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1. Risicofactoren voor nadelige uitkomsten na 
autologe vettransplantatie voor borstrecon-
structie: een analyse van 587 procedures in 
303 patiënten
A. van Turnhout, T. Krastev, C. Zhou, R. van der Hulst
Hilversum, Maastricht 
Achtergrond: Autologe vettransplantatie (AFT) is een effec-
tief hulpmiddel bij borstreconstructie maar behandeluitkom-
sten zijn variabel. En ook vanwege de noodzaak tot meerdere 
ingrepen voor het gewenste resultaat en complicaties zoals 
vetnecrose blijven sommige chirurgen terughoudend. Wij 
onderzochten welke klinische factoren geassocieerd zijn met 
nadelige uitkomsten bij vrouwen die AFT ondergingen voor 
hun borst na oncologische chirurgie. 
Methode: Wij identificeerden alle vrouwen met borstkanker 
die na hun oncologische behandeling AFT kregen tussen 
2006-2014 in een niet academisch instituut (Tergooi Zie-
kenhuizen). Alle procedures werden uitgevoerd door 1 chi-
rurg om ervaringsbias te minimaliseren. Vrouwen werden 
geïncludeerd als ze een secundair defect hadden na mas-
tectomie of mammasparende therapie, ongeacht het type 
primaire borstreconstructie , radio-, chemo- of hormonale 
therapie die ze hadden ondergaan. Met behulp van regres-
sietechnieken werden mogelijke relaties tussen demografi-
sche, oncologische, en AFT-specifieke karakteristieken met 
nadelige uitkomsten onderzocht. 
Ervaring: Van 2006-2014 werden 587 AFT-procedures uit-
gevoerd in 303 vrouwen. Gemiddelde leeftijd was 48 jaar 
(23-72 jr) en 61% werd behandeld met locoregionale ra-
diotherapie. De helft (52%) onderging een mastectomie. 
26% onderging een volledig autologe reconstructie, 24% 
implantreconstructie, 10% hybride en in 39% was AFT de 
enige reconstructieve procedure. 50% van de borsten werd 2 
of meer keer gegraft met een mediaan volume van 70 ml per 
borst. Van alle behandelde borsten ontwikkelde 7,9% vet-
necrose en 1,3% een infectie. Univariabele analyses per borst 
vonden geen factoren, waaronder het totaal getransplanteerd 
volume, die statistisch significant geassocieerd waren met 
deze complicaties. 
Conclusie: De lage incidentie van vetnecrose en infectie en 
het ontbreken van statistisch significante relaties in deze stu-
die onderschrijven de veiligheid van AFT als hulpmiddel bij 
borstreconstructie. De toegepaste AFT-specifieke behandel-
principes in deze studie helpen bij het opstellen van toekom-
stige richtlijnen om de veiligheid en effectiviteit van AFT te 
borgen. Verder onderzoek naar voorspellende factoren van 
uitkomsten per AFT-procedure bekeken is nodig om de pro-
cedure verder te optimaliseren. 

 

2. Psychologische factoren spelen een grotere 
rol dan radiografische kenmerken bij pijnrap-
portage door CMC-1-artrosepatiënten 
M.J.W. van der Oest, L. Hoogendam, H.P. Slijper,  
G.M. Vermeulen, R.W. Selles, J.T. Porsius, the Hand Wrist 
study group 
Rotterdam 
Achtergrond: Conservatieve behandeling voor duimbasis 
(CMC-1) -artrose is niet voor alle patiënten effectief, maar op 
voorhand is niet te bepalen voor welke patiënten. Het is be-
kend dat pijn voorafgaand aan de behandeling gerelateerd is 
aan uitkomsten van therapie, maar het is niet bekend welke 
factoren pijn voor behandeling beïnvloeden. Het doel van dit 
onderzoek was om te onderzoeken in welke mate psycholo-
gische factoren gerelateerd zijn aan pijn voorafgaand aan de 
conservatieve behandeling bij CMC-1-artrosepatiënten. 
Methode: We hebben patiënten geïncludeerd voorafgaand 
aan conservatieve behandeling voor CMC-1-artrose. Pijn 
werd gemeten met de Michigan Hand Outcome vragenlijst 
(MHQ). Als psychologische factoren werden angst en de-
pressie middels de Patient Health Questionnaire-4 (PHQ), 
neiging tot pijncatastroferen middels de Pain Catastrop-
hizing Scale (PCS) en ziektebesef middels de Brief Illness 
Perception Questionnaire (B-IPQ) gemeten. Röntgenfoto’s 
werden gescoord op aanwezigheid van osteofyten, subchon-
drale sclerose, subluxatie, gewrichtsspleetvernauwing, cys-
ten en STT-artrose. Twee lineaire regressiemodellen werden 
gemaakt, model 1 bevatte alleen patiëntkarakteristieken en 
röntgenkenmerken. In model 2 werden daaraan de psycho-
logische scores toegevoegd. 
Ervaring: 255 patiënten werden geïncludeerd, hiervan was 
75% vrouw en de gemiddelde leeftijd was 60 jaar. 7,8% 
van de patiënten rapporteerde een verhoogde score op de 
PHQ-vragenlijst. De modellen met patiëntkarakteristieken 
en röntgenscores verklaarden slechts 3% van de verschillen 
tussen proefpersonen in de MHQ-pijnscore. Na het toevoe-
gen van psychologische gegevens kon 42% van de variantie 
verklaard worden. 
Conclusie: Psychologische factoren zijn veel sterker gerela-
teerd aan pijn voorafgaand aan de conservatieve behande-
ling van CMC-1-artrose dan patiëntkarakteristieken en rönt-
genkenmerken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat pijn 
voorafgaand aan therapie gerelateerd is aan uitkomsten van 
therapie en gezien de sterke relatie die wij hebben gevonden 
tussen pijnbeleving en psychologische factoren, is het goed 
mogelijk dat psychologie ook van invloed is op de effectiviteit 
van therapie bij CMC-1-patiënten. 
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van brandwonden is belangrijk, aangezien dit het verdere 
behandelbeleid bepaalt. Thermografie is een non-invasieve 
techniek dat door middel van infraroodstraling de tempera-
tuur van de huid meet. De meting geeft indirect informatie 
over de bloedvoorziening van de huid en daarmee een in-
dicatie over de genezing van de brandwond. De praktische 
FLIR ONE-thermografiecamera toonde eerder een goede be-
trouwbaarheid, maar een matige validiteit voor het inschat-
ten van de genezingsduur van brandwonden. In deze studie 
wordt de validiteit van de nieuwe FLIR ONE PRO-camera 
bepaald, vergeleken met Laser Doppler Imaging. 
Methode: Acute brandwonden van 2-5 dagen na verbran-
ding werden geïncludeerd. Vier metingen werden verricht: 
1) klinische evaluatie door een brandwondenarts (helings-
categorie: 21 dagen), 2) thermografie (temperatuurverschil 
(delta-T) tussen de brandwond en een vergelijkbaar gezond 
referentiegebied), 3) herevaluatie door brandwondenarts op 
basis van de thermografieresultaten (helingscategorie: 21 da-
gen) en 4) Laser Doppler Imaging (perfusion units). Er werd 
geëvalueerd hoe vaak de brandwondenartsen hun beoorde-
ling bijstelden op basis van de thermografieresultaten. Door 
middel van ROC-plots werd de validiteit van de FLIR ONE 
PRO-thermografiecamera ten opzichte van Laser Doppler 
Imaging berekend. 
Ervaring: In de periode mei tot en met juli 2018 werden 36 
(van de beoogde 50) brandwonden in 19 patiënten gemeten. 
In 2/32 (6%) van de beoordelingen stelden de brandwonden-
artsen de inschatting van de genezingsduur bij op basis van 
de thermografieresultaten. Het vermogen van de FLIR ONE 
PRO-camera om te discrimineren tussen helingscategorieën 
≤ 21 dagen en > 21 dagen werd geïllustreerd door een ROC-
plot, waaronder de oppervlakte 0,81 was. Het gekozen af-
kappunt om te discrimineren tussen de helingscategorieën 
was -1,7°C, met een sensitiviteit van 50% en specificiteit van 
80%. 
Conclusie: Bij deze tussentijdse analyse laat de FLIR ONE 
PRO-camera een acceptabele validiteit zien voor het inschat-
ten van de genezingsduur van brandwonden. De beoorde-
ling van de brandwondenartsen werd zelden aangepast op 
basis van de thermografiegegevens. We verwachten dat wan-
neer er een goede validiteit is vastgesteld van de FLIR ONE 
PRO-thermografiecamera ten opzichte van Laser Doppler 
Imaging, dit apparaat een waardevolle toevoeging kan zijn 
op de klinische evaluatie voor het inschatten van de gene-
zingsduur van acute brandwonden. 

  

5. Suspected carpal tunnel syndrome: How 
often are nerve conduction velocities border-
line? 
J.T.P. Kortlever, S.J.E. Becker, M. van Suchtelen, M.A.M. 
Mulders, C.E.S. Hoogstins, M. Zhao, A.H. Schuurman,  
D. Ring 
Austin, USA
Achtergrond: Er bestaat variatie in de interpretatie van symp-
tomen, klinische tekenen, en electrodiagnostische testen in 
de diagnostisering van het carpaletunnelsyndroom (CTS). Er 
is ook nuance in het onderscheid tussen normale en abnor-

3. Recidiverend en persisterend carpaletunnel-
syndroom: voorspellers van de uitkomst van 
revisiechirurgie 
P.O. Sun, R.W. Selles, M.C. Jansen, H. Slijper,  
D.J.O. Ulrich, E.T. Walbeehm 
Nijmegen 
Achtergrond: Revisiechirurgie voor recidief carpaletun-
nelsyndroom (CTS) is minder succesvol dan de primaire 
carpaletunnel-release en een deel van de patiënten houdt 
restklachten. Om patiënten te kunnen identificeren bij wie 
revisiechirurgie mogelijk minder succesvol is, zijn indivi-
duele factoren nodig die de uitkomst kunnen voorspellen. 
Het doel van dit onderzoek is om de uitkomst van revisie-
chirurgie in patiënten met recidief en persisterend CTS te 
evalueren en voorspellers te identificeren voor de uitkomst 
van revisiechirurgie. 
Methode: In totaal zijn 114 handen van 112 patiënten chi-
rurgisch behandeld voor recidief en persisterend CTS in 
een van de 16 gespecialiseerde hand- en polsklinieken van 
Xpert Clinic. Bij intake werden alle patiënten gevraagd als 
onderdeel van de standaardzorg om onlinevragenlijsten in te 
vullen omtrent demografische gegevens, comorbiditeiten en 
klinische ernst. Ernst van symptomen en functionele status 
werden geregistreerd met de Boston Carpal Tunnel Questi-
onnaire (BCTQ), die ook postoperatief werd afgenomen op 3 
en 6 maanden om de uitkomst te evalueren. Met multivaria-
bele regressiemodellen zijn voorspellende factoren geïdenti-
ficeerd voor de uitkomst van revisiechirurgie na 6 maanden. 
Ervaring: Revisiechirurgie voor recidief en persisterend CTS 
geeft een significante verbetering van symptomen en func-
tie. Een hoge BCTQ-totale score op intake, langere totale 
duur van symptomen en codiagnose van CRPS zijn geasso-
cieerd met minder succesvolle uitkomst van revisiechirurgie 
6 maanden postoperatief. Respectievelijk 33%, 23% en 30% 
van variantie gemeten in FSS, SSS en BCTQ-totale score kon 
worden verklaard door de multivariabele regressiemodellen. 
Ondanks dat patiënten met hogere BCTQ-scores op intake 
een slechtere uitkomst hebben dan patiënten met lagere 
BCTQ scores, heeft de eerst genoemde groep gemiddeld de 
meeste verbetering van symptomen en functie. 
Conclusie: Dit onderzoek heeft totale duur van symptomen, 
BCTQ-totale score en codiagnose van CRPS als voorspellers 
van de uitkomst van revisiechirurgie voor CTS geïdentifi-
ceerd. Verder laat dit onderzoek zien dat revisiechirurgie-
symptomen en functie significant verbeteren in patiënten 
met CTS, maar ook dat 80% van de patiënten restklachten 
houdt. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden ge-
bruikt om zowel de patiënt als de chirurg te informeren en 
zo beter de verwachtingen te managen. 

  

4. Validiteit van de FLIR ONE PRO-thermogra-
fiecamera voor het inschatten van de gene-
zingsduur van brandwonden 
M.E. Carrière, L.E.M. de Haas, M.E.H. Jaspers, K.L.M. Gar-
dien, A. de Vries, A. Pijpe, P.P.M. van Zuijlen 
Beverwijk 
Achtergrond: Adequate inschatting van de genezingsduur 
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den met voorkeuren voor gedeelde besluitvorming. 
Methode: We hebben 113 nieuwe en postoperatieve patiën-
ten met CTS prospectief uitgenodigd mee te doen aan het 
onderzoek. We registreerden hun demografische gegeven 
en ze voltooiden de gedeelde besluitvormingschaal en de 
schaal met controlevoorkeuren. 
Ervaring: De volledige gedeelde besluitvormingschaal en alle 
subvarianten toonden een voorkeur van de patiënt voor het 
delen van de beslissingen voor behandeling met de chirurg 
met een lichte neiging tot meer voorkeur om de chirurg te la-
ten beslissen. Oudere leeftijd en commercieel verzekerde pa-
tiënten en meer betrokkenheid van de chirurg op de schaal 
met controlevoorkeuren waren geassocieerd met een voor-
keur voor grotere betrokkenheid van chirurg bij gedeelde 
besluitvorming op bivariate analyse. Er waren echter geen 
factoren die onafhankelijk verband hielden met een voor-
keur voor betrokkenheid bij beslissingen in multivariabele 
analyse. 
Conclusie: Patiënten met CTS geven over het algemeen de 
voorkeur aan het delen van beslissingen met hun chirurg. 
Toekomstige studies kunnen het vermogen van hulpmidde-
len zoals keuzehulpen aankaarten om het gevoel van partici-
patie van een patiënt in beslissingen te verbeteren. 

  

7. Samen beslissen over directe mammarecon-
structie bij ablatio: de ontwikkeling van een 
onlinekeuzehulp 
J. ter Stege, H. Oldenburg, R. The, M. van Huizum, F. van 
Duijnhoven, D. Hahn, E. Corten, I. Krabbe-Timmerman, 
M. Huikeshoven, Q. Ruhé, N. Kimmings, W. Maarse,  
K. Sherman, A. Witkamp, E. Bleiker, L. Woerdeman
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Amersfoort,  
Leeuwarden, Sydney (AUS) 
Achtergrond: Vrouwen met borstkanker worden geconfron-
teerd met verschillende opties van mammareconstructies. 
Deze keuze wordt door veel vrouwen als lastig ervaren. Keu-
zehulpen zijn tools om het besluitvormingsproces te onder-
steunen, en kunnen leiden tot verhoogde patiëntparticipatie 
en minder keuzestress en spijt. Het doel van dit project is 
om een onlinekeuzehulp te ontwikkelen voor vrouwen met 
borstkanker die een keuze maken over directe mammare-
constructie bij ablatio. 
Methode: De keuzehulp is ontwikkeld in vier stappen, gefa-
ciliteerd door industrieel ontwerpers. Eerst is een landelijke 
werkgroep opgericht met experts op het gebied van borstre-
constructie. Daarna zijn de informatiebehoeften van patiën-
ten (n = 17) en professionals (n = 31) in kaart gebracht, met 
behulp van semigestructureerde interviews en een online-
vragenlijst. Vervolgens is de keuzehulp gecreëerd. Als laatste 
stap is het gebruiksgemak en de inhoud van de keuzehulp 
geëvalueerd in een gebruikersonderzoek onder patiënten (n 
= 7), professionals (n = 7) en vertegenwoordigers van Borst-
kankervereniging Nederland (BVN) (n = 7). 
Ervaring: Uit het behoeftenonderzoek bleek dat vrouwen 
zich na diagnose overspoeld voelden door emoties. Zij had-
den behoefte aan een betrouwbaar overzicht van reconstruc-
tiemogelijkheden en meer informatie over de impact van 

male neurofysiologie die de mate beperkt waarop objectieve 
testen kunnen worden gebruikt om de meest effectieve stra-
tegieën voor diagnose en behandeling te bepalen. Wij testten: 
(1) welk percentage van de electrodiagnostische parameters 
van CTS ligt binnen 10% van de afkapwaarden? En (2) welk 
percentage van de mensen die testen hebben ondergaan om 
CTS te bevestigen had (A) resultaten overeenkomend met 
CTS, (B) normale bevindingen, en (C) andere bevindingen? 
Methode: We evalueerden retrospectief de electrodiagnos-
tische testresultaten van 537 patiënten op verdenking van 
CTS. We berekenden het aantal patiënten binnen 10% van 
de diagnostische drempel voor elke parameter van de elec-
trodiagnostische test. Ten slotte hebben we een achterwaarts 
stapsgewijs multivariabel logistisch regressiemodel toege-
past om factoren te beoordelen die onafhankelijk waren ge-
associeerd met electrodiagnostisch bevestigde CTS. 
Ervaring: Voor de verschillende diagnostische testparame-
ters lag 2,6 tot 33% van de uiteindelijke metingen binnen 
10% van de drempelwaarde voor diagnose van CTS. In to-
taal werd 76% van de electrodiagnostische testen geïnter-
preteerd als CTS, 19% als normaal, en 5% als een andere 
diagnose (bijvoorbeeld cervicale radiculopathie, ulnaire neu-
ropathie, polyneuropathie en – bij gelegenheid – meer proxi-
male mediane neuropathie). Vergeleken met patiënten met 
bevestigde CTS waren patiënten met normale electrodiag-
nostische testen significant jonger, hadden ze meer kans op 
paresthesieën/gevoelloosheid, hadden ze een eerdere nor-
male electrodiagnostische test en hadden ze minder kans op 
een eerdere contralaterale CTR. 
Conclusie: Een groot percentage van de patiënten met elec-
trodiagnostische tests (ongeveer een derde) heeft waarden 
binnen 10% van de drempelwaarden die worden gebruikt 
om CTS te diagnosticeren, met name de mediane distale 
sensorische latentie. Met andere woorden, normale en milde 
mediane neuropathie kan niet gemakkelijk worden onder-
scheiden met behulp van electrofysiologische metingen. We 
geloven dat als we kijken naar een reeks electrodiagnostische 
parameters – in plaats van naar slechts een of twee op zich-
zelf staande – we het aantal vals-positieve diagnoses van CTS 
kunnen verlagen. 

  

6. The patient perspective on shared decision-
making in carpal tunnel syndrome 
J.T.P. Kortlever, D. Ring, A.H. Schuurman, J.H. Coert 
Austin, USA 
 Achtergrond: Men hoopt dat een grotere betrokkenheid van 
de patiënt bij de besluitvorming de variatie tussen chirurgen 
kan verminderen, de betrokkenheid van patiënten bij hun 
eigen gezondheid kan verbeteren (patiëntactivatie), en het 
gebruik van hulpbronnen kan verminderen terwijl tevreden-
heid en door patiënten gerapporteerde resultaten behouden 
blijven. Patiënten met het carpaletunnelsyndroom (CTS) 
hebben meer beslissingsconflicten dan handchirurgen. Wij 
testten de vragen: er bestaat geen verband tussen voorkeuren 
voor gedeelde besluitvorming en (1) leeftijd, (2) sociaaleco-
nomische factoren en (3) de schaal met controlevoorkeuren, 
en (4) er zijn geen factoren die onafhankelijk verband hou-
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Conclusie: TFCC abnormaliteiten op MRI-scan komen vaak 
voor bij oudere patiënten zonder een klinisch verdenking 
hierop. Deze abnormaliteiten worden gezien bij meer dan 
de helft van de patiënten ouder dan 70 jaar, hiervan heeft 
meer dan 90% een lage klinisch verdenking op een TFCC-
pathologie. 

  

9. Beïnvloedt de locatie van de fractuurlijn  
de instabiliteit van de scaphoïd nonunion-
fragmenten? Analyse met 4D-CT 
M.G.A. de Roo, J.G.G. Dobbe, G.J. Streekstra, S.D. Strackee 
Amsterdam 
Achtergrond: Een scaphoïdfractuur is de meest voorkomen-
de breuk in de pols bij jong volwassenen. Gezien de forse 
consequenties van een scaphoïd nonunion onderzoekt deze 
studie of de locatie van de fractuurlijn invloed heeft op de 
beweeglijkheid van de scaphoïd nonunion-fragmenten. 
Eerder onderzoek associeert de positie van de fractuurlijn 
distaal van de apex van het scaphoid met een toename van 
mobiliteit in de scaphoid nonunion fragmenten. Met een ge-
valideerde vierdimensionale computertomografie (4D-CT) 
-scantechniek testen wij deze hypothese. 
Methode: In een observationele multicenterstudie (Amster-
dam UMC, locatie AMC; OLVG Oost) zijn 14 patiënten met 
een enkelzijdige scaphoïd nonunion geïncludeerd. Beide 
polsen zijn gescand met de 4D-CT scantechniek. De pols 
werd geplaatst in een speciaal positioneringshulpmiddel, 
vervolgens bewoog de patiënt de pols actief in 10 seconden 
van extensie naar flexie en van radio naar ulnair deviatie. Met 
behulp van het contralaterale scaphoïd werd de fractuurlo-
catie bepaald. Met het Articulus © programma werden de 
4D-CT-data geanalyseerd. 
Ervaring: De locatie van de fractuurlijn ten opzichte van de 
apex van het scaphoïd heeft geen significante invloed op de 
beweeglijkheid van de scaphoïd nonunion-fragmenten. De 
interfragmentaire beweeglijkheid nam niet toe wanneer de 
pols naar maximale flexie, extensie, radio of ulnair deviatie 
wordt bewogen. Bij een scaphoïd nonunion ontstond een 
ontkoppeling van de distale en proximale carpale rij, waarbij 
het distale scaphoïdfragment meebeweegt met de distale rij 
en het proximale scaphoïdfragment met de proximale rij. 
Conclusie: De locatie van de fractuurlijn beïnvloedt niet de 
mate van beweeglijkheid van de scaphoïd nonunion-frag-
menten. Dynamische beeldvorming van gewrichten is een 
veelbelovende nieuwe trend die het mogelijk maakt normale 
en pathologische polskinematica te evalueren. 

  

10. Wat is de beste locatie voor SL-ligament-
reconstructie? Analyse met 4D-CT 
M.G.A. de Roo, M. Muurling, J.G.G. Dobbe, M. Brinkhorst, 
G.J. Streekstra, S.D. Strackee 
Amsterdam 
Achtergrond: Een ruptuur van het scapholunaire (SL) liga-
ment verandert de kinematica van de carpus en resulteert 
in osteoartrose en subluxatie in de pols. Bij reconstructie 
wordt traditioneel de dorsale zijde van het SL-ligament ge-

borstreconstructie op hun dagelijks leven. Professionals 
waren wisselend tevreden met de huidige informatievoor-
ziening en waren positief over het ontwikkelen van een keu-
zehulp. In lijn met de behoeften werden de inhoud en het 
technisch systeem ontwikkeld door de landelijke werkgroep. 
Uit het gebruikersonderzoek bleek dat patiënten, professi-
onals, en vertegenwoordigers van BVN positief waren over 
de inhoud en het gebruiksgemak van de keuzehulp. Met de 
verkregen feedback werd de keuzehulp geoptimaliseerd. 
Conclusie: In lijn met behoeften van patiënten en profes-
sionals is een onlinekeuzehulp ontwikkeld om vrouwen met 
borstkanker te ondersteunen bij het maken van een welover-
wogen keuze over directe mammareconstructie bij ablatio. 
De effectiviteit van de keuzehulp wordt onderzocht met be-
hulp van een gerandomiseerde trial met controlegroep in 
acht ziekenhuizen (TANGO-studie). Indien bewezen effec-
tief, kan de keuzehulp landelijk geïmplementeerd worden. 
D.d. 19/08/18 zijn 144 patiënten van de 250 beoogde inclu-
sies gerandomiseerd. Tijdens de wetenschappelijke vergade-
ring zullen zowel de keuzehulp en het ontwikkelingsproces, 
als het design en de status van de TANGO-studie worden 
gepresenteerd. 

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

  

8. De prevalentie van TFCC-abnormaliteiten 
op MRI in relatie tot een klinisch verdenking 
op pathologie
H.H. Bendre, K. Oflazoglu, W. van Leeuwen, H. Rakhorst, 
D. Ring, N.C. Chen 
Hengelo, Boston (USA) 
Achtergrond: Het doel was om de prevalentie te bepalen van 
triangulair fibrocartilagineus complex (TFCC) abnormalitei-
ten op een MRI van de pols in relatie tot een klinisch verden-
king op een TFCC-pathologie en leeftijd van de patiënt. Het 
tweede doel was om de risicofactoren van TFCC-signaalver-
anderingen te bestuderen. 
Methode: In deze retrospectieve studie hebben we gekeken 
naar TFCC-abnormaliteiten in MRI-verslagen van 1134 pati-
enten van 3 achtereenvolgende jaren. Demografische gege-
vens, indicatie voor de MRI en symptomen ten tijde van de 
MRI zijn verzameld uit de elektronische patiëntendossiers. 
Patiënten werden in 6 leeftijdscategorieën verdeeld om de 
proporties te berekenen van TFCC-abnormaliteiten (1) in het 
gehele cohort en (2) als een incidentele bevinding van patiën-
ten zonder klinisch verdenking op een TFCC-abnormaliteit. 
Ervaring: Van alle patiënten werd er bij 321 patiënten (28%) 
een incidentele TFCC-abnormaliteit gezien op de MRI-scan. 
De prevalentie nam toe van 19% in 18- tot 30-jarigen naar 
64% in patiënten ouder dan 70 jaar. Multivariabele logis-
tische regressieanalyse liet zien dat een toename in leeftijd 
significant was geassocieerd met het hebben van TFCC-
abnormaliteiten op een MRI zonder klinisch verdenking 
hierop. Deze toename in incidentele TFCC-abnormaliteiten 
neemt gestaag toe met de leeftijd. 
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teristieken als litteken- en behandelkarakteristieken zijn on-
derzocht. De geïncludeerde patiënten zijn onderverdeeld in 
zeven primaire behandelgroepen en kregen monotherapie 
of een combinatietherapie. De uitkomsten waren het aantal 
recidieven en complicaties per behandeling en het verschil 
in recidieven tussen monotherapie en combinatietherapie. 
Behandelingen werden vergeleken middels de Pearson chi-
squared-test en de ANOVA. 
Ervaring: Van de in totaal 309 patiënten hadden er 225 ke-
loïd en 53 hypertrofische littekens. 62,8% van de studiepo-
pulatie was vrouw met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. 
62,1% van patiënten was elders reeds behandeld. 89/309 
patiënten kreeg monotherapie (kenacort, cryotherapie, bra-
chytherapie, excisie, siliconenapplicatie, tattoo, cetirizine, 
doxycycline of een dieet) en 212/309 een combinatietherapie 
van minimaal 2 therapieën. 57/309 patiënten ontwikkelde 1 
recidief, waarvan 23 (40%) na monotherapie (14 na kenacort 
en 6 na brachytherapie) en 34 (60%) na polytherapie (m.n. 
na kenacort en cryotherapie). 10/57 patiënten werden na het 
recidief behandeld met kenacort. 
Conclusie: Wij concluderen dat monotherapie bij de meeste 
patiënten onvoldoende werkt en dat polytherapie de voor-
keur geniet. De behandeling van keloïd en hypertrofische lit-
tekens blijft uitdagend, omdat de oorzakelijke mechanismen 
nog onduidelijk zijn. Op basis van de beschikbare data kan 
er geen aanbeveling worden gedaan over welke polytherapie 
superieur is, vanwege de verschillende behandelcombinaties 
en het klein aantal patiënten per groep. Om een standaard 
behandelprotocol te ontwerpen dat toepasbaar is op alle pati-
enten met keloïd en hypertrofische littekens zijn meer pati-
entendata noodzakelijk, zowel retro- als prospectief.

  

12. Adjuvante radiotherapie na een directe 
mammareconstructie met implantaat of 
autologe lap: wat zijn de gevolgen voor de 
patiënt? 
F.C.J. Reinders, D.A. Young-afat, M.C.T. Batenburg, S.E. 
Bruekers, E.A. van Amerongen, J.F.M. Macaré van Maurik, 
A. Braakenburg, M. Hoefkens, T. Teunis, H.J.G. van den 
Bongard, W. Maarse 
Utrecht 
Achtergrond: Voor adjuvante radiotherapie na mastectomie 
bestaat in toenemende mate een indicatie. Dit heeft gevol-
gen voor patiënten die een directe mammareconstructie 
ondergaan. Adjuvante radiotherapie is geassocieerd met 
negatieve effecten op zowel implantaat- als autologe mam-
mareconstructies. Huidige studies naar de uitkomsten van 
adjuvante radiotherapie na mammareconstructies bevatten 
geen informatie over het effect van neo-adjuvante chemo-
therapie, tepelsparende operaties en radiotherapiespecifieke 
factoren. Ook is er weinig onderzoek gedaan naar de cosme-
tische tevredenheid. Wij bestudeerden het verschil in verlies 
van reconstructie na directe mammareconstructie met een 
implantaat dan wel een autologe reconstructie gevolgd door 
adjuvante radiotherapie én de patiënttevredenheid. 
Methode: Patiënten met borstkanker die volgens de gege-
vens van het Intergraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 

reconstrueerd. Echter het additioneel reconstrueren van het 
volaire SL-ligament wordt steeds vaker beschreven in de 
literatuur. Het doel van deze studie is om de fysiologische 
rotatieas van het SL-ligament te bepalen door middel van 
gevalideerd dynamisch CT- polsonderzoek (4D-CT). Het be-
rekenen van deze rotatieas geeft informatie over de optimale 
locatie voor reconstructie van het SL-ligament. 
Methode: 21 mensen met polsen zonder trauma in de voor-
geschiedenis en een negatieve beightonscore zijn geïnclu-
deerd. 4D-CT-scans van beide polsen zijn gemaakt tijdens 
actieve flexie-extensie en radio-ulnair deviatiebeweging. De 
pols wordt geplaatst in een speciaal positioneringshulpmid-
del, wat enkel beweging in bovenstaande assen toelaat en de 
radius fixeert. De onderlinge beweging van het scaphoïd ten 
opzichte van het lunatum werd gekwantificeerd. De gemid-
delde rotatieas van het scaphoïd ten opzichte van het luna-
tum werd berekend met behulp van Matlab 2017b. 
Ervaring: Tijdens pols flexie-extensie roteert het scaphoïd 38 
graden (± 0,6 graden) relatief tot het lunatum. De flexie- en 
extensierotatieas lopen door de dorsale zijde van de proxi-
male pool van het scaphoïd en de dorsale zijde van het luna-
tum. Er is geen significant verschil tussen de posities van de 
flexierotatieas en de extensierotatieas. Tijdens radio-ulnair 
deviatie roteert het scaphoïd minder dan 8 graden relatief 
tot het lunatum. Door deze kleine relatieve beweging kon de 
rotatieas tijdens radio-ulnair deviatie niet betrouwbaar wor-
den bepaald. 
Conclusie: De SL-rotatieas bevindt zich aan de dorsale zijde 
van de proximale pool van het scaphoïd en de dorsale pool 
van het lunatum. Dit is vanuit biomechanisch perspectief de 
optimale locatie voor SL-ligamentreconstructie. Het additio-
neel fixeren van het volaire SL-ligament raadt deze studie af, 
gezien het mogelijk de fysiologische 38-gradenrotatie tussen 
het scaphoïd en lunatum blokkeert. 

  

11. The value of keloid and hypertrophic scar 
treatments in a scar clinic, a retrospective 
study 
T.M. Fakkel, F.B. Niessen, F.A.C. Heijsters 
Amsterdam
Achtergrond: Ongeveer 100 miljoen mensen in ontwikkelde 
landen hebben jaarlijks te kampen met keloïd en hypertro-
fische littekens. De behandeling van deze littekens is uitda-
gend vanwege de grote kans op recidieven en bijwerkingen. 
Alhoewel er multipele soorten behandelingen bestaan, is 
er nog geen consensus over welke behandeling superieur 
is vanwege de lage bewijskracht voor de effectiviteit van de 
behandelingen. Dit retrospectief onderzoek geeft een over-
zicht van de verschillende behandelingen van keloïd en hy-
pertrofische littekens die plaatsvonden in de ‘ScarClinic’ in 
het VUmc in het afgelopen jaar. Hierbij wordt ook de effec-
tiviteit van deze behandelingen geëvalueerd. 
Methode: Dit retrospectief onderzoek is uitgevoerd na elek-
tronische data-acquisitie van patiënten die tussen mei 2017 
en september 2018 zijn behandeld in de ‘ScarClinic’ in het 
VUmc. Alleen patiënten met keloïd en/of hypertrofische 
littekens zijn geïncludeerd. Zowel patiëntgebonden karak-
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decision-making model. This will be combined with current 
best evidence in order to act as a decision-making aid, sug-
gesting the most appropriate reconstructive technique for 
any given facial area. All collaborating hospitals own their 
own data and will be cited on all publications. 
Ervaring: We present results so far including the initial 
implementation of the FACE-Q skin cancer module in Ca-
tharina Hospital Eindhoven and recruitment of over 300 
patients to date. Other Dutch hospitals, along with Swansea 
and Oxford, UK, are also recruiting. We discuss our results 
in applying computerized adaptive testing, yielding a 70% 
question reduction, thus improving responder burden. We 
will also explore the large-scale data analysis through which 
we hope to use a dynamic testing model to produce a predic-
tive choice algorithm. 
Conclusie: The potential to benefit the care we offer pa-
tients’ through the integration of PROM data to the clinical 
pathway is huge. We will use the power of large-scale data 
analysis and machine learning to combine patient characte-
ristics, reconstructive type and PROM data to decipher the 
reconstructive options that patients most prefer and give the 
best results for any given facial area. This will lead to the 
development of a decision-making aid for facial skin cancer, 
where the combination of oncological cure and aesthetic out-
come is paramount. We hope this will help both patients and 
clinicians and improving outcomes. 

  

14. Langetermijnkwaliteit van leven van vier 
chirurgische behandelopties voor borstkanker 
en de invloed van complicaties – een retro-
spectieve cohortstudie onder 1871 patiënten 
C.A.E. Kouwenberg, K.M. de Ligt, H.A. Rakhorst,  
D. de Leeuw, S. Siesling, J.J. Busschbach 
Rotterdam 
Achtergrond: Het vergelijken van uitkomsten op het gebied 
van kwaliteit van leven (QoL) na de verschillende standaard 
chirurgische borstkankerbehandelingen kan bijdragen aan 
shared decision-making. Resultaten van vergelijkend onder-
zoek op dit gebied zijn niet eenduidig. De hiervoor vaak ge-
bruikte non-preference based QoL-uitkomstenmaten, zoals 
de Breast-Q en de EORTC-C30, zouden dan ook bij voorkeur 
worden gecomplementeerd met preference-based QoL-uit-
komstmaten, zoals de EQ-5D-5L. Door het includeren van de 
EQ-5D-5L kunnen Quality Adjusted Life Years (QALYs), de 
belangrijkste effectmaat in gezondheid-economische evalua-
ties, worden berekend. 
Methode: Cross-sectioneel multicenter cohortonderzoek 
waarbij vrouwen met een autologe reconstructie (A-BR), 
een prothesereconstructie (P-BR), alleen een mastecto-
mie (MAS) of een lumpectomie (MST) zijn gevraagd een 
online-enquête in te vullen. Deze bestond uit de Breast-Q, 
de kankerspecifieke EORTC-C30 en borstkankerspecifieke 
EORTC-BR23 kwaliteit-van-leven-vragenlijsten en de EQ-5D-
5L. Propensiteitscoreweging is gebruikt om te compenseren 
voor selectiebias als gevolg van a priori verschillen tussen de 
patiëntengroepen. 
Ervaring: 1871 patiënten hebben gereageerd op de vragenlijst 

tussen 2012-2016 in de regio Utrecht (1 radiotherapiecen-
trum en 5 plastisch chirurgische centra) een mastectomie, 
directe mammareconstructie (met implantaat of autoloog 
weefsel) en adjuvante radiotherapie ondergingen, werden 
geïncludeerd. Beide reconstructie methoden konden worden 
uitgevoerd met of zonder tissue expander. Uitkomstmaten 
waren het falen van de reconstructie (explantatie van de pro-
these of verlies van de autologe lap) na de start van radio-
therapie en patiënttevredenheid gemeten minimaal 1 jaar na 
operatie. Patiënten vulden eenmalig de volgende domeinen 
van de BREAST-Q in: cosmetische tevredenheid, psychoso-
ciaal en fysiek functioneren. 
Ervaring: Er werden 109 patiënten geïncludeerd: 29 onder-
gingen (27%) een autologe reconstructie (9 tissue expan-
ders) en 80 (73%) een reconstructie met implantaat (33 tis-
sue expanders). De gemiddelde follow-up was 611 dagen. Er 
waren geen significante verschillen tussen beide groepen in 
zowel patiëntgebonden risicofactoren als in (neo)adjuvante 
tumorbehandeling. Na start van de radiotherapie werden 
17 protheses of tissue expanders verwijderd (21%) in de im-
plantaatgroep, terwijl alle autologe reconstructies succesvol 
waren (p = 0,040). De gemiddelde BREAST-Q-score van alle 
sub-domeinen was lager in de implantaatgroep. ‘Tevreden-
heid met de borst’ toonde een statistisch significant verschil 
(p = 0,001) in het voordeel van de autologe groep. 
Conclusie: Vrouwen die een directe mammareconstructie 
ondergingen met een protheses gevolgd door radiotherapie, 
hadden meer kans op het falen van de reconstructie en zijn 
minder tevreden met hun gereconstrueerde borst dan van 
vrouwen die een directe autologe mammareconstructie en 
radiotherapie ondergingen. 

  

13. Development of a predictive decision- 
making tool for facial skin cancer patients 
using the FACE-Q skin cancer module 
M.J. Ottenhof, T.D. Dobbs, M. Hoogbergen, A. Pusic,  
H.A. Hutchings, I.S. Whitaker, C.J. Gibbons 
Harvard (USA), Eindhoven
Achtergrond: Patient-reported outcome measures (PROMs) 
are becoming part of daily practice. They can provide early 
detection of complications, monitor disease progression and 
assist in treatment choice. The Arthroplasty Candidacy Help 
Engine (ACHE) program is a clinical decision-making tool 
to assist in deciding which patients will benefit most from 
lower limb joint replacement surgery, using individualized 
PROM data. We will use the internationally developed FA-
CE-Q to develop a similar tool for facial skin cancer. This 
will improve patient care through shared decision-making 
and act as a guide to the best treatment method for any given 
location of a facial skin cancer 
Methode: Transcultural validation of the FACE-Q skin can-
cer module was performed for both Dutch and UK-English. 
Data collection via an electronic version of the questionnaire 
in collaborating hospitals will be collated. An algorithm will 
be developed to combining patient characteristics, defect 
location, type of reconstruction, complications and FACE-
Q skin cancer module results in order to build a predictive 
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borstreconstructie om te gaan, voor zowel patiënten als chi-
rurgen. 

  

16. Behandeluitkomsten van recidief contrac-
turen in de ziekte van Dupuytren – een verge-
lijking met de primaire behandeling 
N.H.A Mendelaar, R. Poelstra, C.A. van Nieuwenhoven, 
H.P Slijper, R. Feitz, S.E.R Hovius, R.W. Selles 
Rotterdam 
Achtergrond: De ziekte van Dupuytren is progressief van 
aard en kenmerkt zich door het ontstaan van fibrotische 
strengen in de fascia palmaris wat leidt tot nodules, contrac-
turen en uiteindelijk tot functieverlies van de hand. Afhan-
kelijk van verschillende factoren ontstaat er op den duur een 
recidief van de contractuur. Meerdere studies zijn bekend 
over de effectiviteit van de primaire behandeling voor de 
ziekte van Dupuytren. Dit is echter niet het geval voor de 
effectiviteit van de behandeling van recidief Dupuytren. Het 
primaire doel van deze studie is dan ook om de effectiviteit 
van de primaire en recidief operatie te vergelijken. 
Methode: Patiënten die zowel hun primaire als recidief 
operatie hadden ondergaan bij de Xpert Clinic werden ge-
selecteerd uit een database ontworpen voor routinematige 
uitkomstmetingen. Uitkomstmetingen bestaan uit vingergo-
niometrie en de Michigan Hand Outcomes Questionnaire 
(MHQ) op intake en 3 maanden postoperatief. Effectiviteit 
van de behandeling werd gedefinieerd als de verbetering in 
uitkomstmetingen. Primaire analyse was de vergelijking tus-
sen de effectiviteit van de primaire en recidief behandeling. 
Verder werden de twee opeenvolgende operaties vergeleken 
op het moment van intake. Als laatste werd onderzocht wel-
ke invloed het type operatie van de primaire behandeling op 
de uitkomsten van de recidief operatie heeft. 
Ervaring: In totaal werden 114 patiënten geïncludeerd in 
de analyse. Verbetering in extensiebeperking en MHQ-uit-
komsten waren gelijk voor zowel de primaire als de recidief 
behandeling. De gemeten extensiebeperking en MHQ-uit-
komsten waren significant slechter ten tijden van de intake 
van de recidief behandeling vergeleken met intake van de 
primaire behandeling. Verder hadden patiënten die primair 
een naaldfasciotomie hadden ondergaan een betere contrac-
tuurreductie na de recidief behandeling dan de patiënten die 
primair een fasciotomie ondergaan. 
Conclusie: Deze studie laat zien dat de behandeling van een 
recidief contractuur door de ziekte van Dupuytren in gelijke 
mate effectief is als de behandeling van de primaire contrac-
tuur ondanks een grotere extensiebeperking en slechtere 
patiëntgerapporteerde handfunctie voorafgaand aan de reci-
dief operatie. Verder lijkt een primaire behandeling met een 
naaldfasciotomie geassocieerd te zijn met betere uitkomsten 
bij een recidief behandeling. Echter, meer informatie is no-
dig om te zeggen dat snelle recidieven na naaldfasciotomie 
geaccepteerd kunnen worden. De bevindingen van deze stu-
die zijn een eerste stap in betere preoperatieve counseling 
van patiënten met recidiverende ziekte van Dupuytren. 

17. Duimkracht en handvaardigheid bij pati-

MST (n = 615), MAS (n = 507), A-BR (n = 330) en P-BR (n = 
419). MAS-patiënten rapporteerden de laagste utiliteitindex-
score (0,805) vergeleken met de andere chirurgische cohor-
ten (BCS: 0,844, A-BR: 0,849, P-BR: 0,850) op de EQ-5D-
5L. Er was geen eenduidig dominante behandeling zichtbaar 
bij de EORTC-QLQ-C30/-BR23- en Breast-Q-vragenlijsten. 
Complicaties resulteerden in lagere utiliteitindexscores, 
maar desondanks resulteerde MAS zonder complicaties en 
A-BR/I-BR met complicaties in vergelijkbare uitkomstensco-
res. 
Conclusie: De resultaten van deze studie dragen substanti-
eel bij aan de huidige kennis in het veld van de borstkan-
kerchirurgie en kunnen de basis vormen voor gerelateerde 
gezondheid-economische evaluaties. 

  

15. Beleving van patiënt en chirurg na het falen 
van een borstreconstructie: een kwalitatieve 
studie 
C.A.E. Kouwenberg, L.E. van Hoogdalem, L.W. Kranenburg, 
J.P. Gopie, A. Tibben, M.A.M. Mureau, S.Y. Ismail 
Rotterdam 
Achtergrond: Borstreconstructie na borstkanker heeft als doel 
het lichaamsbeeld en de kwaliteit van leven van patiënten te 
verbeteren. Echter tot in 40% van autologe (A-BR) of prothe-
seborstreconstructies (P-BR) kunnen complicaties zich voor-
doen en in klein aantal daarvan leidt dit zelfs tot falen van de 
borstreconstructie. Deze studie gaat in op de ervaringen van 
zowel de patiënt als die van de chirurg na een gefaalde borstre-
constructie. Meer kennis op dit gebied zou kunnen helpen om 
de zorg niet alleen voor vrouwen met een gefaalde reconstruc-
tie te verbeteren, maar zou ook om zorgverleners te kunnen 
helpen hiermee om te gaan. 
Methode: Patiënten en chirurgen uit een multicenter cohort-
studie met een gefaalde reconstructie zijn uitgenodigd om deel 
te nemen aan de studie. Semigestructureerde interviews over 
de ervaringen met het reconstructief falen werden uitgevoerd. 
De interviews duurden circa 1 uur. De opgenomen interviews 
werden getranscribeerd en daarna door twee onderzoekers on-
afhankelijk van elkaar gecodeerd in NVivo software. Data-ana-
lyse gebeurde vervolgens in een groter team volgens de princi-
pes van grounded theory, waarbij de data de basis vormen voor 
het bottom-up generen van theorie over dit onderwerp. 
Ervaring: 18 patiënten (14 P-BR, 4 A-BR) en 4 plastisch chi-
rurgen werden geïncludeerd. Data-analyse resulteerde in drie 
hoofdcategorieën: persoonlijke ervaringen, de motivatie voor 
een her-BR en patiënt-artscommunicatie. Patiënten benadruk-
ten de impact van de gefaalde reconstructie op psychosociaal 
gebied. In de ervaring van chirurgen had vooral het falen van 
een A-BR impact; sommigen vatten dit op als persoonlijk fa-
len. Aanvullende correctie na het falen was meer vanzelfspre-
kend voor chirurgen dan voor patiënten. In de communicatie 
over het falen hechtten patiënten waarde aan een oprechte be-
jegening, waarbij het voor hen belangrijk was om als mens te 
worden gezien. 
Conclusie: Implementatie van de resultaten van deze studie 
in de klinische praktijk kan helpen om met de stressvolle en 
soms zelfs traumatische gebeurtenis van het falen van een 
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18. Meer grote complicaties bij een perope-
ratieve ischemietijd van 60 minuten of langer 
bij een borstreconstructie middels een deep 
inferior epigastric artery perforator flap 
(DIEP) 
N. Hillberg, R. van der Hulst, J. Beugels, S. Tuinder 
Maastricht 
Achtergrond: Een deep inferior epigastric artery perforator 
flap (DIEP) is een van de meest gebruikte vrije lappen voor 
de reconstructie van de borst na een mastectomie. De vrije 
lap kan schade oplopen door een lange ischemietijd tijdens 
de operatie. In deze studie wordt de associatie tussen post-
operatieve complicaties en een langere peroperatieve ische-
mietijd van de DIEP-lap ten behoeve van een reconstructie 
van de borst onderzocht. 
Methode: Een retrospectieve analyse uit een prospectief ver-
zamelde database werd verricht van patiënten die een borst-
reconstructie middels een DIEP-lap ontvingen in het Maas-
tricht Universitair Medisch Centrum tussen januari 2010 en 
juni 2017 (n = 609). De DIEP-lappen werden verdeeld in 
een groep met een ischemietijd van minder dan 60 minuten 
en een groep waarbij de ischemietijd 60 minuten of langer 
bedroeg. De belangrijkste uitkomstmaten waren de postope-
ratieve complicaties aan de borstzijde, met in het bijzonder 
de majeure complicaties die gelijkstonden aan re-exploratie, 
verlies van een deel van de lap of verlies van de gehele lap. De 
follow-up bedroeg voor alle patiënten minimaal één maand. 
Ervaring: In 22,2% van de DIEP-lappen bedroeg de ische-
mietijd 1uur of langer. In deze groep trad in 31,1% een post-
operatieve complicatie op aan de borstzijde. In 17% van de 
lappen met een langere ischemietijd vond een majeure com-
plicatie plaats. In de lappen met een ischemietijd minder 
dan een uur vond in 22,4% van de lappen een complicatie 
plaats en in 9,5% een majeure complicatie. Er werd een sig-
nificante associatie gevonden tussen majeure complicaties 
postoperatief en een ischemietijd van 60 minuten of langer 
bij zowel een univariate analyse (p = 0,0014) als bij de mul-
tivariate regressieanalyse (p = 0,037). 
Conclusie: Bovenstaande studie toont aan dat het zinvol is 
om te streven naar een peroperatieve ischemietijd van min-
der dan 60 minuten bij het uitvoeren van een DIEP-lap ter 
reconstructie van de borst. Bij een langere ischemietijd is er 
een groter risico op majeure complicaties postoperatief. 

  

19. 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 gerandomiseer-
de studie in de wereld die de effectiviteit en veiligheid van 
‘Autologous Fat Transfer’ (AFT) met pre-expansie evalu-
eert. Dat AFT de mogelijkheid biedt een volledige borst te 
reconstrueren is bewezen. Belangrijke vragen blijven echter 
bestaan ten aanzien van de volumeontwikkeling van de te 

enten met radiale polydactylie type II en IV 
R.R. Dijkman, R.G. Leicher, R.W. Selles, M. Mann,  
W. Hülsemann, S.E.R. Hovius, C.A. van Nieuwenhoven 
Rotterdam, Hamburg (D)
Achtergrond: Radiale polydactylie is een relatief veelvoorko-
mende aangeboren handafwijking. Ondanks adequate chi-
rurgische behandeling wordt het ziektebeeld gekenmerkt 
door een variabele mate van hypoplasie en krachtsverlies 
van de gereconstrueerde duim. Deze studie had tot doel om 
krachtsverlies te kwantificeren bij patiënten met de meest 
voorkomende typen radiale polydactylie (i.e., type II en IV), 
om vast te stellen welke factoren van invloed zijn op duim-
kracht bij deze patiënten, en om te evalueren in welke mate 
verlies van duimkracht beperkend is voor handvaardigheid 
in het dagelijks leven. 
Methode: Dit onderzoek valt onder een internationaal, mul-
ticenter, lange termijn follow-upstudie naar postoperatieve 
uitkomsten bij radiale polydactylie. Geopereerde patiënten 
met een unilaterale radiale polydactylie type II of IV wer-
den opgeroepen voor metingen. Duimkracht werd gemeten 
met een pinch dynamometer en met de Rotterdam Intrinsic 
Hand Myometer (‘RIHM’). Duimkracht van de onaange-
dane contralaterale zijde werd als referentie gebruikt. Type 
radiale polydactylie, dominantie, thenar hypoplasie, aantal 
operaties, geslacht, leeftijd bij follow-up, duur van follow-up, 
gewrichtsinstabiliteit, en duimgrootte werden beschouwd 
als potentiele determinanten van duimkracht. Handvaardig-
heid werd gemeten met de ABILHAND-kids-vragenlijst. 
Ervaring: Bij de 80 geïncludeerde patiënten was duimkracht 
van de aangedane hand tot 86%-94% verminderd ten op-
zichte van de contralaterale onaangedane zijde. Duimkracht 
werd beïnvloed door dominantie, duimgrootte en aantal ope-
raties. Duimen van patiënten met radiale polydactylie aan 
de dominante hand waren gemiddeld 10%-29% sterker ten 
opzichte van duimen van patiënten met radiale polydactylie 
aan de non-dominante hand, met uitzondering van MCP-
flexiekracht. Duimgrootte was positief gecorreleerd met 
duimkracht, terwijl het aantal operaties een negatieve cor-
relatie vertoonde. Er was geen correlatie tussen relatieve 
duimkracht en handvaardigheid. Leeftijd bij follow-up en 
duur van follow-up waren positief gecorreleerd met hand-
vaardigheid. 
Conclusie: De relatief kleine, maar statistisch significante 
duimkrachtvermindering bij patiënten met radiale poly-
dactylie type II en IV beïnvloedt hun handvaardigheid niet. 
Kracht is beter bij radiale polydactyliepatiënten met een aan-
gedane dominante duim, en bij patiënten met een relatief 
grotere duim. Anderzijds is het aantal revisie-ingrepen geas-
socieerd met een grotere krachtvermindering. 
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delijk of er een behandelingstraject ingezet zal worden. In 
deze studie wilden wij door middel van focusgroepen explo-
reren welke eigenschappen van littekenkwaliteit voor patiën-
ten belangrijk zijn, om de inhoud van de Patient Scale van de 
Patient and Observer Scar Assessment Scale te verbeteren 
(POSAS 3.0). 
Methode: Geschikte deelnemers waren volwassenen met 
brandwonden-, chirurgische, necrotiserende fasciitis en ke-
loïdlittekens. De potentiele deelnemers werden geworven in 
beide locaties van het Amsterdam UMC en het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk. Tijdens de focusgroepen werden 
de deelnemers gevraagd om alle ervaren eigenschappen van 
littekenkwaliteit te noemen en te vertellen waarom zij be-
paalde eigenschappen als belangrijk beschouwden. De fo-
cusgroepen werden geleid door een getrainde moderator en 
een arts-onderzoeker. De gesprekken werden opgenomen 
en volledig getranscribeerd, waarna een thematische conten-
tanalyse op de transcripten verricht werd. 
Ervaring: Tussen maart en juli 2018 vonden er vier focus-
groepen plaats met in totaal 28 personen met brandwonden- 
(46%), chirurgische (32%), necrotiserende fasciitis (11%) en 
keloïdlittekens (11%). Het merendeel van de deelnemers was 
vrouw (71%). Uit de focusgroepen is gebleken welke eigen-
schappen het meest belangrijk gevonden worden en welke 
verschillen er bestaan tussen de typen littekens. 
Conclusie: Deze kwalitatieve studie geeft nieuwe inzichten 
in wat patiënten beschouwen als belangrijke eigenschappen 
van hun littekens. In november 2018 zullen er nog twee fo-
cusgroepen plaatsvinden in Brisbane, Australië, om te on-
derzoeken of er verschillen bestaan tussen Nederlandse en 
Australische patiënten. Door patiënten te betrekken bij de 
ontwikkeling van de Patient Scale van de POSAS 3.0 worden 
er enkel voor de patiënt relevante items opgenomen in de 
schaal, geschreven in hun eigen taal. Hierdoor zal de validi-
teit van de nieuwe POSAS toenemen. 

  

21. De invloed van implantaten op de sensibi-
liteit van de borst na unilaterale mastectomie: 
een cross-sectionele studie 
E. Bijkerk, S.M.H. Tuinder, E.M. Heuts, S.M.J. van Kuijk, 
R.R.W.J. van der Hulst 
Maastricht 
Achtergrond: Borstreconstructies na een behandeling voor 
borstkanker zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit 
van leven voor borstkankerpatiënten. Toch kiezen niet alle 
patiënten voor een reconstructie en is de keuze van het on-
dergaan van een reconstructie één van zeer persoonlijke 
aard. Functionele aspecten van de borst, zoals het gevoel, 
evenals de factoren die dit kunnen beïnvloeden, moeten 
hierbij in overweging worden genomen. Studies naar deze 
factoren, zoals het hebben van een implantaat, zijn beperkt. 
Het doel van de huidige studie is het bepalen van mogelijke 
factoren die van invloed zijn op het gevoel in de borst na 
mastectomie. 
Methode: Tussen 2016 en 2018 werd een cross-sectionele 
studie uitgevoerd in het MUMC+. Vrouwen (≥ 18 jaar) kwa-
men in aanmerking na een unilaterale mastectomie, met/

reconstrueren borst gedurende het traject. Deze studie rap-
porteert de eerste analyses op basis van de resultaten over 
de volume-opbouw en het uiteindelijke volumebehoud in de 
groep patiënten die met AFT is behandeld met ten minste 
zes maanden follow-up. 
Methode: Door middel van de analyse van Vectra-3D-foto’s 
werd de uiteindelijke volumetoename gedurende het recon-
structietraject met BRAVA-AFT in kaart gebracht. Er werd 
onderzocht hoe deze toename zich verhoudt ten opzichte 
van het geïnjecteerde volume vetcellen. Hiervoor werd van 
iedere patiënt die BRAVA-AFT-reconstructie ondergaat, 
en ten minste 6 of 12 maanden follow-up heeft, de meest 
recente Vectra-3D-foto met de initiële foto na mastectomie 
vergeleken. Vervolgens werd door middel van analyses op 
deze berekeningen en het totaal intra-operatief geïnjecteerde 
volume vetcellen een gemiddelde resorptiegraad bepaald, 
evenals het totale volumebehoud. 
Ervaring: Het totaal geïncludeerde patiënten binnen de 
BREAST-trial bedraagt op dit moment 142 vrouwen. Van 
hen ontvangen 70 een reconstructie middels AFT. Momen-
teel hebben 19 vrouwen het reconstructietraject doorlopen 
met daarbij een follow-up van ten minste zes maanden. 7 
van hen kregen een bilaterale borstreconstructie. Gemiddeld 
ontvingen zij 4 sessies met AFT. Analyses ten bate van vo-
lume-injectie, volumeontwikkeling en vorm over de tijd liet 
een exponentieel beloop zien met een volumebehoud van 
de gereconstrueerde neo-mamma in de patiënten met een 
totaal van 12 maanden follow-up. Er werden geen ernstige 
complicaties gerapporteerd die gerelateerd waren aan de be-
handeling middels BRAVA-AFT. 
Conclusie: Middels een nauwgezette follow-up met 3D-Vec-
trafoto’s wordt meer inzicht verkregen in de volumeontwik-
keling van de borst die gereconstrueerd wordt middels AFT. 
Door de gemaakte volumemetingen gedurende het recon-
structietraject kan de volumetoename per sessie worden be-
rekend. Vanuit deze tussentijdse analyse van patiënten met 
ten minste zes maanden follow-up werd de volumeresorptie 
berekend en de ontwikkeling van de neo-mamma beter in 
kaart gebracht. Naarmate een groter aantal vrouwen een ade-
quate follow-up zal hebben, zullen meer factoren kunnen 
worden geanalyseerd. Zodoende kan een nauwkeurigere in-
schatting van het benodigde volume vetcellen voor gewenste 
volumetoename worden gemaakt en kunnen patiënten beter 
worden geïnformeerd over het beloop. 

  

20. Het patiëntenperspectief op litteken-
kwaliteit: een kwalitatieve studie 
M.E. Carrière, L.B. Mokkink, A. Pijpe, H.C.W. de Vet, 
P.P.M. van Zuijlen 
Amsterdam, Beverwijk 
Achtergrond: Littekenschalen worden gebruikt om litte-
kenkwaliteit (uiterlijke kenmerken, tactiele kenmerken en 
symptomen) te meten, met als doel het monitoren van pati-
enten en het evalueren van de effectiviteit van littekenbehan-
delingen. De mening van de patiënt over het litteken is erg 
belangrijk, omdat deze niet altijd overeenkomt met die van 
de clinicus. Daarnaast bepaalt de patiënttevredenheid uitein-
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5,1) maanden, respectievelijk (p = ,004). RS-patiënten had-
den een wijdere en langere palatoschisis (p = ,001) en onder-
gingen vaker VLIV dan furlowsluiting (p = ,001). Fistula trad 
op in 5% RS versus 0% IP (p = ,049). Spraakevaluatie was 
beschikbaar in 44 RS- en 47 IP-patiënten (mediane follow-
up: 8,2 jaar). VPI trad op in 41% RS versus 17% IP (p = ,014) 
en in 60% syndromaal RS versus 16% geïsoleerd RS (p = 
,005). 16 RS- versus 4 IP-patiënten ondergingen secondaire 
Z-plastiek, en 3 RS- versus 1 IP-patiënt(en) ondergingen een 
derde spraakverbeterende operatie. In RS was neonatale 
ademhalingsproblematiek niet geassocieerd met VPI (p = 
,307). OSAS werd gediagnosticeerd in 17% RS- versus 2% 
IP-patiënten (p = ,031). 
Conclusie: In de huidige studie presenteren we een palato-
schisisprotocol dat tijd van sluiting en type sluiting aanpast 
op basis van individuele patiëntkarakteristieken, die in RS 
een wijdere en langere palatoschisis, en luchtwegproblema-
tiek omvatten. Onze data tonen aan dat dit veilig is wat be-
treft de luchtweg in RS, en benadrukt preoperatieve beoor-
deling van detailleerde palatoschisisanatomie als voorspeller 
van VPI. Geïsoleerde RS-patiënten demonstreerden gelijke 
spraakuitkomsten als IP-patiënten. Syndromale RS-patiën-
ten demonstreerde gelijke langetermijnspraakuitkomsten, 
maar met een hoger aantal secundaire Z-plastieken ter be-
handeling van VPI. Obstructieve spraakverbeterende ope-
raties kunnen op deze manier vermeden worden, terwijl er 
normale velopharyngeale functie wordt bereikt in RS-pati-
enten. 

  

23. Schedelverruimende operaties bij  
crouzonsyndroom 
I.M.J. Mathijssen, S. Versnel, M.L.C. van Veelen 
Rotterdam 
Achtergrond: Kinderen met crouzonsyndroom hebben 60% 
kans op verhoogde hersendruk binnen het eerste levensjaar 
en 75% kans op het ontwikkelen van Chiari I-malformatie 
(laaghangen van de cerebellaire tonsillen door het foramen 
magnum), waarbij deze 3 factoren sterk gerelateerd zijn. De 
traditionele behandeling van een Chiari I is een foramen 
magnum-decompressie, wat een riskante ingreep is en een 
hoog risico op reossificatie heeft als die op jonge leeftijd 
wordt uitgevoerd. Mogelijk kan een schedelverruimende 
operatie ter hoogte van het cerebellum de progressie van 
tonsillaire herniatie voorkomen of zelfs verbeteren. 
Methode: Sinds 2006 loopt een prospectieve cohortstudie 
waarbinnen alle patiënten met crouzonsyndroom minstens 
jaarlijks worden vervolgt ten aanzien hersendruk (fundosco-
pie, OCT), schedelgroei, neurologisch onderzoek en slaap-
studies. Op de leeftijden van 0, 2 en 4 jaar wordt een MRI-
scan gemaakt ter screening op Chiari I. Eerder is aangetoond 
dat occipitale expansie meer intracranieel volume oplevert 
dan een frontale expansie; tevens is het gebruik van distrac-
tie gunstig voor meer volumewinst. De techniek van occipi-
tale distractie is verder aangepast zodat de volumewinst met 
name in de achterste schedelgroeve wordt behaald, ten gun-
ste van de ruimte voor het cerebellum. 
Ervaring: Alle drie crouzonpatiënten bij wie een nieuwe 

zonder directe reconstructie middels implantaat. Het gevoel 
op negen verschillende punten per borst werd gemeten met 
behulp van Semmes-Weinstein monofilamenten. De con-
tralaterale borst diende als referentie. Uitkomsten tussen 
geamputeerde en controleborst werden met een T-toets ge-
analyseerd. Met lineaire regressies werd de invloed van leef-
tijd, BMI, implantaat, het aantal voorgaande operaties en tijd 
tussen mastectomie en meetmoment bepaald op het gevoel 
van de borst, berekend als verschil tussen mediane monofi-
lamentwaarde van de geamputeerde en controleborst. 
Ervaring: 53 patiënten werden geïncludeerd. 16 patiënten 
hadden een directe reconstructie met een implantaat onder-
gaan (30,8%). Een gepaarde T-toets liet een significant ho-
gere mediane monofilamentwaarde zien in de mastectomie-
groep ten opzichte van de referentiegroep (p < 0,001). Geen 
van de eerdergenoemde variabelen had een significante in-
vloed op het verschil in gevoel op basis van de mediane mo-
nofilamentwaarde, behalve het hebben van een implantaat 
(p = 0,004). 
Conclusie: Hoewel meerdere factoren van invloed kunnen 
zijn, lijkt het hebben van een implantaat een statistisch sig-
nificante invloed te hebben op het gevoel van de gerecon-
strueerde borst. Andere factoren zoals radiotherapie en che-
motherapie moeten worden onderzocht. Op die manier kan 
een predictiemodel opgesteld worden en kunnen vrouwen 
worden geïnformeerd over de kans op herstel van gevoel in 
de gereconstrueerde borst. Het is van belang de patiënt pre-
operatief goed te informeren, alvorens zij de keuze maakt 
om wel of geen reconstructie te ondergaan. 

  

22. Chirurgische en langetermijnspraak-
uitkomsten na gehemeltespleetsluiting in  
patiënten met robin sequentie en in geïso-
leerde palatoschisispatiënten 
R.J.H. Logjes, S. Upton, B.A. Mendelsohn, C.C. Breugem, 
W.Y. Hoffman, J.H. Pomerantz 
San Francisco (USA), Utrecht
Achtergrond: De met robin sequentie (RS) geassocieerde 
palatoschisis verschilt van de geïsoleerde palatoschisis (IP) 
in termen van anatomie, luchtweg, leeftijd ten tijde van slui-
ting, en andere patiënt-karakteristieken. Doel: Het vergelij-
ken van chirurgische en langetermijnspraakuitkomsten tus-
sen RS-patiënten en IP-patiënten, en het identificeren van 
risicofactoren op slechtere spraakuitkomsten. 
Methode: In deze retrospectieve studie werden alle op-
eenvolgende RS-patiënten (1990-2016) die een gehemel-
tespleetsluiting ondergingen in het University California 
San Francisco Medical Center vergeleken met IP-patiënten. 
Operatietechniek was sluiting volgens Von Langenbeck met 
intravelaire veloplastiek (VLIV) of sluiting volgens Furlow 
afhankelijk van luchtweg en palatoschisiskarakteristieken. 
Uitkomstmaten waren fistula, velopharyngeale insufficiën-
tie (VPI), spraakverbeterende operaties, schisisgerelateerde 
spraak- en articulatiestoornissen, en obstructief slaapapneu-
syndroom (OSAS). 
Ervaring: 75 RS- en 83 IP-patiënten ondergingen gehemel-
tespleetsluiting, gemiddelde leeftijd 13,7 (SD 5,3) en 11 3 (SD 
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caties. Het doel van deze studie was om prognostische fac-
toren te identificeren die geassocieerd zijn met heroperaties 
na arthroscopisch debridement van het TFCC. Daarnaast 
hebben we gekeken naar het aantal en het type heroperaties 
en complicaties, en rapporteren we over persisterende pijn-
klachten aan de ulnaire zijde van de pols. 
Methode: In een retrospectieve cohortstudie werden patiën-
ten geïncludeerd die een arthroscopisch debridement van 
het TFCC ondergingen tussen januari 2003 en december 
2017. We includeerden patiënten uitsluitend als het de-
bridement de eerste operatie was voor de behandeling van 
hun pijnklachten. Bovendien werden patiënten geëxludeerd 
indien jonger dan 18 jaar of gediagnosticeerd met inflam-
matoire artritis. Medische dossiers werden beoordeeld op 
onze verklarende variabelen, heroperaties, complicaties en 
rapportage van symptomen. We gebruikten bivariate ana-
lyses (Mann-Whitney U-test en Fisher's exact-test) en een 
multivariabele regressieanalyse om factoren te identificeren 
die geassocieerd zijn met heroperatie na arthroscopisch de-
bridement van het TFCC. 
Ervaring: Binnen de 163 procedures waren 31 heroperaties 
(19%). 17 patiënten ondergingen een ulna verkortingsosteo-
tomie (10%) en 7 patiënten een revisie TFCC-debridement 
(4,3%). Een positieve ulnaire variantie bleek de enige factor 
onafhankelijk geassocieerd met heroperatie (odds ratio 4,5; 
95% CI 1,5-14). 23 patiënten ondervonden een complica-
tie (14%), meest voorkomend waren extensor carpi ulnaris 
(ECU) tendinitis/tenosynovitis (n = 9; 5,5%) en symptomen 
van de sensorische cutane dorsale tak van de nervus ulnaris 
(n = 5; 3,1 %). Bij de laatste klinische follow-up rapporteerden 
15 patiënten (9,2%) persisterende klachten van pijn aan de 
ulnaire zijde van de pols. 
Conclusie: Arthroscopisch debridement van het TFCC levert 
pijnverlichting naar tevredenheid op met een acceptabel aan-
tal heroperaties en complicaties. Deze studie is van belang 
bij de preoperatieve chirurgische besluitvorming, aangezien 
patiënten met een positieve ulnaire variantie een viermaal 
verhoogde kans hebben op revisiechirurgie na arthrosco-
pisch debridement van het TFCC. 

  

26. De vertaling van de WOUND-Q, een 
nieuwe PROM voor chronische wonden 
T.C. van Alphen, E.L.W.G. van Haren, L. Poulsen, A. Lind 
Jacobsen, J. Ahm Sørensen, R.R.W.J. van der Hulst, M.M. 
Hoogbergen, A.L. Pusic, A.F. Klassen
Boston (USA), Eindhoven
Achtergrond: Chronische wonden, bijvoorbeeld veroorzaakt 
door diabetische ulcera, decubitus of radiatieschade, heb-
ben een enorme invloed op de kwaliteit van leven van de  
patiënt. Traditioneel wordt de uitkomstmaat binnen de 
wondzorg gemeten via objectieve uitkomstmaten zoals tijd 
tot de wond dicht is en complicaties. De WOUND-Q is een 
nieuwe Patient Reported Outcome Measure (PROM) die, 
naast de traditionele uitkomstmaten, de ervaren resultaten 
van de behandeling, de kwaliteit van leven en zorg bij patiën-
ten met chronische wonden evalueert. Het doel van deze stu-
die is het vertalen en cultureel aanpassen van de WOUND-Q 

methode van occipitale distractie is verricht, hadden voor-
afgaand aan hun ingreep al een Chiari I-malformatie. Na de 
distractie was de mate van tonsillaire herniatie bij alle drie 
verbeterd. Deze bevinding werd nooit gedaan bij de eerdere 
technieken. 
Conclusie: Deze nieuwe occipitale distractietechniek ver-
mindert de mate van tonsillaire herniatie bij crouzonsyn-
droom. Mogelijk kunnen hiermee op de lange termijn neu-
rologische symptomen en de indicatie voor een foramen 
magnum-decompressie worden voorkomen. 

  

24. A new flexor carpi radialis tendon transfer 
technique for midcarpal instability 
H.J.A. Zijlker, K. Harmsen, S.D. Strackee 
Amsterdam 
Achtergrond: Midcarpal instability (MCI) is a complex ki-
nematic dysfunction of the wrist that causes invalidating 
symptoms. Surgery is only indicated in case conservative 
therapy has led to insignificant results. However, there is 
no general consensus for the most suitable operative techni-
que. We present a large case series of patients with MCI who 
were treated by our new tendon transfer technique utilizing 
the flexor carpi radialis (FCR) tendon. 
Methode: Patients with MCI who received our new tendon 
transfer technique were retrospectively identified through 
a database search. Clinical outcomes and complications 
were assessed by examination of the medical records and a 
questionnaire, consisting of the QuickDASH and PRWHE 
questionnaires, visual analog scale pain score and additional 
questions. 
Ervaring: Twenty-five patients (29 wrists) were included in 
this study. Moderate QuickDASH (41) and PRWHE (44) sco-
res were demonstrated after a mean follow-up of 19 months. 
The mean grade of the operation was a 7.3/10. Twenty pa-
tients would choose the same operation again as treatment 
for their wrist problems and 22 patients would recommend 
this procedure to other patients with MCI. Persistent posto-
perative pain was experienced in 12 wrists: 11 were re-opera-
ted, of which 2 received a radio-lunate arthrodesis. 
Conclusie: Our new operative technique appears to be a vi-
able option for patients with MCI. However, since pre-ope-
rative data are missing, a prospective study is necessary to 
adequately objectify the results. 

  

25. Prognostische factoren voor heroperatie 
en complicaties na arthroscopisch debride-
ment van het triangulaire fibrocartilagineuze 
complex (TFCC) 
S.H.W.L. Verhiel, M.J.P.F. Ritt, N.C. Chen 
Boston (USA), Amsterdam 
Achtergrond: Een beperkt aantal studies heeft gekeken naar 
factoren die geassocieerd zijn met de noodzaak voor een 
heroperatie na arthroscopisch debridement van het TFCC. 
Uit deze studies bleken een positieve ulnaire variantie en 
bijkomend letsel van het lunotriquetrale ligament te leiden 
tot minder gunstige klinische uitkomsten en meer compli-
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en VU medisch centrum) ingevuld ter beoordeling van de 
verandering in kwaliteit van leven postoperatief. 
Ervaring: 71% retourneerde de GCBI-vragenlijst (MDO 
12/15, TLA 10/16). Follow-up bedroeg 5,9 jaar (range: 1,3-
10,5) en mediane leeftijd ten tijde van operatie was 24 da-
gen (range: 5-131). Mediane GCBI-score post-MDO versus 
post-TLA bedroeg 21,9 (9,4 IQR) versus 26,0 (37,5 IQR) (p 
= 0,716) respectievelijk, wijzend op verbetering in kwaliteit 
van leven na beide operaties. In alle subgroepen (emotie, 
fysieke gezondheid, leren en vitaliteit) werd positieve veran-
dering in kwaliteit van leven geobserveerd voor zowel MDO 
als TLA. In syndromale RS-kinderen demonstreerden beide 
operaties lagere positieve verandering in kwaliteit van leven 
vergeleken met geïsoleerde RS-kinderen (19,8 MDO en 16,7 
TLA versus 24.0 MDO en 35,4 TLA, p = 0,303). 
Conclusie: Dit is de eerste studie die de kwaliteit van leven 
heeft onderzocht na MDO en TLA. Beide technieken de-
monstreerden een algemene verbetering in kwaliteit van le-
ven postoperatief en er waren geen significante verschillen 
tussen MDO en TLA. Deze kwaliteit-van-leven-uitkomsten 
kunnen worden toegevoegd aan de discussie omtrent het 
toepassen van MDO of TLA als chirurgische behandeling 
voor ernstige ademhalingsproblematiek in robin sequentie. 
Grotere studies gericht op kwaliteit-van-leven-uitkomsten 
zijn noodzakelijk. 

  

28. Chirurgische resultaten, postoperatieve 
complicaties en patiëntgerapporteerde uit-
komsten na vrijelapreconstructie van ernstig 
letsel aan de bovenste extremiteiten: een 
retrospectieve, lange termijn follow-upstudie 
S. van Bekkum, T. de Jong, J.M. Zuidam, M.A.M. Mureau 
Rotterdam 
Achtergrond: Reconstructie van ernstige letsels aan de boven-
ste extremiteiten zijn uitdagend, vooral in het geval van we-
kedelenverlies of amputaties waarbij microchirurgische tech-
nieken noodzakelijk zijn ter behoud van de extremiteit. Deze 
letsels kunnen het algemene dagelijkse leven en werkleven na-
delig beïnvloeden. Echter, is er een gebrek aan kennis over de 
langetermijnimpact van microchirurgische reconstructie van 
deze letsels op patiëntgerapporteerde armfunctie en kwaliteit 
van leven. 
Methode: In een retrospectieve, langetermijnstudie zijn alle pa-
tiënten die een vrijelapreconstructie aan de bovenste extremi-
teiten hebben ondergaan tussen 1993 en 2014 geïdentificeerd. 
Patiënten zijn verdeeld in vijf groepen op basis van de ernst 
van het letsel: enkel wekedelenletsels, open fracturen, (sub)
totale amputaties, alle letsels met motorisch zenuwletsel en 
gesloten fracturen. Patiëntgerapporteerde armfunctie en kwa-
liteit van leven werd verzameld via drie gevalideerde vragen-
lijsten: de 36-item short-form health-survey (SF-36), de disabi-
lities of the arm, shoulder, and hand questionnaire (DASH) en 
de Michigan hand outcomes questionnaire (MHQ). 
Ervaring: 80 patiënten ondergingen een microvasculaire re-
constructie. 30% ondervond een complicatie en in 6% ging 
de lap verloren. 28 patiënten (44%) reageerde. op de vragen-
lijsten. In vergelijking met de Nederlandse populatie waren 

van het Engels naar het Nederlands en Deens. 
Methode: Voor de vertaling en culturele aanpassing van 
de Nederlandse en Deense versies van de WOUND-Q heb-
ben we een combinatie van de van de International Society 
for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 
en World Health Organization (WHO) richtlijnen gevolgd. 
Deze richtlijnen omvatten: twee voorwaartse vertalingen, 
één achterwaartse terugvertaling, een evaluatie daarvan door 
een expertpanel en cognitieve debriefingsinterviews met 
chronische wondpatiënten. De focus ligt op het ontwikkelen 
van conceptueel vergelijkbare vertaling in plaats van een let-
terlijke vertalingen van instructies, vragen en antwoordop-
ties in een duidelijke en eenvoudige formulering die begrij-
pelijk is voor alle patiënten. 
Ervaring: Resultaten uit de voorwaartse en achterwaartse 
vertaling van de Nederlandse en de Deense versie toonde 
24 en respectievelijk 23 items waarvan de betekenis zodanig 
was veranderd dat deze items opnieuw vertaald moest wor-
den. De evaluatie van de items door het expertpanel hielp het 
aantal medische termen in de vragenlijst te minimaliseren 
en in totaal werden 6 items verwijderd omdat de oorspron-
kelijke items onduidelijk waren of het te moeilijk was om in 
de doeltaal te vertalen. Een totaal van 38 cognitieve debriefin-
ginterviews resulteerden in kleine aanpassingen en toonden 
aan dat de vragenlijst voor de patiënten gemakkelijk leesbaar 
en begrijpelijk was. 
Conclusie: Het vertaal- en culturele aanpassingsproces is 
een essentiële stap om PROM's aan te passen voor gebruik 
in een andere taal of cultuur. De ISPOR- en WHO-richtlij-
nen focussen op een conceptuele in plaats van een letterlijke 
vertaling. Dit vertaal- en culturele aanpassingsproces leidde 
tot een equivalente Nederlandse en Deense versie van de 
WOUND-Q met eenvoudige formulering van alle instruc-
ties, vragen en antwoordopties die begrijpelijk zijn voor alle 
patiënten. De door ons beschreven vertaalmethode en cultu-
rele aanpassingsmethode zorgen ervoor dat de WOUND-Q 
gebruikt kan worden ter evaluatie van de behandeling van 
patiënten met een chronische wond in Nederland en Dene-
marken. 

  

27. Kwaliteit van leven in robin sequentie: 
een vergelijking tussen mandibulaire distrac-
tie osteogenese en tong-lipadhesie 
R.J.H. Logjes, J.F. Mermans, E.C. Paes, M.S.M. Muradin, 
J.P. Don Griot, C.C. Breugem
Utrecht, Amsterdam 
Achtergrond: Ademhalingsproblematiek bij kinderen met 
robin sequentie (RS) kan chirurgisch behandeld worden 
met Mandibula Distractie Osteogenese (MDO) of Tong Lip 
Adhesie (TLA). Meerdere studies hebben de effectiviteit van 
deze twee chirurgische technieken bewezen, maar geen en-
kele studie heeft postoperatief de kwaliteit van leven onder-
zocht en vergeleken. 
Methode: In deze retrospectieve studie is de Glasgow Child-
ren’s Benefit Inventory (GCBI)-vragenlijst door ouders van 
kinderen met RS (jonger dan 1 jaar) die MDO of TLA heb-
ben ondergaan (2006-2016, Wilhelmina Kinderziekenhuis 
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30. Een interne audittechniek voor kwaliteits-
verbetering door indicatormeting en individu-
ele performance meting, deel twee 
B.J.P.R. Vos, Smits, N. Beudeker, H. Rakhorst 
Enschede 
Achtergrond: De afgelopen jaren neemt de focus op levering 
van hoge kwaliteit van zorg op een kosteneffectieve wijze 
toe. Voor verbetering van lokale zorg spelen inzicht in de 
kwaliteit en de oorzaak van discrepanties tussen chirurgen 
een sleutelrol. Wij presenteren simpele en snelle tools om 
de lokale kwaliteit van zorg te meten en verbeteren middels 
audits, waarbij ter illustratie de methoden en resultaten van 
een audit cyclus bij mammareconstructies door middel van 
protheses wordt weergegeven. 
Methode: In 2015 werd het percentage explantaties van tis-
sue expanders (TE) en definitieve protheses binnen 60 da-
gen van plaatsing geëvalueerd in patiënten die in 2014 een 
mammareconstructie door middel van een prothese onder-
gingen. Patiënten werden getraceerd met behulp van admi-
nistratieve data. De resultaten werden tijdens een meeting 
met alle chirurgen in 2015 op semi-anonieme wijze in fun-
nel plots gepresenteerd en bediscussieerd. Naar aanleiding 
van de audit volgde een interventie. Vervolgens werden de 
data van de twee volgende jaren geëvalueerd om het (blij-
vende) effect van de audit te vervolgen. 
Ervaring: In het eerste auditjaar werden 6,1% (15/244) van 
alle implantaten en 9,9% (9/91) van alle TE's geëxplanteerd, 
de voornaamste reden van explantatie was infectie (60,0% 
en 77,8%, respectievelijk). Discussie tijdens de meeting 
leidde tot implementatie van een anti-infectieprotocol. Het 
jaar daarop verlaagde het explantatiepercentage naar 3,8% 
(8/208) en 7,8% (8/102), waarbij 55,6% en 63% geëxplan-
teerd moest worden door infectie. Twee jaar later zette de 
reductie in explantie door in een explantatiepercentage van 
3,4% (6/167) en 3,1% (2/64), waarbij 50% en 100% geëx-
planteerd werd in verband met infectie. 
Conclusie: Audit feedback en de daaropvolgende discussie 
aangaande oorzaken voor inter-operateurverschillen heeft 
geleid tot een verandering in ons protocol voor insertie van 
mammaprotheses en een vermindering van het aantal ex-
plantaties. 

  

31. Kortere versus langere immobilisatieduur 
na chirurgie voor duimbasisartrose: een  
propensiteitscore gematchte studie 
J. Tsehaie, R.M. Wouters, R. Feitz, H.P. Slijper, S. Hovius, 
R.W. Selles 
Rotterdam 
Achtergrond: De richtlijn voor behandeling van duimbasis-
artrose (NVPC) adviseert om patiënten die geen verbetering 
ervaren na conservatieve behandeling te converteren naar 
chirurgie. Een verschillende duur van immobilisatie wordt 
beschreven na chirurgie voor duimbasisartrose, variërend 
van 2 tot 12 weken postoperatief. Echter is het onduidelijk 
of een lange immobilisatie noodzakelijk is, en of kortere 
immobilisatie niet ook veilig is. Verder is het onduidelijk 
of korte immobilisatieduur niet tot meer complicaties leidt 

de resultaten in de SF-36 ‘fysieke score’, ‘lichaamspijn’ en 
‘beperkingen door fysieke gezondheid’ significant minder. 
Ondanks verschillen tussen de aangedane en niet-aangedane 
zijde in de MHQ overall ADL-score (67,8 versus 86,5, p = 
0,008) en totale handscore (68,0 versus 87,3, p < 0,001) is 
58% van de patiënten (zeer) tevreden met de algehele hand-
functie van de aangedane zijde. 
Conclusie: Vrijelapreconstructie bij ernstige letsels van de 
bovenste extremiteiten is een succesvolle methode. Na 10 
jaar follow-up is het merendeel van de patiënten tevreden 
met de behaalde functie, ondanks een significante slechtere 
handfunctie van de aangedane zijde. Echter blijven deze let-
sels een significante impact hebben op de dagelijkse kwaliteit 
van leven, waarbij chronische pijn een belangrijke negatieve 
factor is op de functionele resultaten en kwaliteit van leven. 

  

29. De internal mammary artery perforator 
als ontvangend bloedvat binnen de autologe 
borstreconstructie 
T.R. Friebel, R. Sabapathy, V. Ramakrishnan 
Chelmsford, UK 
Achtergrond: Binnen de autologe borstreconstructie kun-
nen verschillende bloedvaten worden gebruikt voor de 
vrije lapanastomose. De internal mammary artery (IMA) en 
thoracodorsal artery (TDA) worden het meest frequent be-
schreven. Vanwege minder geassocieerde morbiditeit en op-
pervlakkig verloop is het gebruik van de internal mammary 
artery perforator (IMAP) in de afgelopen jaren in populariteit 
toegenomen. Het vrijprepareren van de IMAP kan lastig zijn 
door zijn verloop tussen de intercostale spieren en de pecto-
ralis major (PM) -spier. Wij zullen onze preparatietechniek 
en ervaring in 50 borstreconstructiepatiënten beschrijven. 
Methode: De IMAPs in de tweede en derde intercostale 
ruimtes hebben de grootste diameter en worden daarom 
gebuikt. Het is niet zinvol de IMAP verder dan 2 cm van 
de borstwand vrij te prepareren, omdat het kaliber te klein 
wordt. Door de IMAP van de PM-spier vrij te prepareren 
kan voldoende lengte worden gewonnen. Toegang wordt 
verkregen door twee incisies in de PM-spier en het plaatsen 
van twee self-retainers. Een video zal worden gebruikt om 
de techniekbeschrijving te ondersteunen. Statussen van alle 
137 vrijelapborstreconstructies van de senior auteur tussen 
januari 2017 en mei 2018 zijn geëvalueerd. 
Ervaring: In 50 van de 137 autologe borstreconstructiepa-
tiënten werd de IMAP als ontvangend vat gebruikt. Dit wa-
ren 30 DIEP-lappen, 3 MS-TRAM-lappen, 12 TUG-lappen, 1 
SGAP-lap, 2 PAP-lappen en 2 stacked-lappen (DIEP + TUG 
en DIEP + PAP). Al de vrije lappen waren succesvol en er 
was geen mastectomieborsthuidnecrose. 
Conclusie: De beschreven preparatiemethode biedt ons een 
betrouwbare en reproduceerbare manier voor het gebruik 
van de internal mammary artery perforator binnen de auto-
loge borstreconstructie. 
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rapie in vergelijking met mastectomie alleen. 
Methode: Alle borstkankerpatiënten behandeld in Neder-
land tussen 2012-2016 met een mastectomie en adjuvante 
chemotherapie werden geselecteerd uit de NABON Breast 
Cancer Audit. Van de 6.300 geïncludeerde patiënten onder-
ging 73% alleen een mastectomie en 27% een mastectomie 
met DR. TOC werd separaat geanalyseerd en onderverdeeld 
in: ≤ 6 weken versus > 6 weken, ≤ 9 weken versus > 9 weken 
en ≤ 12 weken versus > 12 weken. Middels een multivariabel 
model werd bepaald wat de impact was van DR op de TOC. 
Via propensity score matching (PSM) werd bepaald of een 
effect bleef bestaan als patiënten een gelijke kans op de be-
handeling hadden op basis van andere karakteristieken. 
Ervaring: De mediane TOC was 34 dagen (interkwartielaf-
stand, 28-44) bij mastectomie alleen en 36 dagen (interkwar-
tielafstand, 29-47) bij mastectomie met DR. Van alle patiën-
ten had 29,5% een TOC van > 6 weken, 6,9% van > 9 weken 
en 1,9% een van > 12 weken. Na correctie voor patiënt- en tu-
morkarakteristieken bleken patiënten die een mastectomie 
met DR ondergingen vaker een TOC van > 6 weken (odds 
ratio, 1,32; 95%-betrouwbaarheidsinterval, 1,14-1,52) en > 9 
weken (odds ratio, 1,46; 95%-betrouwbaarheidsinterval, 1,15-
1,85) te hebben gehad, maar niet van > 12 weken. Na PSM 
bleef dit effect bestaan voor een TOC van > 6 weken, maar 
niet voor > 9 of > 12 weken. 
Conclusie: Een DR na mastectomie lijkt in Nederland geas-
socieerd met een iets langere doorlooptijd tot de start van ad-
juvante chemotherapie, maar niet tot een klinisch relevante 
verlenging. Voor wat betreft de kans op het oncologisch on-
verantwoord verlengen van deze doorlooptijd lijkt adjuvante 
chemotherapie geen contra-indicatie te zijn voor het uitvoe-
ren van een DR na mastectomie. 

  

33. Borstcontoursparende behandeling voor 
vroegstadiumborstkanker: een vergelijking 
van de borstkankerzorg tussen Nederland en 
Denemarken 
E. Heeg, M.B. Jensen, P.J. Marang-van de Mheen,  
R.A.E.M. Tollenaar, B. Ejlertsen, M.A.M. Mureau,  
M.T.F.D. Vrancken Peeters 
Leiden 
Achtergrond: Borstkankerbehandeling wordt steeds meer op 
maat gegeven waarbij het behoud van de borst(contour) in 
grote mate kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. Borst-
contoursparende behandelingen worden gedefinieerd als: 
1. primaire lumpectomie 2. neo-adjuvante chemotherapie 
(NAC) gevolgd door lumpectomie en 3. mastectomie met 
een directe reconstructie. We zagen in de afgelopen jaren 
in Nederland een stijging van het aantal patiënten dat haar 
borstcontour behield, alhoewel met een grote variatie tussen 
ziekenhuizen. Het doel van deze studie was om de borstcon-
toursparende behandelingen in Nederland en Denemarken 
te vergelijken om aanknopingspunten voor verbetering te 
identificeren. 
Methode: In de periode 2012-2016 werden in totaal 77,349 
patiënten met vroegstadium (T1-2N0-1M0) invasief borst-
kanker geselecteerd; 59.272 Nederlandse patiënten uit de 

en dezelfde uitkomsten geeft. Daarom is het doel van deze 
studie onderzoeken of korte immobilisatie non-inferieur is 
aan lange immobilisatie na chirurgie voor duimbasisartrose. 
Methode: In een multicenter cohortstudie (2011-2017) wer-
den patiënten geïncludeerd die een CMC-arthroplastiek 
(Weilby procedure) kregen als behandeling. De korte im-
mobilisatiegroep kreeg 3-5 dagen een gipsverband, gevolgd 
door een spalk tot 4 weken. De lange immobilisatiegroep 
kreeg 10-14 dagen gipsverband, gevolgd door een spalk tot 
6 weken. Propensity score matching (PSM) werd gebruikt 
om de patiënten te matchen op baselinekarakteristieken en 
te corrigeren voor mogelijke confounders. Uitkomst in pijn 
(VAS) en functie (Michigan Hand Questionnaire) werden 
geregistreerd op baseline, drie maanden en een jaar posto-
peratief. Secundaire uitkomsten waren complicaties, range 
of motion, kracht en tevredenheid met de behandeling. 
Ervaring: Na matching werden er 262 patiënten geïnclu-
deerd in de studie, waarvan 131 patiënten korte immobilisa-
tie en 131 lange immobilisatie kregen. De gemiddelde leeftijd 
was 60 ± 8 jaar en gemiddelde duur van de klachten was 39 
± 40 maanden. Geen significante verschillen werden gevon-
den tussen beide groepen in VAS-pijn (effect size 0,03, 95% 
CI. -0,21-0,27) en MHQ-totaalscore (effect size 0,01, 95% 
CI. -0,23-0,25) op zowel 3 maanden als 12 maanden. Verder 
werden geen verschillen gezien in de MHQ-subschalen en 
in complicaties, range of motion, kracht of tevredenheid met 
de behandeling. 
Conclusie: Concluderend stellen wij dat kortere gipsimmo-
bilisatieduur (3-5 dagen) niet inferieur is aan lange immobi-
lisatieduur (10-14 dagen) voor wat betreft uitkomsten in pijn, 
handfunctie, complicaties en andere secundaire uitkomsten. 
Deze resultaten laten zien dat deze kortere immobilisatie 
veilig is en aanbevolen kan worden. Kortere gipsimmobili-
satie zal het discomfort van het gipsverband verminderen en 
patiënten in staat stellen eerder te beginnen met handthera-
pie. Uit vervolgonderzoeken zal moeten uitblijken of eerdere 
start van handtherapie leidt tot betere uitkomsten in de be-
handeling van duimbasisartrose. 

  

32. Impact van een directe borstreconstructie 
na mastectomie op de timing van adjuvante 
chemotherapie: een analyse van de Neder-
landse borstkankerzorg 
E. Heeg, J.X. Harmeling, B.E. Becherer, P.J. Marang-van de 
Mheen, M.T.F. D. Vrancken Peeters, M.A.M. Mureau 
Leiden 
Achtergrond: In Nederland wordt een maximale tijd tussen 
operatie en adjuvante chemotherapie van 6 weken geadvi-
seerd. Literatuur laat een oncologisch maximale verantwoorde 
tijd tussen operatie en chemotherapie (TOC) zien tussen de 7 
en 12 weken. Tegenstrijdige resultaten omtrent het verschil in 
complicaties na een mastectomie met of zonder directe borst-
reconstructie (DR) in combinatie met chemotherapie verster-
ken de discussie over de impact van een DR op TOC. Het doel 
van deze studie was het analyseren van de impact van een DR 
op de doorlooptijd van mastectomie tot start van de chemothe-
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overwogen wordt. Het doel van deze studie is het preopera-
tief bepalen van de kans op een positieve sentinel node (SN) 
voor verschillende subtypen mammacarcinoom na NST bij 
klinisch kliernegatieve (cN0) patiënten met betrekking tot 
risico PMRT en timing van mammareconstructie. 
Methode: In deze landelijke cohortstudie zijn alle cT1-3N0 
mammacarcinoompatiënten behandeld met NST (chemo-
therapie met/zonder trastuzumab) gevolgd door mastecto-
mie en SN-procedure tussen 2010 en 2016 geïdentificeerd 
uit de Nederlandse Kankerregistratie. De cN0-status bij di-
agnose is gebaseerd op negatieve bevindingen van axillaire 
echografie met/zonder negatieve bioptuitslag. De totale kans 
op een positieve SN en voor de verschillende subtypen mam-
macarcinoom werd bepaald. De logistische regressieanalyse 
werd uitgevoerd om de correlatie van klinische en patholo-
gische variabelen te bepalen met als uitkomstmaat positieve 
SN. 
Ervaring: In totaal zijn 788 patiënten geïncludeerd voor 
analyse waarvan 25,0% (197/788) een positieve SN had. Per 
subtype had 10,4% (11/106) ER+HER2+, 3,7% (2/54) ER-
HER2+, 35,9% (170/474) ER+HER2- en 9,1% (14/154) triple-
negatieve patiënten een positieve SN. Multivariabele regres-
sieanalyse toonde aan dat cT3-status (OR 2,56, p = 0,007) en 
ER+HER2-subtype (OR 3,94, p = 0,001) beide onafhankelijk 
zijn gecorreleerd met een positieve SN. Klinische T1-3N0 
ER+HER2- (24%-42%) en cT3N0 (30%) triple-negatieve pa-
tiënten hadden de hoogste kans op een positieve SN. Klini-
sche T1-3N0 ER+HER2+ (7%-11%), cT1-3N0 ER-HER2+ (0-
6%) en cT1-2N0 triple-negatieve (3%-6%) patiënten hadden 
de laagste kans op een positieve SN. 
Conclusie: Bij cT1-3N0 ER+HER2- en cT3N0-triple-nega-
tieve patiënten die behandeld zijn met NST wordt directe 
mammareconstructie niet geadviseerd vanwege het hoge ri-
sico op PMRT. Bij cT1-3N0 ER+HER2+, cT1-3N0 ER-HER2+ 
en cT1-2N0 triple-negatieve patiënten die behandeld zijn 
met NST kan directe mammareconstructie geadviseerd wor-
den vanwege het lage risico op PMRT. 

  

35. Percutane aponeurotomie en lipofilling 
versus selectieve fasciëctomie voor de ziekte 
van Dupuytren: 5-jaarsresultaten van een 
gerandomiseerde klinische trial 
C. Zhou, R. Selles, H.J. Kan, R. Wouters, C. van Nieuwen-
hoven, S.E.R. Hovius 
Rotterdam
Achtergrond: Uitgebreide percutane aponeurotomie met li-
pofilling (PALF) was na 1 jaar net zo effectief als selectieve 
fasciëctomie (SF) in het primair corrigeren van contracturen 
in patiënten met de ziekte van Dupuytren in een gerandomi-
seerde klinische trial (RCT). Wij rapporteren nu de 5-jaarsre-
sultaten waarbij de nadruk ligt op recidiefpercentages. 
Methode: Wij hebben alle patiënten uitgenodigd die eerder 
PALF of SF ondergingen voor een post-trial beoordeling. 
31 PALF-patiënten en 21 SF-patiënten werden geëvalueerd 
door een onafhankelijke handfysiotherapeut om de mate van 
contractuur, en of patiënten reeds een secundaire behande-
ling hadden ondergaan, te beoordelen. Het primaire samen-

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) en 18.077 Deense 
patiënts uit de Danish Breast Cancer Cooperative Group 
(DBCG) database. Naast het analyseren van de verschillende 
vormen van borstcontoursparende behandelingen tussen 
beide landen, werd door middel van een multivariabel mo-
del bepaald wat de impact was van het land van diagnose 
op het behouden van de borstcontour. Omdat randomisatie 
niet mogelijk was, analyseerden we via propensity score mat-
ching (PSM) of het effect bleef bestaan in gelijke patiënten-
groepen (pseudorandomisatie). 
Ervaring: Het gemiddelde percentage patiënten dat een 
borstcontoursparende behandeling onderging was lager in 
Nederland (74,6%) dan in Denemarken (79,0%). In Neder-
land varieerde dit percentage (55%-91%) tussen de zieken-
huizen meer dan in Denemarken (68%-90%). De methoden 
van borstcontourbehoud verschilden tussen Nederland en 
Denemarken: primaire lumpectomie, respectievelijk 61,5% 
versus 75,7%; NAC gevolgd door lumpectomie, respectieve-
lijk 5,1% versus 1,4%; en mastectomie met DR, respectieve-
lijk 8,0% versus 1,9%. Na correctie op patiënt- en tumor-
karakteristieken bleek dat patiënten in Denemarken vaker 
(odds ratio, 1,438; 95%-betrouwbaarheidsinterval, 1,377-
1,502) hun borstcontour behielden dan patiënten in Neder-
land. Na PSM bleef dit statistisch significante effect bestaan. 
Conclusie: Er bestaat grote variatie in borstcontoursparende 
behandeling op nationaal en internationaal niveau. Patiën-
ten met vroegstadiumborstkanker in Denemarken lijken 
een grotere kans op een borstcontoursparende behandeling 
te hebben dan patiënten in Nederland. Borstcontourbehoud 
werd vaker bereikt via primaire lumpectomie in Denemar-
ken. In Nederland werd vaker borstcontourbehoud bereikt 
middels NAC voorafgaand aan lumpectomie en mastecto-
mie met DR. Deze resultaten kunnen worden gebruikt voor 
initiatieven voor het verder verhogen van het borstcontour-
behoud. Naast onderzoek naar de implementatie van onco-
plastische chirurgie zullen nadere analyses moeten uitwij-
zen of er verschillen bestaan in uitkomsten als irradicaliteit 
na lumpectomie en de overleving. 

  

34. De kans op een positieve sentinel node na 
neoadjuvante systemische therapie bij klinisch 
kliernegatieve mammacarcinoompatiënten in 
het kader van postmastectomie radiotherapie 
en directe mammareconstructie 
S. Samiei, B.N. van Kaathoven, L. Boersma, R.W.Y. Gran-
zier, S. Siesling, S.M.E. Engelen, L. de Munck, R.R.J.W. van 
der Hulst, M.B.I. Lobbes, T.J.A. van Nijnatten, M.L. Smidt 
Maastricht 
Achtergrond: Gezien er steeds vaker chemotherapie voor de 
operatie wordt toegediend bij mammacarcinoompatiënten, 
zogenaamde neoadjuvante systemische therapie (NST), zijn 
er steeds meer vragen ontstaan omtrent postmastectomie 
radiotherapie (PMRT) en directe of uitgestelde mammare-
constructie. Volgens de huidige richtlijnen is residuele axil-
laire lymfekliermetastase na NST een indicatie voor PMRT. 
Preoperatieve identificatie van hoog- en laagrisico-PMRT-
patiënten is gewenst indien directe mammareconstructie 
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ABSTRACTS

Methode: Deze studie is uitgevoerd als een dubbelgeblin-
deerde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie. In 
totaal werden 32 vrouwelijke patiënten behandeld, waarvan 
er uiteindelijk 25 de totale follow-up hebben voltooid. Alle 
patiënten ondergingen lipofilling van het gelaat in combi-
natie met fysiologisch zout of bloedplaatjesrijk plasma. De 
effectiviteit van beide procedures werd gemeten aan de hand 
van het meten van de huidelasticiteit, volumeveranderingen 
ter plaatse van de nasolabiale plooi, de hersteltijd en patiënt-
tevredenheid (1 jaar follow-up). 
Ervaring: Bloedplaatjesrijk plasma in combinatie met lipo-
filling verbeterde de huidelasticiteit en het volume van de 
nasolabiale plooi niet in vergelijking met alleen lipofilling. 
Echter, het omdraaien van de correlatie tussen leeftijd en 
huidelasticiteit suggereerde mogelijk een klein effect. De 
hersteltijd echter was wel significant korter in de bloedplaat-
jesrijk plasma met lipofilling groep. 
Conclusie: Deze dubbelgeblindeerde, placebogecontroleer-
de, gerandomiseerde studie laat zien dat de toevoeging van 
bloedplaatjesrijk plasma aan de lipofilling-procedure voor 
een significant kortere hersteltijd zorgt, maar geen verbeter-
de klinische uitkomst geeft: er was geen verbetering van vo-
lume ter plaatse van de nasolabiaal plooi, de huidelasticiteit 
en de patiënttevredenheid. Het omdraaien van de correlatie 
tussen leeftijd en huidelasticiteit suggereert een mogelijk ef-
fect dat nu waarschijnlijk niet significant was door de kleine 
studiepopulatie. Verdere toekomstige studies met een gro-
tere power zijn daarom nodig. 

  

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

gestelde eindpunt was recidiefpercentage, gedefinieerd als 
20° of meer verslechtering in mate van contractuurvorming 
(ten opzichte van week-3 postoperatief) of het reeds hebben 
ondergaan van een secundaire ingreep voor een nieuwe of 
verslechterende contractuur. 
Ervaring: Na 5 jaar voldeden meer gewrichten in de PALF- 
dan in de SF-groep aan onze definitie van een recidief (74% 
vs. 39%, p = 0,002). In een poging om vergelijking met an-
der onderzoek te vergemakkelijken kan recidief ook opgevat 
worden als een verslechtering in de totale extensiebeperking 
van minstens 30°. De resultaten zijn dan respectievelijk 77% 
versus 32% (p = 0,001). Totale extensiebeperking was ook 
slechter voor PALF-behandelde vingers (53° vs. 3°, p < 0,010). 
Conclusie: Terwijl we eerder aantoonden dat PALF een snel-
ler herstel, minder langetermijncomplicaties en een verge-
lijkbare contractuurcorrectie biedt na 1 jaar, blijken de cor-
recties 5 jaar na PALF minder duurzaam in vergelijking tot 
LF. Beide technieken bieden specifieke voor- en nadelen die 
patiënten en artsen zorgvuldig tegen elkaar dienen af te we-
gen. 

  

36. The addition of platelet-rich plasma to 
facial lipofilling: A double-blind, placebo- 
controlled, randomized trial 
J. Willemsen, J. van Dongen, M. Spiekman, K. Vermeulen, 
M. Harmsen, B. van der Lei, J. Stevens 
Groningen 
Achtergrond: Lipofilling wordt tegenwoordig veelal gebruikt 
als behandeling om volume te herstellen, maar het verbetert 
mogelijk ook de kwaliteit van de ouder wordende huid. Van 
bloedplaatjesrijk plasma is bekend dat het het effect van li-
pofilling kan verbeteren door verbeterde graft take door het 
aansturen van de vetstamcellen. Onze te testen hypothese 
is daarom dat de toevoeging van bloedplaatjesrijk plasma 
aan lipoaspiraat de huidkwaliteit verbetert en de hersteltijd 
verkort in vergelijking met lipoaspiraat zonder bloedplaats-
jesrijk plasma. 


