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Het vliegt je tegenwoordig om de oren. ‘Iedereen’ doet het. 
Iédereen heeft er een mening over. Zoals collega Stillaert het 
in dit nummer prachtig omschrijft: vet is zowel voor de plas-
tisch chirurg als voor de patiënt het meest emotieve weefsel. 
Voeg daaraan toe het feit dat lipofilling en de verzekeraar 
samengaan als water en vuur en je hebt de perfecte storm 
van een ware rage.

Om de rage om te toveren in een paradigmashift zal niets 
minder dan alchemie vergen. Zoals in dit nummer duidelijk 
zal blijken, zijn er geen grenzen aan de innovatie en vinding-
rijkheid van plastisch chirurgen om een lipoaspiraat te trans-
formeren naar een weefsel voor de patiënt in functionele en 
reconstructieve zin dat zijn gewicht in goud waard is. Waar 
de daadwerkelijke uitdaging ligt, is om deze fantastische 
concepten te laten innestelen in de wereld van de verzekerde 
zorg. Autologe vettransplantatie (AFT) heeft immers een ac-
ceptatieprobleem. 

Voor een succesvolle engraftment van de hier geopperde 
concepten in het basispakket stel ik me de volgende Gouden 
Regels van AFT (GRAFT) voor:
1.	 Niet	te	hard	aan	trekken	of	aanzwengelen	
2.	 Geduldig	scheiden	van	kansloze	uitwassen
3.	 Ruim	verdeeld	met	 optimaal	diffusiecontact	Den	Haag	 in-

spuiten
4.	 Met	voldoende	wetenschappelijke	rigueur	controleren

Voorwoord

lipofilling! Vet!
In dit nummer wordt expres stilgestaan bij alleen de recon-
structieve mogelijkheden van autologe vettransplantatie. Er 
wordt aangetoond dat er met een relatief simpele en weinig 
invasieve procedure een breed scala aan misvormingen en 
functionele problemen kan worden opgelost. Daarbij ligt 
in maatschappelijke zin de meeste winst te halen uit de ge-
dane investering. Wij en onze patiënten weten dat dit zich 
meer dan terugbetaalt; nu is het aan ons om de buitenwereld 
hierin mede te betrekken. Gelukkig zijn de eerste beginse-
len al te zien. Er is per 1 januari 2015 een DBC voor borst-
reconstructie met Brava+AFT aangemaakt. Terecht is daar 
een voorwaarde van wetenschappelijk bewijs aan vastgekop-
peld. Dat we dat bewijs zelf moeten leveren en niet uit het 
buitenland mogen copy-pasten is in Nederland niet nieuw. 
Het belangrijke is dat de eerste engraftment in de politiek 
heeft plaatsgevonden, en dat we dit verder als scaffold kun-
nen gebruiken!
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