanalyses 
in de weg staat. Deze studie heeft als doel deze waardes te 
genereren in de groep patiënten die borstreconstructie heeft 
ondergaan na een oncologische mastectomie. 
Methode: Cross-sectioneel multicentercohortonderzoek 
waarbij vrouwen met een autologe reconstructie, een prothe-
sereconstructie en alleen een mastectomie zijn gevraagd een 
online-enquête in te vullen. Deze bestond uit de Breast-Q, 
de kankerspecifieke EORTC-C30 en borstkankerspecifieke 
EORTC-BR23 kwaliteit-van-levenvragenlijsten en de EQ-5D-
5L. Propensiteitscore matching is gebruikt om te compenseren 
voor selectiebias als gevolg van a-prioriverschillen tussen de 
patiëntengroepen. 
Ervaring: Na matching van de patiëntengroepen was op 
de EQ-5D QoL-indexscore geen significant verschil te zien 
tussen patiënten met een autologe-BR of een prothese-BR. 
Daarentegen lieten beide groepen een significant betere 
QoL-indexscore zien dan patiënten die na hun mastectomie 
geen borstreconstructie hadden ondergaan. BR-patiënten 
die een complicatie hebben gehad tijdens hun behandeling 
rapporteerden significant meer pijn/ongemak en proble-
men met het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten dan 
BR-patiënten zonder complicatie, een effect dat over de tijd 
blijft bestaan. 
Conclusie: In een propensiteitscore gematchte vergelijking 
van maatschappelijke preferenties voor kwaliteit-van-leven 
gemeten met de EQ-5D-5L vonden we geen significant ver-
schil tussen patiënten met een autologe-BR en patiënten met 
prothese-BR. Beide groepen hadden een betere kwaliteit van 
leven in vergelijking met patiënten met alleen een mastec-
tomie. Daarnaast rapporteerden BR-patiënten die een com-
plicatie hadden doorgemaakt gedurende hun behandeling 
persisterend meer pijn- en ongemakklachten en problemen 
met het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten dan BR-
patiënten die geen complicatie hadden doorgemaakt. De BR-
kwaliteit-van-leven-referentiewaardes uit deze studie maken 

Methode: Gecontraheerde (Baker 3+4, n=22) en niet-ge-
contraheerde (Baker 1+2, n=28) kapsels werden verkregen 
tijdens het verwijderen of vervangen van borstimplantaten. 
Weefsel (0,5 cm

3
) werd op steriele wijze verkregen uit de 

verwijderde kapsels en onmiddellijk in de vloeibare stikstof 
gedaan. Een PCR-reactie werd gebruikt om de expressie van 
TLR 1-10 te bepalen voor de 50 kapsels. 
Ervaring: TLR 6 en 10 kwamen significant hoger tot expres-
sie in gecontraheerde kapsels in vergelijking met niet-gecon-
traheerde kapsels. Tevens werd een trend gezien van een 
verhoging van TLR 1 in gecontraheerde kapsels in vergelij-
king met niet-gecontraheerde kapsels. 
Conclusie: Deze studie toont middels significant verhoogde 
expressie van TLRs 6 en 10 aan dat een immuuncascade te-
weeg wordt gebracht bij kapselcontractie. Echter deze wordt 
niet veroorzaakt door bacteriën. Polymorfisme van TLR 1, 6 
en 10 genen is reeds beschreven en wordt in verband ge-
bracht met vatbaarheid voor het ontstaan van bepaalde ziek-
ten en niet met activatie door bacteriën. Vervolgonderzoek 
naar de intracellulaire cascade die door de expressie van TLR 
1, 6 en 10 wordt geactiveerd zal meer inzicht geven in de 
exacte immuuncascade die leidt tot kapselcontractie. Hier-
mee komt het vinden van een aangrijpingspunt voor gerich-
te therapie een stap dichterbij. 

 
21. St. Andrew’s ervaring met de behandeling 
van chronisch lymfoedeem 
T.R. Friebel, L. Glasgow, M. Morgan, M. Griffiths 
CHELMSFORD, UK 
Achtergrond: Management van chronisch lymfoedeem is 
een uitdaging voor zowel patiënten als dokters. Conserva-
tieve behandeling door middel van manuele lymfedrainage 
en compressiekousen kan symptomen verlichten en verder 
achteruitgang voorkomen, maar niet het onderliggende pro-
bleem verhelpen. Verschillende chirurgische procedures 
zijn over de afgelopen jaren geïntroduceerd om de lymfe-
drainage te verbeteren en potentieel de aandoening te gene-
zen. 
Methode: Tussen oktober 2013 en november 2016 werden 
24 patiënten met chronisch lymfoedeem behandeld. Zij 
hadden 31 operaties: 11 microchirurgische lymfo-veneuze 
anastomosen, 12 lymfekliertransfers en 8 liposucties (6 pa-
tiënten hadden twee operaties en 1 had drie operaties). Pre- 
en postoperatieve extremiteitvolumes werden gemeten en 
vergeleken. 
Ervaring: Alleen de liposuctiegroep liet een significant ver-
schil (p=0,04) tussen de pre- en postoperatieve volumes 
zien. Sommige patiënten binnen de lymfo-veneuze anasto-
mosen en lymfekliertransfergroep hadden verlichting van 
hun klachten maar dit kon niet aan een significante verbete-
ring in volume worden gecorreleerd. 
Conclusie: De data van onze unit laat zien dat liposuctie een 
significante reductie in extremiteit volume kan geven. Lym-
fo-veneuze anastomosen en lymfekliertransfers worden nu 
alleen nog aangeboden aan patiënten met een vroeg stadium 
van chronisch lymfoedeem. Langetermijnfollow-up zal moe-
ten uitwijzen of na chirurgische interventie een reductie in 
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zijn echter maar op een enkel 3D-fotosysteem uitgevoerd. 
Daarom hebben we in dit onderzoek het verschil tussen de 
3D-reconstructies van drie systemen onderzocht: 3dMDface, 
Vectra XT en de Artec EVA. Daarnaast is ook de reprodu-
ceerbaarheid onderzocht en de gebruiksvriendelijkheid van 
de diverse systemen met elkaar vergeleken. 
Methode: Met alle drie de systemen werden 3D-foto’s van het 
gezicht gemaakt van 15 vrijwilligers (6 mannen, 9 vrouwen, 
leeftijd 37 +-12 jaar). Nadat met elke systeem een 3D-beeld 
was vervaardigd, werd met elk systeem nog een tweede af-
beelding gemaakt om de reproduceerbaarheid van elk sys-
teem te kunnen bepalen. De 3D-foto’s werden over elkaar 
gelegd met een Iterative Closest Point algoritme, die de af-
stand tussen de oppervlaktes minimaliseert. Daarna werd 
de gemiddelde afwijking tussen de verschillende 3D-foto’s 
berekend. 
Ervaring: Alle systemen lieten een hoge reproduceerbaar-
heid zien, met een gemiddeld verschil tussen twee foto’s van 
0,18±0,15 mm (3dMDface), 0,15±0,15 mm (Vectra XT) en 
0,26+-0,24 mm (Artec Eva). Er was geen significant verschil 
in reproduceerbaarheid tussen de Vectra XT en 3dMDface. 
Er was wel een significant verschil in reproduceerbaarheid 
tussen 3dMDface en de Artec EVA, en tussen de Vectra XT 
en de Artec EVA. Het gemiddelde verschil tussen de 3dMD-
face-afbeelding en de Vectra XT was 0,32±0,26 mm. Het 
gemiddelde verschil tussen 3dMDface en de Artec EVA was 
0,26±1,09 mm. 
Conclusie: Alle systemen lieten een hoge reproduceerbaar-
heid zien. De reproduceerbaarheid van de Artec EVA was 
lager, maar niet klinisch relevant. De verschillen tussen de 
systemen zijn klein, en niet klinisch relevant. Het is dus mo-
gelijk om 3D-foto’s van deze verschillende systemen door el-
kaar te gebruiken. Qua gebruiksgemak zijn de 3dMDface en 
de Vectra XT het meest gebruiksvriendelijk. De Artec EVA is 
een mobiele scanner, wat als voordeel heeft dat op elke ge-
wilde locatie gescand kan worden. Het scannen met de Artec 
EVA vergt echter wat meer oefening, en voor het verkrijgen 
van het 3D-model zijn nog enkele bewerkingsstappen nodig. 
 

25. het ‘orbital oval Balance’-principe:  
een klinische analyse
H.A. Gulbitti, T.K. Bouman, T.J. Marten, B. van der Lei 
GRONINGEN 
Achtergrond: Het peri-orbitale gebied is van groot belang 
voor de perceptie van iemands uiterlijk: ‘Beauty is Around 
the Eyes of the Beheld’. Dit wordt door eye-tracking studies 
bevestigd: men kijkt voornamelijk naar het gebied rond de 
ogen en de mond. Het uiterlijk van het peri-orbitale gebied 
wordt met name bepaald door de wenkbrauwpositie en de 
onderste ooglidrand volgens het zogenaamde ’Oval Orbital 
Balance’-principe: de wenkbrauw en de onderste ooglidrand 
dienen als een ovaal gepositioneerd te worden waarbij de 
pupil het middelpunt is om het geheel als aantrekkelijk te 
ervaren. Daarnaast is de ooglidrand van belang voor de per-
ceptie van emoties. 
Methode: Om het ’Oval Orbital Balance’-principe te testen 
werden 100 participanten gevraagd om vier gelaatafbeel-

het mogelijk om state-of-the-artkosteneffectiviteit studies uit 
te voeren bij deze patiëntengroep.  

 
23. Project PoSAS 3.0: de officiële update van 
de Patient and observer Scar Assessment Scale 
M.E. Carrière, L.B. Mokkink, A. Pijpe, H.C.W. de Vet, 
P.P.M. van Zuijlen 
BEVERWIJK 
Achtergrond: Bij innovaties in de zorg staat patiënttevreden-
heid toenemend centraal, wat kan worden gemeten door 
middel van patiënt-reported outcome measures (PROMs). 
Vooral binnen de plastische chirurgie is de mening van 
de patiënt over het behandelresultaat bepalend en is litte-
kenkwaliteit een belangrijke uitkomstmaat. De Patient and 
Observer Scar Assessment Scale (POSAS) meet op subjec-
tieve wijze littekenkwaliteit en was in 2004 de eerste litte-
kenschaal dat zowel het perspectief van patiënten als clinici 
in de beoordeling meenam. Na vele terugkoppelingen en 
commentaren van internationale gebruikers en patiënten is 
het meer dan wenselijk om de POSAS te vernieuwen en ver-
der te optimaliseren. 
Methode: De POSAS 3.0 wordt ontwikkeld om de kwaliteit 
van keloïd, brandwond en lineaire littekens te meten. De 
patiëntschaal zullen wij verbeteren door focusgroepen te or-
ganiseren in Australië en Nederland om inzicht te krijgen 
welke aspecten patiënten belangrijk vinden aan littekenkwa-
liteit. Over de verbetervoorstellen van de observerschaal ho-
pen wij consensus te bereiken onder littekenexperts middels 
een internationale Delphi-studie. De vernieuwde POSAS zal 
vervolgens in diverse landen getest worden op klinimetri-
sche eigenschappen. 
Ervaring: Door meerdere partijen te laten meebeslissen over 
de verbetervoorstellen van de POSAS verwachten we een 
internationaal geaccepteerde littekenschaal te ontwikkelen. 
Het doel is de schaal zo betrouwbaar, valide, volledig, begrij-
pelijk en praktisch mogelijk te maken, zodat het gemakkelijk 
toepasbaar is in de kliniek en het onderzoek. 
Conclusie: Littekenevaluatie is van groot belang binnen de 
plastische chirurgie, voornamelijk aangezien men voortdu-
rend op zoek is naar verbeteringen van behandelmethoden, 
waarbij er gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke lit-
tekenkwaliteit naar de mening van patiënt en behandelaar. 
De vernieuwde POSAS zal bijdragen aan verbeterde litte-
kenevaluatie en zal de vergelijkbaarheid van internationale 
onderzoeksresultaten doen toenemen. 

24. het verschil tussen drie verschillende  
3d-fotosystemen 
A.C. Verhulst, H. Winters, T.J.J. Maal, D.J.O. Ulrich 
NIJMEGEN 
Achtergrond: 3D-fotografie van het gezicht wordt steeds 
vaker gebruikt in de kliniek voor diverse toepassingen. 
Hierbij kan men denken aan documentatie, het plannen 
en evalueren van diverse ingrepen of het verrichten van we-
tenschappelijk onderzoek. De meeste plannings- en evalu-
atiemethodes, evenals veel wetenschappelijke onderzoeken, 
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we de uitkomsten van behandeling middels een combinatie 
van gevasculariseerde fibulatransplantatie en botallotrans-
plantatie. 
Methode: Patiënten geopereerd aan congenitale pseudoar-
trose van de tibia, door middel van een vrij dan wel gesteeld 
fibulatransplaat in combinatie met een botallotransplantatie, 
in de periode van januari 2007 tot en met juni 2017 zijn re-
trospectief geïncludeerd. Relevante postoperatieve eindpun-
ten waren duur van postoperatief ziekenhuisverblijf, compli-
caties binnen 30 dagen, tijd tot consolidatie, mal- non-union 
en secundaire facturering. 
Ervaring: In totaal werden 5 patiënten geopereerd aan 6 le-
dematen. De mediane leeftijd was 5,3 jaar. In 2 gevallen had 
de patiënt eerdere ingrepen ondergaan. Bij de helft van de 
ingrepen is gebruik gemaakt van de ipsilaterale fibula. Medi-
ane tijd tot ontslag was 5,2 dagen (range: 3-6 dagen) en geen 
van de patiënten had een complicatie in de eerste 30 dagen. 
Consolidatie van het transplantaat werd bereikt in alle pati-
enten na een mediane periode van 5 maanden (range: 3-8 
maanden). Eén patiënt had een secundair fractuur 1,3 jaar 
na de operatie. 
Conclusie: Deze studie laat zien dat de behandeling van 
congenitale pseudoartrose door middel van de combinatie 
van een gevasculariseerd fibulatransplaat en botallotrans-
plantatie uitgevoerd kan worden met minimale complicaties 
en goede langetermijnresultaten. Alhoewel deze resultaten 
veelbelovend zijn, zal aanvullend onderzoek nodig zijn om 
de techniek te vestigen als standaardbehandeling. 
 

27. het projecteren van virtuele planning 
voorafgaand aan diEP-lapborstreconstructie 
middels een innovatieve methode: 
een randomized controlled trial 
S. Hummelink, Y.L. Hoogeveen, L.J. Schultze Kool,  
D.J.O. Ulrich 
NIJMEGEN 
Achtergrond: Bij een DIEP-lapborstreconstructie wordt 
Computed Tomography Angiography (CTA) beschouwd als 
de gouden standaard in preoperatieve planning van deze 
procedure. Unidirectionele Doppler-ultrasound wordt ech-
ter nog veelal gebruikt, maar deze methode kan geen onder-
scheid maken tussen subcutaan verlopende bloedvaten en 
daadwerkelijk perforatorlocaties ter hoogte van de fascie. Te-
vens heeft unidirectionele Doppler een beperkte doordring-
diepte en ontbreekt inzicht in het vertakkingpatroon van de 
epigastrische vaten. Middels een innovatieve methode wordt 
op basis van CTA preoperatief een virtuele planning ver-
vaardigd, bestaande uit onder andere perforator locaties en 
epigastrische vaten. Deze planning wordt vervolgens gepro-
jecteerd op de buik van de patiënt. 
Methode: Naar aanleiding van een voorgaande pilotstudie 
met positieve resultaten werden 60 patiënten willekeurig 
ingedeeld in de projectiegroep of in de Doppler-groep om 
de toegevoegde waarde verder te onderzoeken. Primaire uit-
komstmaten waren aftekentijd van de perforatorlocaties en 
harvest-tijd van de vrije DIEP-lap. 
Ervaring: De projectiemethode is in staat om preoperatief 

dingen per model op volgorde van aantrekkelijkheid te 
rangschikken, waarbij de wenkbrauwpositie en de onder-
ste ooglidrand positie digitaal gevarieerd was: lage en hoge 
wenkbrauwpositie versus lage en hoge onderste ooglidrand. 
Vervolgens kregen de participanten 2 afbeeldingen aange-
boden waarbij enkel de wenkbrauwpositie wisselde en werd 
gevraagd de meest aantrekkelijke afbeelding te kiezen. Tot 
slot kregen de participanten de opdracht om afbeeldingen 
van gelaten op emoties (vermoeidheid, verdrietigheid, ver-
rastheid, boosheid, verrastheid, angstig en walgelijk) te sco-
ren volgens een 6-punts (0-5) Likert-schaal. 
Ervaring: Een hoge onderooglidrand scoorde de meest jeug-
dige uitstraling. Daarnaast bleek dat de combinatie van een 
hoge onderooglidrand met relatief lage wenkbrauwpositie 
als meest aantrekkelijk en jeugdig werd ervaren. Bij het 
oudere gezicht met relatief lage onderooglidrand werd een 
hogere wenkbrauwpositie als mooier ervaren. Verder geeft 
de lage onderooglidrand de perceptie van negatieve emoties 
hoewel het herstellen hiervan een verjongend effect heeft. 
We moeten dus beseffen dat het peri-orbitale gebied en met 
name de verhouding tussen de onderooglidrand en de wenk-
brauwpositie van groot belang zijn voor het verkrijgen en 
ervaren van een aantrekkelijk uiterlijk volgens het ‘Orbital 
Oval Balance’-principe. 
Conclusie: Het ‘Oval Orbital Balance’-principe lijkt goed op 
te gaan en te moeten worden gehanteerd bij het verkrijgen 
van aantrekkelijker uiterlijk: de ideale wenkbrauwpositie 
wordt bepaald door de positie van de onderooglidrand. Een 
lage wenkbrauwpositie in combinatie met een hoge onder-
ooglidrand zoals bij een jeugdige persoon of een hoge wenk-
brauwpositie bij een lage onderooglidrand: in beide gevallen 
is er sprake van een ovaal rond het oog waarbij de boven-
grens wordt gevormd door de wenkbrauw en de ondergrens 
door de onderooglidrand met de pupil als middelpunt. Her-
stellen van het onderooglidrand verbetert de perceptie van 
het uiterlijk en negatieve emoties significant. 

26. Gevasculariseerde fibulatransplantatie in 
combinatie met botallotransplantatie voor de 
behandeling van congenitale pseudoartrose 
van de tibia bij kinderen 
K.H.J. Ultee, S.C.M. van den Heuvel, R.J.B. Sakkers, 
H.A.H. Winters 
AMSTERDAM 
Achtergrond: Congenitale pseudoartrose van de tibia wordt 
veroorzaakt door een segmentale botvormingsstoornis, lei-
dend tot buiging, fracturering en daaropvolgend pseudoar-
trose in de eerste levensjaren. Door de lage incidentie is de 
literatuur schaars en de optimale behandeling onduidelijk. 
Conventionele behandelmethoden, waaronder bracing, fixa-
tie en bottransplantatie zijn geassocieerd met slechte lan-
getermijnsuitkomsten. Het alternatief is een agressievere 
aanpak met resectie van het aangedane bot en reconstructie 
middels een gevasculariseerd fibulatransplaat. Deze tech-
niek kent echter primaire mechanische zwakte, waardoor 
de postoperatieve periode vaak gecompliceerd verloopt. Als 
potentiële oplossing voor deze tekortkomingen presenteren 
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up last van een traanoog, Munkschaal 0/1. Behoudens 2 
patiënten met voortijdige stentprotrusie na 16 en 21 dagen 
deden zich geen complicaties voor. 8 patiënten hebben re-
operatie gehad voor het verwijderen van de stent, waarvan bij 
1 patiënt de overliggende Glabella-lap is gereviseerd. 
Conclusie: We hebben een nieuwe anatomische indeling 
van ductus lacrimalis-defecten geïntroduceerd die succesvol 
gebruikt kan worden voor bestudering en reconstructie van 
dit soort defecten. Na mohschirurgie zijn ductus lacrimalis-
defecten goed te reconstrueren middels een monocanicu-
laire siliconen stent waarbij de functie van tranenvloed ge-
waarborgd blijft. 
 

29. ToMAX-procedure voor vrouwen:  
eerste resultaten 
J.M. Werkman, M.L.E. Overgoor 
ZWOLLE 
Achtergrond: Het gevoel van de penis kan worden hersteld 
bij mannen met een lage dwarslaesie middels de zogeheten 
TOMAX-procedure. Hierbij wordt de n. ilioinguinalis aange-
sloten op de n. dorsalis penis. Van de 70 geopereerde patiën-
ten (spina bifida, lage dwarslaesie, caudasyndroom) heeft de 
TOMAX-procedure bij 60-70% geresulteerd in het ontstaan 
van tactiel maar ook erogeen gevoel met als neveneffect toe-
name van seksuele tevredenheid en functie. Tot nu toe zijn 
alleen mannen geopereerd. Echter bij vrouwen uit dezelfde 
patiëntencategorie geldt eenzelfde probleem: zij hebben 
vaak geen gevoel van de clitoris en vaginawand. Middels 
deze studie willen wij een TOMAX-procedure voor vrouwen 
ontwikkelen. 
Methode: 1) In kaart brengen van het probleem van genitaal 
sensibiliteitsverlies bij vrouwen met een lage spinale laesie 
(op basis van dwarslaesie, caudasyndroom danwel spina bi-
fida). 2) Anatomische studie naar het verloop van de n. dor-
salis clitoridis en de relatie met n. ilioinguinalis met als doel 
het ontwikkelen van de vrouwelijke TOMAX-procedure. 3) 
Eerste pilot TOMAX-operatie uitvoeren bij vrouwelijke proef-
persoon met lage spinale laesie om technische haalbaarheid 
te testen. Tevens zal er pre- en postoperatief neurologisch en 
seksuologisch onderzoek wordt verricht om het resultaat te 
evalueren. 4) Opstarten van grotere studie met 30 patiënten. 
Ervaring: De psychoseksuele frustratie binnen deze pati-
entengroep is groot. Zij kunnen coïteren maar hebben een 
volledig gebrek aan sensibiliteit van de vagina en clitoris. Ka-
daverdissecties hebben ons inzicht doen verkrijgen over het 
verloop van de n. dorsalis clitoridis en diens verhouding tot 
de n. ilioinguinalis. Een transpositie van de beide zenuwen 
bleek technisch mogelijk te zijn. In januari 2017 is de eerste 
vrouwelijke TOMAX-procedure succesvol uitgevoerd. Pati-
ente heeft recent aangegeven 4 maanden postoperatief voor 
het eerst gevoel in de clitoris te ervaren, waarbij het gevoel 
zich nog verder lijkt te ontwikkelen. 
Conclusie: De eerste stappen in de ontwikkeling van de vrou-
welijke TOMAX-procedure zijn gemaakt, waarbij we (voor-
zichtig) kunnen zeggen dat de eerste vrouwelijke TOMAX-
procedure succesvol lijkt te zijn verlopen. De volgende stap 
is het includeren van nieuwe vrouwelijke patiënten. Er is 

significant meer intraoperatief gebruikte perforatoren aan 
te duiden vergeleken met de Doppler-methode (respectieve-
lijk ratio 61,7% ± 7,3% vs. 41,2 ± 8,2%, p=0,020). Daarnaast 
werd de lap harvest-tijd verminderd met 19 minuten in de 
projectiegroep vergeleken met de Doppler-methode (136 ± 7 
vs. 155 ± 7 minuten, p=0,012). Complicaties waren vergelijk-
baar tussen beide groepen. 
Conclusie: De innovatieve nieuwe methode is dus nauwkeu-
riger in het lokaliseren van de perforatoren dan Doppler-
ultrasound en leidt tot een kortere operatieduur in onze 
kliniek. Andere onderzoeken wijzen uit dat het totale lap-
volume kan worden afgebeeld, alsmede dat lymfeklieren 
eenvoudiger kunnen worden gelokaliseerd in het vetweefsel 
door dezelfde projectietechniek. In de toekomst hopen we op 
samenwerking met andere zorgcentra om deze innovatie in 
meerdere klinieken te valideren en implementeren. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs financieel belang 
hebben bij deze presentatie en dat zij dit zullen melden tij-
dens hun presentatie. 

28. Microchirurgische reconstructies van  
ductus lacrimalis-defecten na Mohs-resectie 
van periorbitale basaalcelcarcinomen 
M.V. van Burink, H. Rakhorst, G.M. van Couwelaar,  
O. Zöphel, U. Schmidbauer 
HENGELO 
Achtergrond: Periorbitale huidmaligniteiten zijn een groei-
ende uitdaging voor de gezondheidszorg. 86-96% betreft 
basaalcelcarcinomen (BCC). Er is met name een incidentie-
stijging in het onderste ooglid en de mediale canthus. Na 
Mohs-resectie van BCC’s kunnen ductus lacrimalis-defecten 
ontstaan die kunnen lijden tot constante traanogen. Recon-
structies van de ductus lacrimalis zijn bekend uit de oogheel-
kunde na traumatische laceratie. De functionele uitkomsten 
van een reconstructie na oncologische resectie, waarbij de 
traanbuis (gedeeltelijk) gereseceerd is, zijn nog niet beschre-
ven. Doel: Introduceren van een anatomische classificatie 
voor ductus lacrimalis- defecten en beschrijven van een case-
serie met functionele resultaten. 
Methode: Een retrospectieve analyse van alle patiënten die 
in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in 2017 na een Mohs-
resectie een reconstructie van de ductus lacrimalis, tezamen 
met een lokale huidtranspositie, hebben ondergaan. Chi-
rurgische techniek: Ductus lacrimalis-reconstructie mid-
dels monocaniculaire siliconen minimonoka-stent. Lokale 
huidtransposities worden gecombineerd met een siliconen 
stent gedurende 8 weken. Uitkomst: We presenteren een 
classificatie op basis van een anatomische indeling. Functi-
onele subjectieve uitkomsten worden met een Munkschaal 
voor traanogen gemeten. Als secundaire uitkomstmaten zijn 
complicaties en ongeplande heroperaties gemeten. 
Ervaring: In 2017 hebben 10 patiënten een ductus lacrima-
lis-reconstructie ondergaan (9 onderooglid, 1 bovenooglid). 
2 patiënten hadden een defect van het punctum en/of pars 
verticalis, 2 patiënten hadden een defect van het pars hori-
zontalis en 6 patiënten van beide. Gemiddelde follow-up tot 
nu toe is 98 dagen. Geen van de patiënten had in de follow-



2017|4      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

131

absTraCTs

31. Elektrische stimulatie van vet: de volgende 
stap in het verbeteren van het resultaat van 
autologe vettransplantatie? 
J. Beugels, D.G.M. Molin, B.W.W. Kramer, A.A. Piatkowski 
de Grzymala, T.G.A.M Wolfs, R.R.W.J. van der Hulst 
MAASTRICHT 
Achtergrond: Autologe vettransplantatie of lipofilling wordt 
onderzocht als reconstructieve behandelmogelijkheid na 
een mastectomie. Echter, het postoperatieve volumever-
lies van 40-80% van de originele graft is een significante 
limitatie. De voornaamste reden voor het volumeverlies is 
de afwezigheid van een functionele bloedvoorziening in de 
graft, leidend tot celdood. Wetenschappelijke studies hebben 
aangetoond dat elektrische stimulatie (ES) de angiogenese 
kan stimuleren. Wij hypothetiseren dat ES van autologe vet-
transplantaten de vascularisatie en zodoende het resultaat 
kan verbeteren. Als proof-of-concept focust deze studie zich 
op het vergroten van het angiogene potentieel van adipose-
derived stem cells (ASC; precursorcellen uit vet met bekende 
pro-angiogene capaciteiten) met ES. 
Methode: Humane ASC werden gedurende 72 uur elek-
trisch gestimuleerd in vitro. Om vast te stellen welke angio-
genese gerelateerde proteïnes na stimulatie werden aange-
maakt, werd het kweekmedium van gestimuleerde (ES) en 
niet-gestimuleerde (controle) ASC gescreend met een pro-
teome profiler array. Daarna werden de proteïnes die uit de 
screening naar voren kwamen gekwantificeerd met behulp 
van ELISA. Om de functionele effecten van de uitgeschei-
den proteïnes op angiogenese in vivo te beoordelen, werd 
kweekmedium van de ES- en controlegroep toegevoegd in 
een gevalideerd diermodel voor angiogenese (chorio-allan-
toic membrane assay; CAM-assay), waarna de verschillen in 
vaatdichtheid, totale vaatlengte en het aantal vertakkingen 
werden onderzocht. 
Ervaring: Een totaal van 9 angiogenese gerelateerde proteï-
nes werden gedetecteerd in het kweekmedium van elektrisch 
gestimuleerde en controle ASC, en werden vervolgens ge-
kwantificeerd. De concentraties van de pro-angiogene prote-
ines VEGF en MCP-1 waren significant hoger in de ES-groep 
vergeleken met controle. Tevens was de concentratie van de 
anti-angiogene factor Serpin E1/PAI-1 significant lager in de 
ES-groep. Twee anti-angiogene factoren (TSP-1 en TIMP-1) 
waren verhoogd in de ES-groep. Desondanks constateerden 
wij dat kweekmedium van elektrisch gestimuleerde ASC 
significant de vaatdichtheid, totale vaatlengte en het aantal 
vertakkingen in de CAM-assay verhoogde, duidend op ver-
hoogde angiogenese in vivo. 
Conclusie: In deze proof-of-concept-studie tonen we aan dat 
kweekmedium van elektrisch gestimuleerde ASC de angio-
genese in vivo verhoogt. De resultaten vormen een solide 
basis voor een translationele studie waarin het effect van een 
niet-invasieve ES-behandeling onderzocht kan worden in 
een preklinisch model van autologe vettransplantatie. 
 

uiteraard nog een langere follow-up van de huidige patiënte 
geïndiceerd als ook een groter aantal patiënten nodig voor-
dat we hier definitieve uitspraken over kunnen doen. 
 

30. chirurgische revascularisatie van cryo-
gepreserveerd allogeen bot met behulp van 
groeifactoren: in een varkensmodel 
E. Rezaie, N. Visser, A. Shin, A. Bishop 
ROCHESTER, VS 
Achtergrond: De huidige behandelingen voor segmentale 
botdefecten zijn vaak lastig uit te voeren en gaan gepaard 
met een hoge incidentie aan complicaties. Het gebruik van 
cryogepreserveerd allogeen bot geeft een verhoogd risico op 
infectie, non-union en stressfracturen doordat het bot gro-
tendeels necrotisch blijft. Door de vitaliteit van het bot te her-
stellen met behulp van neoangiogenese zouden deze com-
plicaties mogelijk kunnen worden geëlimineerd. Wij hebben 
getracht neovascularisatie te stimuleren in segmenteel cryo-
gepreserveerd bot in een varkens tibiadefect door middel van 
het plaatsen van een arterio-veneuze bundel intramedullair 
dat is getransfecteerd met vascular endothelial growth factor 
(VEGF) en platelet derived growth factor (PDGF). 
Methode: Een segmenteel tibiadefect van 3,5 cm werd her-
steld in 16 yucatan minipigs met behulp van cryogepre-
serveerd allogeen bot, gefixeerd met 2 platen. In 8 van de 
16 varkens werd de arterioveneuze tibialis anterior bundel 
(AV-bundel) getransfecteerd met adeno associated virus dat 
de groeifactoren VEGF en PDGF bevat en werd deze in het 
intramedullaire kanaal geplaats (VEGF- groep). De overige 
8 varkens ontvingen de AV-bundel zonder groeifactoren 
(controlegroep). Na 20 weken werden de varkens geëuthana-
seerd en de segmentele tibia’s geanalyseerd. Het vaatvolume 
werd gecalculeerd als maat voor revascularisatie met behulp 
van micro-CT. Botremodellering werd bepaald met behulp 
van kwantitatieve histomorphometrie. 
Ervaring: Het vaatvolume in de VEGF-groep (164 mm3) was 
significant hoger vergeleken met de controlegroep (88 mm3 
p=0,003) en de onbehandelde contralaterale zijde (36 mm3 
p=0,016). In het binnenste corticale gebied was botemodel-
lering significant hoger in de VEGF-groep vergeleken met 
de controlegroep (Bone Formation Rate: 557 μm3/ μm3/jaar 
versus 403 μm3/μm3/jaar, p=0,013). Vergeleken met de con-
tralaterale zijde liet de VEGF-groep geen significant verschil 
zien (Bone Formation Rate: 557 μm3/μm3/jaar versus 803 
μm3/μm3/ jaar, p=0,109). 
Conclusie: Revascularisatie van cryogepreserveerd segmen-
taal tibiaal bot door het implanteren van een medullaire AV-
bundel en toevoeging van de groeifactoren VEGF en PDGF 
zorgt voor toegenomen neoangiogenese en botvorming ver-
geleken met alleen implantatie van een AV-bundel in een 
varkensmodel. 
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Leeuwarden (MCL) biedt ons toegang tot informatie over 
langeretermijnklachten, complicaties en explantaties. In 
deze retrospectieve studie bepalen wij hiervan de frequentie 
bij patiënten met SBP uit de vierde en vijfde generatie. 
Methode: Middels retrospectief patiëntendossieronderzoek 
zijn de patiëntgegevens en de gegevens omtrent de im-
plantatieprocedure en de geïmplanteerde borstprothese(n) 
achterhaald. Dit is gedaan voor 738 primair geïmplanteerde 
SBP bij 448 patiënten, geopereerd in de periode 2003 tot en 
met 2015. Klachten (subjectief), afwijkingen bij lichamelijk 
onderzoek en explantaties die zich ≥ 3 maanden na de im-
plantatieprocedure voordeden werden gedocumenteerd. Op 
basis hiervan werd de frequentie van de meest voorkomen-
de klachten en complicaties berekend voor cosmetische en 
reconstructieve SBP-plaatsing. Ook zijn de associaties met 
de verschillende typen SBP, plaatsingsmethoden en recon-
structiemethoden getoetst. Tot slot zijn de indicaties van de 
explantaties in kaart gebracht. 
Ervaring: Van de 738 SBP waren er 481 wegens cosmetische 
en 257 wegens reconstructieve redenen geïmplanteerd. In de 
cosmetische groep gaf 15,0% postoperatieve klachten (follow-
up 193 dagen) waarvan 10,2% discomfort/pijn. Discomfort/
pijn en sensibiliteitsverlies tepel bleken geassocieerd met 
subglandulaire plaatsing (p = 0,003). Bij onderzoek werd 
in 9,8% een afwijking gevonden; palpabel/zichtbaar zijn en 
rimpeling kwamen het meest voor (respectievelijk 4,8% en 
4,2%). Beide zijn significant geassocieerd met subglandu-
laire plaatsing (p < 0,03). Na reconstructie gaf 24,1% post-
operatieve klachten (follow-up 547 dagen) waarvan 16,0% 
discomfort/pijn. Kapselcontractuur deed zich voor bij 9,3% 
en was significant geassocieerd met radiotherapie. Bij 0,4% 
werd peroperatief lekkage vastgesteld. 
Conclusie: Binnen de reconstructieve groep gaven signifi-
cant meer SBP postoperatieve klachten en complicaties in 
vergelijking met de cosmetische groep. In beide groepen 
kwamen discomfort- en pijnklachten aan de geopereerde 
borst het meest voor. De meest voorkomende complicatie 
binnen de cosmetische en reconstructieve groep was respec-
tievelijk het palpabel en/of zichtbaar zijn van de borstpro-
these en kapselcontractuur. Zowel discomfort- en pijnklach-
ten als de complicatie kapselcontractuur werden significant 
vaker gerapporteerd binnen de reconstructieve groep. Klach-
ten en complicaties hebben tot de nodige explantaties geleid, 
die significant vaker plaatsvonden binnen de reconstructieve 
groep. Slechts bij een zeer laag aantal werd peroperatief ma-
croscopische lekkage vastgesteld. 
 

34. de Aeroform AirXpander voor borstrecon-
structie: studieopzet van de eerste prospec-
tieve Europese studie 
T.H.J. Nijhuis, X. Harmeling, E.M.L. Corten, D. Vasilic, 
M.A.M. Mureau 
ROTTERDAM 
Achtergrond: Bij borstkanker of erfelijke belasting is thera-
peutische/profylactische mastectomie gevolgd door recon-
structie met prothese vaak de behandeling van keuze. De 
AeroForm AirXpander is een nieuw type, op afstand bedien-

32. TRiGGER-trial 
A.Dijksterhuis, J. Debeij, J.H. Coert, E.P.A. van der Heijden 
NEDERLAND + UK 
Achtergrond: In 2016 publiceerde de BSSH een evidence-
based review over de behandeling van trigger fingers. Hier-
uit bleek dat er slechts matig bewijs bestaat voor het gebruik 
van steroïdinjecties. Er is hoge kwaliteit bewijs dat trigger 
fingers veilig en goed behandeld kunnen worden middels re-
lease van de A1 pulley, maar er zijn enkel 3 onderzoeken ge-
daan waarin release van de A1 pulley wordt vergeleken met 
steroïdinjecties. De belangrijkste aanbeveling van de BSSH 
is dan ook dat er een grootschalig, goed opgezette RCT zou 
moeten komen naar steroïdinjecties versus klieven van de 
A1 pulley. 
Methode: In samenwerking met de RSTN (Reconstruc-
tive Surgery Trials Network, UK) zijn we begonnen aan de 
TRIGGER-trial: een internationaal, grootschalig RCT waarin 
we steroïdinjecties vergelijken met release van de A1 pulley. 
Primaire uitkomstmaat: effectiviteit secundaire uitkomst-
maten: pijn (NRS), functie (PROM), kosten, complicaties. 
Subgroepanalyse: soort operatie, soort injectie, diabetes, 
reuma. Voorafgaand aan het opstellen van het definitieve 
protocol zullen we een survey houden onder zoveel mogelijk 
behandelaars om duidelijk te krijgen hoe trigger fingers op 
dit moment worden behandeld. 
Ervaring: 2 juni hebben we ons onderzoeksplan gepresen-
teerd op de RSTN-Trials Day in Londen en wonnen we de 
prijs voor het beste onderzoeksidee. Inmiddels is de stuur-
groep gevormd, de website opgezet (www.reconstructivesur-
gerytrials.net/trigger), BAPRAS-subsidie aangevraagd en is 
de survey klaar om verstuurd te worden. 
Conclusie: Trigger finger is een van de meest voorkomende 
handaandoeningen, maar het is nog steeds onduidelijk hoe 
je een patiënt met een trigger finger het beste kunt behande-
len. De TRIGGER-trial is een internationale, grootschalige 
studie naar de behandeling van trigger fingers. Na afloop 
van het onderzoek hopen we een evidence-based, internati-
onaal geaccepteerde richtlijn te kunnen publiceren over de 
behandeling van trigger fingers. Voor het beste resultaat van 
de studie zijn we op zoek naar klinieken die willen meedoen 
met het onderzoek (survey en/of uiteindelijke RCT) met 1 
arts-assistent per kliniek als coördinator. Aanmelden kan via 
triggertrial@gmail.com. 
 

33. Borstprothesen gevuld met cohesieve  
siliconengel: kommer en kwel? 
R. Wolthuizen, C.M. Mouës-Vink, S.M.W. Pool 
LEEUWARDEN
Achtergrond: In Nederland worden jaarlijks 20.000-30.000 
siliconen borstprothesen (SBP) geïmplanteerd. Bezorgdheid 
over mogelijke complicaties en gezondheidsrisico’s is een 
terugkerend onderwerp in de praktijk, aangewakkerd door 
het schandaal rondom de Poly Implant Prothèsen (PIP). Dit 
uit zich onder andere in pijnklachten en angst voor de lek-
kage van siliconengel. Tot voor kort ontbrak een landelijk 
implantatenregister en derhalve een eenduidige voorlichting 
aan patiënten. Lokale registratie in het Medisch Centrum 
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van complicaties, bijwerkingen en technische problemen. 
Als laatste zal gekeken worden naar patiënttevredenheid en 
de tevredenheid van de plastisch chirurg. 
Ervaring: Het is de verwachting dat de Nederlandse patiënt 
het als zeer prettig ervaart niet langer wekelijks naar de poli-
kliniek te moeten voor het bijvullen van de tissue expander. 
Tevens is de kans op infectie minder groot en is de kans op 
lekprikken ook niet langer mogelijk. Wel bestaat er een klei-
ne kans op technische problemen met de AeroForm AirX-
pander. Met de kortere tijd tot het bereiken van het gewenste 
volume en dus een korter tijdsbestek tot aan de definitieve 
reconstructie zal in de eerste plaats de patiënt profiteren. 
Conclusie: Na het afronden van deze studie zal blijken of de 
Aeroform AirXpander de verwachte voordelen biedt en kan 
het gebruik mogelijk worden uitgebreid in Nederland en de 
rest van Europa. 

bare, naaldvrije, CO2 tissue expander. Deze tissue expander 
bevat een CO2-patroon dat door middel van een afstandsbe-
diening tot 3 keer op een dag een vaste hoeveelheid CO2 kan 
loslaten in de tissue expander. Studies in de VS en Austra-
lië laten een vergelijkbaar succes zien ten opzichte van de 
NaCl-gevulde tissue expanders, maar wel met een drastische 
reductie van vultijd en tijd tot aan de tweede etappe van de 
reconstructie. 
Methode: Als eerste in Europa zullen we een prospectieve 
single-armstudie gaan starten waarbij we 10 patiënten met 
de wens tot een reconstructie met prothese eerst zullen 
behandelen met een AeroForm AirXpander. Als coördine-
rend centrum zullen wij aansluitend deze studie uitrollen 
in Rome, Parijs, Barcelona, Brussel en London. Primaire 
uitkomstmaat is een succesvolle reconstructie met een pro-
these. Secundaire uitkomstmaten zijn tijd tot expansie en tot 
het afronden van de tweede etappe, als ook het voorkomen 


