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Op 3 november tijdens de wetenschappelijke vergadering te 
Ede krijgt u de kans uw sticker te plakken bij de vraagstuk-
ken die u het belangrijkst vindt. Waar moeten we ons als 
beroepsgroep op richten? Kijk alvast in het overzicht naar 
wat uw persoonlijke top 3 is en stem op 3 november!
 
WKNVPC 

Afgelopen maanden heeft de WKNVPC zich over de NVPC 
kennisagenda gebogen. In samenwerking met het Kennisin-
stituut van de Federatie Medisch Specialisten zijn de voor-
bereidende stappen doorlopen. Hieronder ziet u per deel-
gebied de selectie die gemaakt is uit alle kennishiaten die 
zijn aangeleverd uit de richtlijnen, leden-enquêtes en vanuit 
patiëntenverenigingen en stakeholders. Uit deze 40 kenni-
shiaten gaat de uiteindelijke top 10 gevormd worden voor de 
NVPC kennisagenda. 
 

Wat vindt u belangrijk?

Tabel 1. Geprioriteerde kennishiaten per deelgebied. Bron#: verwijzing naar originele kennishiaat, indien meerdere bronnummers vermeld worden 
is het hiaat ontstaan uit meerdere originele kennishiaten. R: hiaat afkomstig uit een richtlijnen. L: hiaat ingebracht door NVPC lid. P/S: hiaat 
ingebracht door of gesteund door patiëntenvereniging of stakeholders. Kennishiaten gesteund vanuit meerdere velden, zoals leden en patiëntenvereni-
gingen hebben een breder draagvlak. 

Nr. HANDCHIRURGIE Bron # R L P/S

1.
Wat is de waarde van ligamentreconstructie vergeleken met andere chirurgische  
technieken in artrose van de duimbasis?

10 x

2.
Wat is de rol van timing van conservatieve en operatieve therapie voor de behandeling 
van CMC1-artrose?

14 x x

3. Wat is het effect van lipofilling bij CMC1-artrose? 71 x

4.
Wat is de invloed van radiotherapie in de behandeling van vroege vormen van de 
ziekte van Dupuytren op de progressie?

19 x x

5.
Wat is het effect van aanvullende artrolyse bij onvoldoende verbetering van extensie 
door selectieve fasciëctomie alleen in patiënten met m. Dupuytren?

22 x x

6.
Wat is de rol van postoperatief gebruik van een (nacht)spalk bij m. Dupuytren (met of 
zonder redressiekracht) t.a.v. de flexiecontractuur, mobiliteit, beperkingen en patiënt-
tevredenheid?

27, 28, 29, 30, 31 x x

7.
Wat is het effect van spalken op pijn, functionele klachten en complicaties bij patiën-
ten met perifere compressieneuropathie van de bovenste extremiteit t.o.v. geen behan-
deling, andere conservatieve behandeling en chirurgische behandeling?

33, 34, 45, 51, 52, 53, 
54, 59

x x x

8. Wat is de beste behandeling bij persisterende CTS-klachten na decompressie van de pols? 72 x

9.
Wat is de effectiviteit van TFCC-repair bij degeneratief TFCC-letsel (repair- versus 
sham-operatie)?

89 x

10. Wat is het beste beleid bij S-L dissociatie? 453 x

RECONSTRUCTIEVE CHIRURGIE Bron # R L P/S

11.
Welke chirurgische techniek (zoals conventionele excisie, vriescoupechirurgie, MOHS 
of Breuninger) is het meest kosteneffectief, geeft de laagste recidieven, het beste cos-
metische resultaat en kwaliteit van leven in de behandeling van huidtumoren?

115, 274, 116, 124, 120 x x x

12.
Wat is de invloed van kwetsbaarheid en oudere leeftijd (bijv. frailty score en levens-
verwachting) op de keuze van behandelmodaliteit (zoals primaire chirurgische en 
reconstructieve opties) voor huidmaligniteiten met oog op kwaliteit van leven? 

125 x x

13.
Wat is de beste timing van mammareconstructie t.o.v. radiotherapie en wat is de beste 
reconstructievorm indien radiotherapie nodig is (geweest)? (bijv. protheses, prothese 
met autologe bedekking, autologe reconstructie, lipofilling)

149, 157, 158, 161 x x x

14.
Wat is het effect van lipofilling op de kwaliteit van bestraald weefsel? (bijv. vergroot het 
de kans op succesvol plaatsen van prothesen)?

160, 161, 167 x x

15.
Wat is de rol van sensibele re-innervatie bij (microvasculaire) reconstructie op patiënt-
tevredenheid en functionele uitkomsten? (met name bij mamma, brandwond, tong- en 
voetreconstructies)

159, 186 x x

16.
Wat is de meerwaarde van ano-recto-vaginale/perineale reconstructies op de functio-
nele (urogenitaal/fecaal stoma) en seksuele uitkomst?

190 x x
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17.
Wat is de beste chirurgische behandeling voor lymfoedeem en in welk stadium? (lymf-
oveneuze anastomose, gevasculariseerde lymfekliertransplantatie, liposuctie)

210, 211, 212, 214, 
215, 219, 220, 216, 
217, 218, 221, 434

x x x

18.
Wat is het effect van statische en dynamische reconstructies op de kwaliteit van leven 
bij patiënten met een perifere aangezichtszenuwverlamming? 

257 x x

19.
Wat is de rol van vrije en axiale reconstructies in onderbeendefecten? (bij ossale en 
wekedelendefecten)

262 x

20. Wat is de rol van 3D-planning in aangezichtsreconstructies? (panel) x

RECONSTRUCRTIEVE EN ESTHETISCHE CHIRURGIE Bron # R L P/S

21.
Wat is de kwaliteit en hoe hoog is de kans op ongewenste uitkomsten van zorg na 
cosmetische en plastische behandelingen in Nederland? 

(panel en interviews) x x

22.
Kan er een goed gevalideerd instrument ontwikkeld worden inclusief functionele 
klachten van een patiënt die in aanmerking wilt komen voor contourherstellende 
chirurgie?

304, 312, 313, 324 x x

23.
Wat is na gewichtsreductie het effect van contourherstellende chirurgie op de kwaliteit 
van leven en het lichaamsbeeld op de lange termijn? 

131+336 x x

24.
Wat zijn de voordelen en kosteneffectiviteit van het screenen middels beeldvorming op 
lekkage na protheseplaatsing bij patiënten zonder klachten of afwijkingen?

318 x x

25.
Wat zijn de langetermijneffecten van siliconenprothesen op de gezondheid (ASIA en 
ALCL) en zijn er bepaalde subgroepen met een hoger risico op gezondheidsproblemen?

320, 321, 322, 333 x x

26.
Wat is het effect van explantatie van siliconenprotheses op systemische klachten bij 
ASIA?

(panel en interviews ) x x

27.
Wat is de optimale afname, bewerkingsmethode en inbrengtechniek voor autologe 
vettransplantatie (AFT)? 

339 x

28.
Wat is de rol van autologe vettransplantatie (AFT) in de behandeling van wondproble-
men en littekens? 

343 x

29. Wat is de beste behandeling van lipoedeem en is er een indicatie voor liposuctie? 344 x

30.
Wat is het effect van antibioticaprofylaxe op de postoperatieve (wond)infectie en wond-
genezingsstoornissen na contourherstellende chirurgie? 

278, 279 x x

KINDERPLASTISCHE CHIRURGIE Bron # R L P/S

31.
Wat is de beste toedieningsvorm van voeding net na de geboorte en net na een ingreep 
bij kinderen met een (cheilo- , cheilognatho-)palatoschisis?

392 x x

32.
Wat is het optimale moment (o.a. kijkend naar spraakontwikkeling en kaakuitgroei) 
en optimale chirurgisch techniek voor het sluiten van respectievelijk de lipspleet en de 
gehemeltespleet bij kinderen met een (cheilognatho-)palatoschisis?

393, 394, 400, 405 x x x

33.
Wat is de beste methode voor de behandeling van giant congenital melanocytic neavi (bijv. 
follow-up, seriële excisie, excisie van hoogste risicogebieden, curettage, laserablatie)?

409, 417 x x

34.
Kan ‘ear molding’ plaatsvinden ter preventie van oorafwijkingen zoals afstaande oren, 
cryptotia en cup ears? 

(nieuw n.a.v. panel 
en interviews)

x

35.
Welke techniek is optimaal om de gewenste vorm te verkrijgen bij oorcorrecties 
(kraakbeen wel/niet gehecht worden bij raspen of is alleen huidreductie)?

418 x

36. Welk effect hebben vasculaire malformaties op lange termijn kwaliteit van leven? (nieuw n.a.v. panel) x

ALGEMENE PLASTISCHE CHIRURGIE Bron# R L P/S

37.
Wat is een bruikbaar en algemeen beschikbaar klinisch model ter evaluatie van wond-
behandelingsproducten en verbandmiddelen? 

226, 227, 231, 351-
364, 366, 368, 370-

374, 378
x x x

38.
Wat is de toegevoegde waarde van littekentherapieën op de uitrijping en jeukklachten 
van littekens? (met name drukkleding, siliconen, laser of huidtherapie)

238, 239, 240, 241, 
242

x x x

39.
Wat is de optimale methode voor het creëren van reële verwachtingen in de begelei-
ding van uitgebreide oncologische reconstructies? (met name bij jonge vrouwen die 
preventieve borstreconstructie ondergaan)

188 x x

40.
Is (psychologische) screening bij adolescenten nodig ten tijde van indicatiestelling van 
cosmetische ingrepen ter voorspelling van tevredenheid op lange termijn?

(nieuw n.a.v. panel) x x


