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PRoEfSchRifTEn

1. composite tissue allotransplantation by 
modulation of immunosuppression.

M. Larsen
Achtergrond. Grote botdefecten vormen reconstructieve 
uitdagingen. Conventionele technieken bieden niet altijd 
uitkomst. Een ideale vervanger van het ontbrekende weefsel 
is een transplantaat met dezelfde afmetingen en genezings-
capaciteit. Een gevasculariseerd allotransplantaat is een mo-
gelijk alternatief, maar vergt levenslange immuunmodula-
tie. Dit is mogelijk niet geoorloofd voor niet-levensreddende 
chirurgie.   
Methode. Wij onderzochten een methode om gevasculari-
seerde bottransplantaten te doen overleven na het stoppen 
van immuunsuppressie. Er werden verschillende studies 
uitgevoerd in een rattenmodel waarbij femurtransplantaties 
werden uitgevoerd, en een arterioveneuze bundel van ont-
vangerorigine in de mergholte werd ingebracht. Deze dien-
de om de circulatie te vervangen en het bot te laten overleven 
ondanks het staken van immuunsuppressie.   
Ervaring. Gevasculariseerde bottransplantaten vertoonden 
meetbare circulatie, botombouw en verhoogde capillair-
dichtheid op de lange termijn (18 weken) na het staken van 
kortetermijnimmuunsuppressie (twee weken). Er trad geen 
donorspecifieke tolerantie op. Genetische analyse toonde het 
vervangen van de oorspronkelijke osteocyten met ontvanger-
cellen, en de genezing was vergelijkbaar met isotransplanta-
ten. Verder werden studies verricht om de methodiek van de 
meting van botcirculatie te valideren en werd de neovascula-
risatie gestimuleerd door vasculaire hormoontoediening via 
micropartikels.    
Conclusie. Dit is een overzicht van mijn proefschrift, ge-
titteld Composite tissue allotransplantation by modulation of 
immunosuppression, waarvoor financiële steun onder andere 
door de NVPC werd gegeven.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

2. Surface modifications to modulate peri-
implant bone response

C. Schouten
Achtergrond. Door de toegenomen levensverwachting van 
de wereldbevolking stijgt de vraag naar prothesechirurgie en 
implantologie, om met behulp van deze nieuwe technieken 
een oplossing te kunnen bieden in situaties waarin de kwa-
liteit van bijvoorbeeld botweefsel onvoldoende is of tand- of 
gewrichtsfuncties verloren zijn gegaan. Succesvolle inte-

gratie van een implantaat in het omliggende weefsel hangt 
grotendeels af van de eigenschappen van het implantaat (bij-
voorbeeld type materiaal en design) en de interactie van het 
aangrenzende botweefsel met het oppervlak van het implan-
taat (bijvoorbeeld leeftijd, metabole aandoeningen en daaruit 
volgende effecten op botweefsel). 
Methode. Derhalve richtte de kern van het onderzoek zich 
op het optimaliseren van de biologische weefselreactie na 
plaatsing van een implantaat. 
Om een versnelde en sterke verankering van een implan-
taat in het omliggende botweefsel te verkrijgen is onderzoek 
gedaan naar het effect van verschillende implantaattypen, 
evenals het aanbrengen van geavanceerde biologisch actieve 
coatings als deklagen op implantaten, bestaande uit zowel 
organische (groeifactoren, DNA, alkalische fosfatase) als an-
organische (calcium fosfaat) botcomponenten, alsook com-
binaties van beide. 
Ervaring. Met behulp van verschillende depositietechnie-
ken konden dunne coatings worden gefabriceerd op het op-
pervlak van een implantaat en vervolgens worden getest in 
verschillende in-vivomodellen. 
Conclusie. Op basis van de verkregen data kan worden ge-
concludeerd dat de nieuw ontwikkelde organische en/of an-
organische biomedische coatings veel potentie hebben om 
de verankering van implantaten te bevorderen en derhalve 
het implantaatsucces te verhogen, in het bijzonder in het ge-
val van gecompromitteerde implantatie locaties.

3. Biodegradable polyol-based polymers: a 
polymer platform for biomedical applications

J.P. Bruggeman
Achtergrond. In dit proefschrift is getracht een materi-
aalkundige bijdrage te leveren aan het gebruik van bioma-
terialen. Biomaterialen worden steeds belangrijker in ver-
schillende takken van biomedische technologie, waaronder 
'tissue engineering'. De materialen die hiervoor ontwikkeld 
worden, zijn doorgaans biodegradeerbare polymeren en 
vallen grofweg in twee categorieën: (1) natuurlijke polyme-
ren zoals collagenen, en (2) synthetische polymeren zoals 
poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA), het basismateriaal voor 
bijvoorbeeld Vicryl. Logischerwijs zijn natuurlijke polyme-
ren de eerste biodegradeerbare polymeren die chirurgen im-
planteerden en die traditie is een belangrijke basis voor de 
vele biomedische applicaties waarin natuurlijke polymeren 
een functie vervullen. Natuurlijke materialen worden echter 
geoogst uit biologische systemen (bacteriën, dieren) en dit 
leidt helaas tot moeilijk controleerbare materiaaleigenschap-
pen; bovendien kunnen deze materialen ongewilde afweer-
reacties tot gevolg hebben. Dit heeft in de jaren zestig geleid 
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nengroep significant groter dan de PGA-groep. Dit betekent 
dat de PXS-buis potentie heeft, maar nog voldoende ruimte 
laat voor optimalisatie voor deze toepassing.

WondGEnEZinG En BRAndWondEn

4. Macrofaagfenotype in normotrofe en hy-
pertrofe littekens

B. Mahdavian Delavary, F.B. Niessen, M. van Egmond, 
R.H.J. Beelen
Achtergrond. Het ontstaan van hypertrofe littekens kan na-
delige gevolgen hebben voor verschillende patiëntgroepen. 
Over de pathofysiologie van littekenhypertrofie is tot op he-
den onvoldoende bekend. In andere organen zoals lever, lon-
gen en nieren is het ontstaan van fibrose geassocieerd met 
de functie van een bepaald type macrofaag, de zogeheten 
profibrotische M2-macrofaag. M1-macrofagen daarentegen 
zijn meer pro-inflammatoir. De M2-macrofagen brengen 
specifieke eiwitten tot expressie en produceren bepaalde 
chemokinen en cytokinen die hypertrofie tot gevolg zouden 
kunnen hebben. Om het fenotype van macrofagen in nor-
motrofe littekens te vergelijken met dat van hypertrofe lit-
tekens hebben wij deze studie opgezet.   
Methode. Voor deze studie hebben wij normotrofe (n = 10) 
en hypertrofe (n = 10) littekens verzameld van patiënten die 
een littekencorrectie ondergingen. Een deel van het weefsel 
werd ingevroren, de rest gebruikt om op gestandaardiseerde 
wijze biopten van de weefsels in normaal medium te incu-
beren. In coupes van het ingevroren materiaal is met behulp 
van RT-PCR de mRNA-concentratie van verschillende M1- 
en M2-geassocieerde cytokinen en chemokinen gemeten. 
Het supernatant van de geïncubeerde weefsels is gebruikt 
om naieve humane monocyten te stimuleren. Na stimulatie 
is de functie van de ontstane macrofagen getest door het be-
palen van uitgescheide chemokinen en cytokinen.   
Ervaring. In hypertrofe littekens werd significant meer IL-
4- en IL-13-mRNA aangetroffen; deze cytokinen zijn geasso-
cieerd met een M2-respons. Het mRNA-expressieniveau van 
M1-geassocieerde eiwitten was vergelijkbaar in beide groe-
pen. IL-10-mRNA-expressie was niet verschillend tussen 
beide groepen. Monocyten die gestimuleerd werden met su-
pernatant van hypertrofe littekens produceerden significant 
meer MDC/CXCL22. Deze chemokine is een specifiek Th2-
chemokine, dat met name wordt geproduceerd door M2-
macrofagen. Verder produceerden monocyten gestimuleerd 
met supernatant van normotrofe littekens significant meer 
M1-geassocieerde cytokinen (IL-12, Il-1beta). De concentra-
ties van de gemeten eiwitten in het supernatant waren voor 
stimulatie laag en niet verschillend tussen beide groepen.    
Conclusie. Uit ons onderzoek blijkt dat er hogere concen-
traties IL-4- en IL-13-mRNA aanwezig zijn in hypertrofe lit-
tekens vergeleken met normotrofe littekens. Zij zorgen voor 
een zogenaamde profibrotische M2-fenotype macrofaagres-
pons. Ook het supernatant van hypertrofe littekens zorgt 
bij het stimuleren van monocyten voor een M2-respons, in 

tot een grote interesse in afbreekbare synthetische polyme-
ren zoals PLGA. Met synthetische polymeren zoals PLGA 
is meer controle op materiaaleigenschappen mogelijk, zo-
als mechanische eigenschappen, snelheid van degraderen, 
productiekosten en dergelijke, maar zij zijn niet elastisch en 
opgebouwd uit kleine, wateroplosbare zuren die een subop-
timaal degradatieprofiel en een dubieuze biocompatibiliteit 
tot gevolg kunnen hebben. Het proefschrift beschrijft de uit-
vinding van een groep biomaterialen die in essentie synthe-
tisch is, maar is opgebouwd uit moleculen die endogeen zijn 
aan het menselijk metabolisme.
Ervaring. Aan de basis van dit concept staan polyconden-
satiereacties om materialen te maken van metabolieten 
uit de oxidatie van glucose (polyolen zoals xylitol, sorbitol, 
mannitol en maltitol), alsook zuren uit de citroenzuurcy-
clus (citroenzuur) of vetzuuroxidatie (kurkzuur of sebacine-
zuur). De combinatie, de concentratie van de afzonderlijke 
monomeren ten opzichte van elkaar alsook de copolymeri-
satiereacties van deze polymeren met elkaar, zijn de hoek-
stenen waarmee een plethora aan nieuwe biomaterialen 
voor velerlei applicaties ontworpen kan worden. In vivo 
leek het gedrag van deze materialen het meest op natuur-
lijke polymeren waarbij de enzymatische degradatie centraal 
staat. Het degradatieprofiel van PLGA kenmerkt zich door 
hydrolyse waarbij door het gehele polymeer de verbindingen 
tussen de monomeren (esters) worden verbroken door de 
aanwezigheid van water. Dit heeft tot gevolg dat PLGA na 
het opnemen van water steeds slapper wordt en kan gaan 
deformeren onder druk van omliggende weefsels zonder dat 
een significant verlies aan massa is opgetreden. Bij enzyma-
tische degradatie kunnen enzymen alleen de esters aan de 
oppervlakte afbreken waardoor het polymeer langzaam dun-
ner wordt, maar belangrijker, vormstabiel blijft tijdens de 
degradatie. In de biocompatibiliteitstudies in dit proefschrift 
zijn de nieuwe materialen significant gunstiger dan het in de 
kliniek veel gebruikte PLGA-polymeer. Deze nieuwe groep 
van biomaterialen heeft dus de voordelen van synthetische 
polymeren (schaalbaarheid, controle materiaaleigenschap-
pen, lage productiekosten) en natuurlijke polymeren (zeer 
gunstige biocompatibiliteit, enzymatische degradatie), en 
vermijdt de nadelen van bijvoorbeeld PLGA (hydrolyse, ma-
tige biocompatibiliteit, gebrek aan elastische eigenschap-
pen) en collageen (immunogeniteit, kostbare purificaties, 
moeilijk controleerbare degradatiesnelheid en mechanische 
eigenschappen).
Een mogelijke applicatie als biodegradeerbare zenuwbuis 
is in een pilotstudie onderzocht waarbij een commercieel 
verkrijgbare poly(glycolic acid) (PGA) buis, een inerte sili-
conenbuis en de experimentele poly(xylitol sebacate) (PXS) 
buis met elkaar in een rattenmodel vergeleken zijn (n = 8 per 
groep). Het experiment is na twaalf weken geëindigd. In het 
midden van de buis was de totale oppervlakte van de rege-
nererende zenuwkabel het kleinst voor de PXS- groep, maar 
er bleken wel meer axonen per oppervlakte uitgegroeid te 
zijn. Op spierniveau was contractiekracht van de m. tibialis 
anterior van de siliconengroep significant krachtiger dan de 
PGA-groep (maar niet de PXS-groep) en was de gemiddelde 
diameter van de spiervezels van zowel de PXS- als de silico-
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pertrofie.   
Methode. Voor de vergelijking tussen normale en hypertro-
fische littekenvorming werd humane presternale wondge-
nezing na cardiothoracale chirurgie onderzocht. Op gestan-
daardiseerde wijze werden de littekens klinisch gemeten en 
gescoord op hypertrofie met behulp van echo, breedte- en 
hoogtemetingen. Huidbiopten werden verzameld tijdens de 
operatie en twee, vier, zes, twaalf en 52 weken postoperatief. 
De expressie van angiopoëtine (Ang)-1, Ang-2, Tie-2, 'vas-
cular endothelial growth factor' (VEGF) en urokinasetype 
plasminogen-activator (uPA) werd gemeten door middel van 
real-time RT-PCR. Kwantificering van angiogenese en cel-
lulaire lokalisatie van de relevante eiwitten werd gebaseerd 
op immunohistochemische analyse.
Ervaring. De vasculaire dichtheid was hoger in de hypertro-
fische littekens vergeleken met de normale littekens twaalf 
weken (p = 0,017) en 52 weken (p = 0,030) postoperatief. 
Ang-1-expressie was lager in de hypertrofische groep (p < 
0,001). Deze lagere Ang-1--expressie resulteerde, in combi-
natie met een niet-significante toename van Ang-2-expressie, 
in een aanzienlijke daling van de Ang-1/Ang-2-verhouding 
in de hypertrofische groep vier weken (p = 0,053), twaalf 
weken (p < 0,001) en 52 weken (p < 0,001) postoperatief. 
De expressie van uPA was verhoogd tijdens hypertrofische 
littekenvorming (p = 0,008). VEGF-expressie was niet signi-
ficant verschillend bij vergelijking van beide groepen.    
Conclusie. Samengevat is er een verhoogde vasculaire 
dichtheid in hypertrofe littekens vergeleken met normale lit-
tekens. Differentiële expressie van Ang-1, Ang-2 en uPA in 
de tijd is geassocieerd met deze verhoogde vasculaire dicht-
heid. Of het hier gaat om oorzaak of gevolg van littekenhy-
pertrofie is onderdeel van verder onderzoek naar inflamma-
tie in relatie tot angiogenese in hetzelfde model.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

7. de ad-hocperforatorlap: een efficiënte 
en betrouwbare techniek voor correctie van 
brandwondcontracturen 

C.M. Stekelenburg, P.D.H.M. Verhaegen, P.P.M. van 
Zuijlen
Achtergrond. Een veelvoorkomend probleem bij brand-
wondenlittekens is het ontstaan van contracturen. Met de 
introductie van perforatorgebaseerde lappen zijn de opties 
voor reconstructieve chirurgie aanzienlijk uitgebreid. In 
plaats van uit te gaan van een random vascularisatiepatroon 
wordt met een doppler of duplex een perforator geïdentifi-
ceerd waarop het design van de lap gemaakt wordt. Deze ad-
hocperforatorlappen kunnen zowel als eilandlap als gesteel-
de lap worden gebruikt. Dit heeft ons in staat gesteld een 
behandelingsalgoritme te ontwikkelen voor de reconstructie 
van uitgebreide brandwondenlittekens: de huidsteel wordt 
intact gelaten, met de mogelijkheid tot het converteren in 
een eilandlap.
Methode. In de periode van april 2008 tot november 2010 
werden in het Rode Kruis ziekenhuis te Beverwijk patiënten 

tegenstelling tot dat van normotrofe littekens dat tot een M1-
respons leidt. Gezien de mogelijkheid om de M1- dan wel 
M2-respons te sturen biedt dit aangrijpingspunten voor de 
ontwikkeling van nieuwe littekentherapieën.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

5. objectieve en kwantitatieve kleurevaluatie 
bij littekens; betrouwbaarheid en validiteit 
van drie kleurmeters

M.B.A. van der Wal, P.P.M. van Zuijlen
Achtergrond. Kleurmetingen zijn een essentieel onderdeel 
van littekenevaluatie. De mate van erytheem (vascularisa-
tie) en pigment (melanine) zijn daarom veel gebruikte uit-
komstmaten in littekenonderzoek. De kleur van een litteken 
kan klinisch beoordeeld worden, maar een combinatie met 
een objectieve kleurmeter heeft de voorkeur. De Mexame-
ter, Colorimeter en de DSMII zijn drie instrumenten voor 
objectieve kleurmetingen. Het doel van deze studie was om 
de klinimetrische eigenschappen van deze instrumenten bij 
littekenevaluatie te onderzoeken.   
Methode. Vijftig littekens van gemiddeld zes jaar oud 
(spreiding twee maanden - 53 jaar) werden geïncludeerd in 
deze studie. De parameters van de kleurmeters werden ge-
test op hun betrouwbaarheid en validiteit. Betrouwbaarheid 
werd berekend door middel van de intraklassecorrelatiecoëf-
ficiënt (ICC). Validiteit werd berekend door middel van een 
Pearsoncorrelatie met de subjectieve beoordeling van twee 
ervaren littekenbeoordelaars.   
Ervaring. De parameters van alle drie de kleurmeters be-
haalde een interobserver ICC van > 0,83 (BI: 0,71-0,90). De 
hoogste Pearsoncorrelaties met de subjectieve bevindingen 
waren voor roodheid: Mexameter: 0,59, Colorimeter: 0,69 
en de DSMII: 0,66. Voor pigmentatie waren dit: Mexameter: 
0,75, Colorimeter: 0,54 en de DSMII: 0,83. 
Conclusie. Met alle drie de kleurmeters is het mogelijk 
om betrouwbare resultaten te verkrijgen. De DSMII-scores 
komen het meest overeen met de bevindingen van ervaren 
littekenbeoordelaars. Op basis van deze gegevens lijkt de 
DSMII het meest geschikt voor kleurmetingen bij littekens.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

6. Verloop van de angiogne respons tijdens 
normotrofische en hypertrofische littekenvor-
ming in de mens 

W.M. van der Veer, F.B. Niessen, J.A. Ferreira, P.J. Zwiers, 
E.H. de Jong, E. Middelkoop, G. Molema
Achtergrond. Eerder onderzoek suggereert dat er in hyper-
trofische littekens een overmaat aan kleine bloedvaten aan-
wezig is in vergelijking met normale littekens. Het doel van 
onze studie was om inzicht te krijgen in veranderingen in 
de expressie van angiogene factoren en bloedvaten in de tijd 
en een relatie aan te tonen met het ontstaan van littekenhy-
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naar esthetische langetermijnresultaten, patiënttevreden-
heid en KvL na MST. Bij 105 vrouwen die 5-10 jaar geleden 
MST ondergingen in de Isala klinieken werd KvL onderzocht 
met gestandaardiseerde vragenlijsten van de European Orga-
nisation of Research and Treatment of Cancer. Beoordeling 
van het esthetische resultaat en patiënttevredenheid werd 
verkregen door een zelf ontworpen vragenlijst (onder andere 
VAS-score). Ook werden standaardfoto’s van de mammae 
(vijf richtingen) door een deskundigenpanel beoordeeld en 
is gebruikgemaakt van de BCCT.core-software, een gestan-
daardiseerde objectieve score voor esthetische resultaten na 
MST. Statistische analyse vond plaats met SPSS.   
Ervaring. Voor KvL werd gemiddeld 84,5 gescoord (0-100). 
Patiënten waardeerden het esthetische resultaat van de ge-
opereerde borst hoger dan het deskundigenpanel en waren 
meer tevreden met het esthetisch resultaat (p < 0,05). Door 
het deskundigenpanel werd goed/uitstekend gescoord voor 
tepelpositie bij 53,2%. Bij borstcontour en litteken was dit 
55,3% en 39,8%. Snijdende panelleden scoorden esthetiek, 
symmetrie en tevredenheid hoger dan niet-snijders (p < 
0,05). Plastisch chirurgen scoorden hoger dan chirurgen (p 
< 0,001). De BCCT.core leverde in 80% van de gevallen een 
goed-uitstekend overall score op. BCCT.score en deskundig-
heidspanelscore kwamen in 23% van de gevallen overeen.De 
laagste esthetische scores werden gegeven na excisies in het 
mediale onderkwadrant en na re-excisies.    
Conclusie. Er is een goede overall langetermijnpatiënttevre-
denheid en KvL na een klassieke MST. Het deskundigenpa-
nel gaf significant lagere beoordelingen voor de esthetische 
resultaten. Met de BCCT.core werd het esthetische resultaat 
bij 80% van de patiënten als goed/uitstekend beoordeeld.Es-
thetische uitkomsten na MST zijn het laagst bij tumoren in 
het mediale onderkwadrant en na re-excisie. Juist in deze ge-
vallen is winst te verwachten met het inzetten van oncoplas-
tische technieken. Consultering van een plastisch chirurg in 
een vroeg stadium van de behandeling is daarvoor essenti-
eel. Verder onderzoek is nodig naar het identificeren van in-
dicaties voor specifieke oncoplastische technieken bij MST. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

9. Anatomische evaluatie van de arterie en 
vene mammaria interna gebaseerd op mag-
netic resonance imaging (MRi) 

R.E.G. Dikmans, S. Tuinder
Achtergrond. Ribsparende technieken voor de benadering 
van de arterie en vene mammaria interna worden tegen-
woordig veel toegepast. In de literatuur is er geen consensus 
over de juiste locatie van benadering. Het doel van deze stu-
die is er achter te komen welke intercostale ruimte het best 
geschikt is voor benadering.   
Methode. Prospectief werden bij 129 vrouwen MRI-beel-
den van de borstkas geïncludeerd. Op T2-beelden werd de 
schwabeggerclassificatie geëvalueerd, welke de anatomische 
variatie van vaten weergeeft. Daarnaast werden de intercos-
tale ruimten 2 en 3 ter hoogte van de vaatbundel opgemeten. 

met een littekencontractuur waarbij een interpositieplastiek 
geïndiceerd was, geïncludeerd. Het design van de lap werd 
gebaseerd op basis van de lokalisatie van een perforator en 
de noodzakelijk geachte lengte en breedte. Vervolgens werd 
een release van de contractuur verricht. De oppervlakte van 
de lap werd berekend met planimetrie. Dezelfde meting 
werd verricht tijdens de follow-up. Het donorgebied werd 
primair gesloten.   
Ervaring. Er werden dertig perforatorgebaseerde interpo-
sitieplastieken uitgevoerd bij 25 patiënten. De gemiddelde 
leeftijd van de patiënten was 37 jaar (14-61 jaar), de gemiddel-
de follow-up vijf maanden (3-12 maanden). De gemiddelde 
toename van het oppervlak van de lap was 104% (57-208%). 
Alle perforatorlappen bleven vitaal. Wel werd zesmaal een 
klein gebied van oppervlakkige necrose geconstateerd die 
spontaan op korte termijn genas. Er werd geen wondinfectie 
of veneuze stuwing gezien en er was geen heroperatie nodig. 
Acht lappen werden geconverteerd naar een eilandlap, 1 lap 
naar een volledigediktetransplantaat.
Conclusie. Het ontwikkelde perforatoralgoritme is een effi-
ciënte en betrouwbare techniek voor de correctie van brand-
wondcontracturen. Bij de patiënten bij wie een perforator-
gebaseerde transpositielap geïndiceerd bleek, kon in alle 
gevallen preoperatief een perforator gelokaliseerd worden 
die als basis diende voor het design van de interpositielap. 
Er waren geen problemen met het converteren van de lap-
pen. Op korte termijn werden geen overlevingsproblemen 
geconstateerd. Op lange termijn werd er geen recontractuur 
gezien, maar zelfs een toename van de oppervlakte van de 
huidlap. Op basis van deze pilot wordt binnenkort een multi-
centrische, gerandomiseerde, gecontroleerde studie gestart.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

MAMMAREconSTRucTiE

8. langetermijnresultaten na mammasparen-
de therapie bij mammacarcinoom; voorspel-
lende factoren voor esthetisch resultaat en 
kwaliteit van leven

A. Tan, T.R. de Jong, E.G.J.M. Pierik, M.L.E. Overgoor, 
P.M.N. Werker 
Achtergrond. Ondanks de evidente winst ten opzichte van 
de mastectomie, blijken de esthetische kortetermijnuitkom-
sten na mammasparende therapie (MST) vaak tegen te val-
len. Langeretermijntoetsing geeft mogelijk een beter beeld 
omdat de ziekte minder op de voorgrond staat en patiënten 
daardoor een meer gewogen oordeel geven. Bij een cohort 
patiënten dat de afgelopen 5-10 jaar MST onderging, is ge-
keken naar de esthetische uitkomsten, patiënttevredenheid 
en kwaliteit van leven (KvL). Doel van de studie was het be-
schrijven van de resultaten in deze populatie en het identifi-
ceren van mogelijke voorspellende factoren voor een tegen-
vallend esthetisch resultaat. 
Methode. Het betreft een retrospectieve follow-upstudie 

nvpc dagen



gr
at

is
 p

la
at

si
ng

 
Fo

to
: M

or
ad

 B
ou

ch
ak

ou
r

 ElkE bEwEging tElt als jE wilt

 

Chandrapal (11) uit India, begint elke 
schooldag met ochtendgymnastiek. 
Net als al zijn klasgenoten zonder han
dicap. Zijn kunstbeen zit ’m daarbij niet 
in de weg. Dankzij het Liliane Fonds 
wordt de prothese regelmatig vervan
gen. Maar goed ook, want naast school 
is hij gek op spelen. Zoals Chandrapal wil 
het Liliane Fonds nog veel meer kinderen 
laten meedoen. De kleinste bijdrage 
maakt al een wereld van verschil. Kijk 
op www.meedoen.nl om te zien wat u 
kunt betekenen.
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werd. Alle patiënten waren tevreden met de postoperatieve 
resultaten.
Conclusie. Deze methode van reconstructie is aanvaard-
baar voor de patiënt en vermindert mogelijk de incidentie 
van extrusie door vooraf een stabiele submusculaire pocket 
voor een siliconenborstprothese te creëren. Langdurige con-
troles zijn gepland voor deze patiënten.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

hAndchiRuRGiE

11. 'Peeshechtingen voelen nattigheid'; 
invloed van vocht op veel gebruikte hechtdra-
den voor peeshechtingen 

T. de Wit, S.E.R. Hovius, R.P. Walbeehm, G.J. Klein Ren-
sink, D.A. McGrouther, E.T. Walbeehm 
Achtergrond. De invoering van 'early postoperative moti-
on'-therapie heeft de resultaten van flexorpeesherstel sterk 
verbeterd. Deze nabehandeling geeft echter een verhoogd 
risico op gapping en naadruptuur door de vroege belasting 
van de peeshechting. Dit risico is mede afhankelijk van de 
keuze van hechtdraad. Behalve breeksterkte zijn ook visco-
elastische eigenschappen van de draad, zoals creep (progres-
sieve vervorming bij voortdurende constante belasting), van 
belang. Het feit dat hechtmaterialen als polyamide water op-
nemen, wordt niet in de medische literatuur vermeld, maar 
beïnvloedt mogelijk de draadeigenschappen in vivo. Dit ex-
periment onderzocht de invloed van een vochtige omgeving 
op drie veel voor peesherstel gebruikte hechtdraden.   
Methode. Ethilon (polyamide), Prolene (polypropylene) 
en Ethibond (multifilament polyester) 3.0 draden werden 
getest. Rek en breeksterkte werden gemeten bij oplopende 
cyclische belasting door een digitaal gestuurde trekbank na 
24 uur incubatie bij kamertemperatuur in droge lucht (n 
= 8) of in verse varkenspezen (n = 8). Creep werd geme-
ten in een speciale opstelling bij constante belasting van 10 
newton gedurende 24 uur in droge kamerlucht of in NaCl 
van 37 graden Celcius. De vochtopname door de draden 
werd gemeten met een digitale microbalans aan de hand 
van hun gewichtstoename gedurende 24 uur incubatie 
in NaCl. Resultaten werden statistisch vergeleken met de 
student-t-test.   
Ervaring. Ethilon toonde de meeste rek en laagste breek-
sterkte, Ethibond de minste rek en hoogste breeksterkte. In 
tegenstelling tot Ethibond en Prolene, toonde Ethilon een 
significant verschil in rek (+15%; p < 0,001) en breeksterkte 
(-13%; p < 0,01) tussen natte en droge draden. Prolene toon-
de de meeste creep, Ethibond de minste. Vanaf vijftien mi-
nuten toonden natte Prolene- en Ethilondraden significant 
meer creep dan droge (p < 0,001). Alle natte Prolenedraden 
braken binnen twee uur. Alle draden waren zwaarder na in-
cubatie in NaCl, maar alleen in Ethilon bleek dit te worden 
veroorzaakt door significante vochtopname in de draad (p < 
0,00001).    

Ten slotte is de oppervlakte van zowel de rib als de arterie 
bepaald in de tweede en derde intercostale ruimte.   
Ervaring. In meer dan de helft van de gevallen volgt de 
anatomie schwabeggervariatie 2; symmetrisch één arterie 
lateraal en één vene mediaal. Bij de aanwezigheid van een 
tweede vene, variatie 1 en 3, lag de bifurcatie vaker in de der-
de intercostale ruimte. Uit de resultaten bleek dat de tweede 
intercostale ruimte ter hoogte van de arterie en vene mam-
maria interna significant groter is dan de derde intercostale 
ruimte. De oppervlakte van de arterie en de vene mammaria 
interna is tevens significant groter in de tweede intercostale 
ruimte.    
Conclusie. Aan de hand van bovenstaande resultaten kun-
nen we zeggen dat de beste benadering van de arterie en 
vene mammaria interna, met als doel een ribsparende mi-
croanastomose, ter hoogte van de tweede intercostale ruimte 
is. Als reden dragen wij hiervoor aan dat de tweede intercos-
tale ruimte groter is en de diameter van de arterie en vene 
breder.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

10. Primaire mammareconstructie bij vrouwen 
met BRcA-genmutatie: volledig submusculaire 
borstaugmentatie drie maanden voor mastec-
tomie 

V.C. Sreetharan, J. de Vries, P.M.N. Werker, T.B. Wermter 
Achtergrond. Profylactische mastectomie ter preventie 
van borstkanker bij BRCA-gendragers is een bekende be-
handeling. Directe volledig submusculaire reconstructie 
met implantaten is vaak onmogelijk omdat de fascia van de 
pectoralis major wordt verwijderd, waardoor de m. pectora-
lis kwetsbaar wordt. De prothese ligt daardoor vaak slechts 
subcutaan. Dit kan het risico van extrusie van de prothese 
vergroten. 'Tissue expansion' is vaak nodig na een borstam-
putatie.Wij presenteren een nieuwe benadering om met dit 
probleem om te gaan. Onze techniek beschrijft het creëren 
van een totale submusculaire ruimte drie maanden vooraf-
gaand aan de profylactische mastectomie, waardoor voldoen-
de stabiele weefselbedekking ontstaat.
Methode. De procedure werd uitgevoerd bij zes vrouwelijke 
patiënten met een leeftijd van 25 tot 55 jaar, allen dragers 
van het BRCA 1- of BRCA 2-gen.Operatieve techniekFase 1: 
het siliconenimplantaat wordt via inframammaire incisie ge-
plaatst in een submusculaire pocket. Fase 2: drie maanden 
later wordt de profylactische mastectomie uitgevoerd. De im-
plantaten kunnen hierbij eventueel tijdelijk worden verwij-
derd voorafgaande aan de mastectomie. Overtollige huid kan 
gebruikt worden voor een 'double-breasted' sluiting. Fase 3 
bestaat uit de reconstructie van een tepel en/of tepelhof 3-6 
maanden later.
Ervaring. Geen van de vrouwen ontwikkelde lokale wond-
complicaties of capsulaire contracturen. Eén van de pa-
tiënten heeft later een mastopexie ondergaan in verband 
met overtollig weefsel. Een andere patiënt had een te hoog 
geplaatst implantaat welke bij een derde ingreep verlaagd 
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letsel
N.A. van Alphen, M.H. van Doorn-Loogman, E.O. van 
Kooten, J.A. van der Sluis, M.J.P.F. Ritt 
Achtergrond. Peestranspositie in de pols is een gangbare 
ingreep voor het verbeteren van de polsextensie bij patiënten 
met obstetrisch plexusbrachialisletsel. De individuele resul-
taten na deze ingreep kennen echter een grote spreiding. Dit 
onderzoek beschrijft retrospectief 21 patiënten met obste-
trisch plexusbrachialisletsel, die een peestranspositie van de 
flexor carpi ulnaris (FCU) of flexor carpi radialis (FCR) naar 
de extensor carpi radialis brevis (ECRB) en/of longus (ERCL) 
ondergingen, ter verbetering van de polsextensie.   
Methode. In een periode van acht jaar ondergingen 21 pa-
tiënten met obstetrisch plexusbrachialisletsel een peestrans-
positie ter verbetering van polsextensie. De gemiddelde 
leeftijd ten tijde van de ingreep was 7 jaar. De gemiddelde 
follow-up was veertig maanden. Bij achttien patiënten werd 
de FCU gebruikt voor de peestranspositie, bij drie patiënten 
werd de FCR gebruikt. Na het prepareren van de flexiepees, 
werd de pees getransponeerd en gehecht in een extensie-
pees. De ERCB werd gebruikt bij negen patiënten, de ERCL 
bij zeven patiënten en de ERCB/L bij vijf patiënten. Pols-
extensie werd pre- en postoperatief gemeten en tijdens de 
follow-up door de revalidatiearts.   
Ervaring. Preoperatief werd geen actieve polsextensie waar-
genomen. Het gemiddelde gebrek aan polsextensie was 38,1 
graden. Postoperatief was de gemiddelde actieve polsexten-
sie 11,7 graden. De gemiddelde winst in polsextensie was 
49,8 graden. Vier patiënten waren postoperatief niet in staat 
tot actieve polsextensie boven de neutrale polspositie, twee 
patiënten hadden geen enkele winst. De peestranspositie 
naar de ERCB behaalde meer winst dan transpositie naar de 
ERCL of ERCB/L. De polsextensie verbeterde met 66 graden 
bij de peestranspositie naar de ERCB ten opzichte van 36 
en 39 graden winst bij de transpositie naar respectievelijk 
de ERCL en ERCB/L. Dit verschil was niet significant (p = 
0,09).    
Conclusie. De beschreven resultaten van dit onderzoek to-
nen aan dat peestranspositie van een flexiepees om de pols-
functie te verbeteren bij patiënten met obstetrisch plexusbra-
chialisletsel goede resultaten heeft bij bijna alle patiënten. 
Ondanks de gemiddelde winst in polsextensie van 49,8 gra-
den blijkt de winst bij de individuele patiënten te variëren 
tussen de 0 en 100 graden. Deze resultaten zouden een on-
derdeel kunnen gaan vormen van het preoperatieve consult 
bij deze groep patiënten.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

14. ‘Genome-wide’ associatiestudie identifi-
ceert negen dupuytren-loci en suggereert een 
grote rol voor ‘WnT-signaling’ 

G. Dolmans, P.M.N. Werker, H.C. Hennies, D. Furniss, 
E.A. Festen, L. Franke, K. Becker, P. van der Vlies, B.H.R. 
Wolffenbuttel, S. Tinschert, M.R. Toliat, M. Nothnagel, A. 
Franke, N. Klopp, H.E. Wichmann, P. Nürnberg, H. Giele, 

Conclusie. Ethilon toonde een significante afname van 
breeksterkte en toename van rek en creep in een vochtige 
omgeving. Dit werd mogelijk veroorzaakt door significante 
vochtopname door de draad. Prolene toonde significant meer 
creep in vocht, leidend tot voortijdige draadbreuk, maar geen 
effect op rek, breeksterkte of wateropname. Dit leek daar-
door meer een effect van temperatuur dan van vocht. De 
temperatuursgevoeligheid van Prolene wordt bevestigd door 
de literatuur. Ethibond toonde geen significante invloed van 
vocht. Deze resultaten tonen dat klinisch gebruik van Ethi-
lon en Prolene als peeshechting theoretisch een hoger risico 
op gapping en ruptuur geeft dan hun droge materiaaleigen-
schappen doen verwachten.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

12. Perifere thermoregulatie heeft geen ef-
fect op koude-intolerantie na zenuwschade 
bij ratten 

L.S. Duraku, E.S. Smits, S.P. Niehof, R.W. Selles, S.E.R. 
Hovius, E.T. Walbeehm 
Achtergrond. Koude-intolerantie is gedefinieerd als abnor-
male pijn na blootstelling aan niet-pijnlijke kou. De hypothe-
se is dat gedereguleerde perifere thermoregulatie geassoci-
eerd is met koude-intolerantie bij patiënten met zenuwletsel 
aan de bovenste extremiteit. Het doel van dit onderzoek is 
om enerzijds te achterhalen of perifere thermoregulatie ver-
anderd is in rattenpotten na verschillend type zenuwletsel 
en anderzijds of dit gecorreleerd is met de mate van koude-
intolerantie bij deze ratten.   
Methode. Er werden drie groepen ratten (n = 8) onderzocht: 
1) 'spared nerve injury' (SNI, n = 8); 2) 'complete sciatic les-
ion' (CSL, n = 8) ; en 3) controlegroep ('sham'-operatie). Het 
unieke van deze modellen is dat vasculaire schade uitge-
sloten wordt. De opwarming en 'cold induced vasodilation' 
(CIVD) werden op drie, zes en negen weken postoperatief 
gemeten. Thermokoppels werden aan de dorsale zijde van 
de poten bevestigd om de opwarming en CIVD te meten.   
Ervaring. Beide modellen (SNI, CSL) ontwikkelen me-
chanische en koudehypersensitiviteit gemeten met de von 
freytest en 'cold plate'-test. We vonden geen verschillen in 
opwarming en CIVD in beide modellen vergelijken met de 
controle. Wel hebben we een trend gevonden in de tempera-
tuurtoename drie weken postoperatief bij de ratten met een 
CSL.    
Conclusie. Onze bevindingen tonen aan dat de perifere ther-
moregulatie bij ratten onveranderd blijft na perifeer zenuwlet-
sel ondanks de ontwikkeling van koude-intolerantie. Dit geeft 
aan dat er andere (neurologische) mechanismen een rol spe-
len bij de inductie en onderhoud van koude-intolerantie.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

13. Peestranspositie voor het verbeteren van 
polsextensie bij obstetrisch plexusbrachialis-
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berekende volumetekort geïnjecteerd, hierbij rekening hou-
dend met het veronderstelde percentage vetabsorptie.    
Conclusie. Lipofilling wordt steeds vaker gebruikt om we-
kedelendefecten te reconstrueren. In deze casus is het con-
cept van het combineren van lipofilling met preoperatieve 
'3D-stereophotogrammetry' succesvol gebleken bij het berei-
ken van een optimaal esthetisch resultaat.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

16. lipofilling van het gelaat: overzicht van 
vijf jaar ervaring 

P.I. Ferdinandus, R.R.W.J. van der Hulst
Achtergrond. Lipofilling wordt al meer dan honderd jaar 
gebruikt voor de correctie van defecten van het gelaat. Vroe-
ge resultaten na lipofilling waren teleurstellend. Sedert het 
gebruik van de Coleman-techniek zijn de resultaten duide-
lijk verbeterd. Desondanks is er weinig geschreven over de 
betrouwbaarheid van lipofilling bij contourdefecten van het 
gelaat. We rapporteren 24 patiënten die deze procedure on-
dergingen.   
Methode. Vet werd geoogst van het abdomen, bovenbenen 
of de gluteale regio. Tot 2009 gebruikten we Colemans li-
pectomietechniek. Vanaf 2010 werd het systeem van Lipi-
vage® gebruikt. Lipofilling van het gelaat vond plaats voor 
verschillende indicaties; de meest voorkomende indicaties 
waren: contourdefect na excisie tumor, trauma en facialis-
parese. Afhankelijk van de indicatie werd tussen de 3,8 en 
40 cc vet geïnjecteerd. De criteria die gebruikt werden om 
de resultaten als goed, matig en slecht te beoordelen, zijn de 
mening van de chirurg, de mening van de patiënt, de tevre-
denheid van de patiënt en de noodzaak tot herhaling van de 
behandeling.   
Ervaring. Van januari 2005 tot en met december 2010 wer-
den in totaal 24 patiënten geïncludeerd, waarbij in totaal 31 
behandelingen uitgevoerd werden. Na vijftien behandelin-
gen werd het resultaat als goed beoordeeld. Het resultaat was 
matig bij elf behandelingen en slecht in vijf behandelingen. 
Bij zes patiënten met een matig resultaat werd de behan-
deling herhaald, waarna vier van deze patiënten een goed 
resultaat hadden. Uiteindelijk werd bij dertien patiënten het 
resultaat als goed beoordeeld, bij zes patiënten als matig en 
bij vijf patiënten als slecht. De gemiddelde duur van follow-
up was 113,9 dagen.    
Conclusie. Lipofilling van het gezicht is een minimaal inva-
sieve procedure met goede resultaten bij de meerderheid van 
de patiënten na slechts 1-2 behandelingen.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs financieel belang 
hebben bij deze presentatie en dat zij dit zullen melden tij-
dens hun presentatie.

17. Gelijktijdige wekedelenreducties bij de 
open rinoplastiek: is het safe? 

M.R. Fechner, H.van Tits, C.Welters

R.A. Ophoff, C. Wijmenga
Achtergrond. De ziekte van Dupuytren is een benigne fi-
bromatose van de hand en vingers, die vaak leidt tot flexie-
contracturen van de vingers. Onze hypothese was dat de 
ziekte van Dupuytren beïnvloed wordt door multipele gene-
tische en omgevingsfactoren. We hebben een 'genome-wide' 
associatiestudie uitgevoerd om genen te vinden die betrok-
ken zijn bij deze ziekte om zo de pathogenese te ontrafelen.
Methode. In de 'genome-wide' associatiestudie werden 
960 Nederlandse dupuytrenpatiënten en 3117 controle-in-
dividuen geïncludeerd. De 35 meest geassocieerde 'single 
nucleotide polymorphisms' (SNP's) werden gerepliceerd in 
drie onafhankelijke cohorten, bestaande uit 1365 dupuytren-
patiënten en 8445 controle-individuen uit Duitsland, Enge-
land en Nederland.
Resultaten. Aanvankelijk identificeerden we acht signifi-
cante SNP's in drie loci. Na replicatie en gezamenlijke ana-
lyse van 2325 dupuytrenpatiënten en 11.562 controle-indivi-
duen, waren er 11 SNP's significant in negen verschillende 
loci. Zes van deze loci bevatten genen betrokken bij 'WNT 
signaling'.
Conclusie. Deze studie impliceert negen verschillende ge-
netische loci betrokken bij de ziekte van Dupuytren. De aan-
wezigheid van 'WNT signaling'-genen in zes van deze negen 
loci suggereert dat deze waarschijnlijk een belangrijke rol 
spelen bij de ziekten van Dupuytren.
De auteurs verklaren hierbij dat zij geen financiële belangen 
hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

ESThETiSchE chiRuRGiE

15. Reconstructie van een traumatisch fron-
topariëtaal defect met behulp van driedi-
mensionale beeldvorming en lipofilling: een 
casereport.

I.A. Hoevenaren, H. Kroese-Deutman
Achtergrond. Nu de populariteit van liposuctie toeneemt, 
worden de mogelijkheden van het gebruik van autoloog 
vetweefsel als wekedelenvervanging uitgebreid onderzocht, 
waaronder het gebruik bij de behandeling van posttrauma-
tische defecten in het aangezicht. Tijdens de preoperatieve 
planning en evaluatie van de reconstructie, biedt de techno-
logie van de driedimensionale fotografie ('3D-stereophoto-
grammetry') zeer nuttige informatie, gezien de vele voorde-
len van deze nieuwe techniek.   
Methode. Wij presenteren de casus van een 49-jarige man 
met een posttraumatisch frontopariëtaal defect, waarbij re-
constructie plaatsvond door middel van lipofilling. Pre- en 
postoperatief werden 3D-afbeeldingen gemaakt en metingen 
gedaan met behulp van Maxilim® software (Medcim NV, 
Mechelen, België), om het exacte weefseltekort te kwantifi-
ceren.   
Ervaring. Gedurende het reconstructieproces corrigeerden 
we het weefseltekort met autoloog vetweefsel gebruikma-
kend van de techniek van lipofilling. In drie fases werd het 
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ben in acht nemen dat er een mogelijkheid bestaat van de 
aanwezigheid van ALCL.    
Conclusie. Bekendheid met ALCL bij vrouwen met bor-
stimplantaten kan leiden tot het sneller diagnosticeren 
en behandelen van deze ziekte. De FDA denkt dat er een 
mogelijk verhoogd risico bestaat op ALCL bij vrouwen met 
borstimplantaten. Gezien de zeldzaamheid van ALCL en de 
beschikbare informatie hierover kan de FDA met een grote 
mate van zekerheid stellen dat het gebruik van borstimplan-
taten geen risico vormt voor de gezondheid. Het is echter 
noodzakelijk om meer onderzoek te doen naar ALCL bij bor-
stimplantaten om hier meer over te kunnen zeggen. FDA 
pleit dan ook voor een internationale registratie van ALCL 
bij borstimplantaten.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

KindERPlASTiSchE chiRuRGiE

19. de chirurgische behandeling van macro-
glossie bij kinderen met het syndroom van 
Beckwith-Wiedemann: twintig jaar ervaring 

D.J.M. Kadouch, S.M. Maas, L. Dubois, C.M.A.M. van der 
Horst 
Achtergrond. Het syndroom van Beckwith-Wiedemann 
(BWS) wordt veroorzaakt door een genetische afwijking aan 
het 11p15.5-chromosoom. De diagnose wordt meestal kort 
na de geboorte gesteld, op basis van klinische verschijnse-
len en aanvullend DNA-onderzoek. De karakteristieke klini-
sche kenmerken bestaan uit een combinatie van overgroei, 
macroglossie en buikwanddefecten, vaak in combinatie met 
postnatale hypoglykemie, hemihypertrofie en een verhoogd 
tumorrisico op kinderleeftijd.De gouden standaard voor de 
behandeling van de geassocieerde macroglossie bij BWS is 
een chirurgische tongverkleining, en deze dient te worden 
overwogen bij de aanwezigheid van ademhalingsproblemen, 
significante protrusie van de tong, prognathie of geantici-
peerde spraakproblemen. 
Methode. Er is een retrospectieve studie gedaan naar alle 
patiënten met BWS die in de afgelopen twintig jaar in het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) van Amsterdam een 
chirurgische tongverkleining hebben ondergaan op onze af-
deling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie. Hier-
bij werden de medische statussen bestudeerd, het peri- en 
postoperatief beloop geëvalueerd, en de complicaties beke-
ken.   
Ervaring. In totaal hebben 23 patiënten een chirurgische 
tongverkleining ondergaan door middel van een anterieure 
wigresectie (AWR), met een gemiddelde follow-up van ze-
ven jaar. Primaire indicaties voor de chirurgische behande-
ling van macroglossie waren: significante tongprotrusie in 
52%, en een combinatie van klinische problematiek in de 
overige 48% zoals aanhoudend kwijlen, orofaciale ontwikke-
lingsproblemen en geanticipeerde spraakproblemen. Twee 
patiënten hadden postoperatieve complicaties. In één geval 

Achtergrond. Bij de open rinoplastiek is de circulatie van de 
huid en met name van de columella verminderd.De meeste 
operateurs zijn derhalve huiverig voor gelijktijdige wekede-
lenreducties zoals alaire wigexcisies en uitdunnen van de 
huid van de punt, laat staan voor combinaties daarvan. In de 
literatuur wordt vooral melding gemaakt van incidentele en 
persoonlijke ervaringen.
Methode. Bij 69 open neuscorrecties werd consequent 
uitdunnen van de tiphuid toegepast. Daarnaast werden ook 
combinaties met wigexcisies van de neusvleugel en een 
nieuwe aggressieve reductie van de tiphuid toegepast. Posto-
peratief werd de huid van alle neuzen zorgvuldig onderzocht 
na drie dagen, na één week en na drie maanden.
Ervaring. Circulatiestoornissen, zelfs bij de meest agres-
sieve vorm van wekedelenreducties, werden in het geheel 
niet gezien.    
Conclusie. Mits men zich strikt aan een aantal regels 
houdt, is gelijktijdige reductie van weke delen bij de open 
rinoplastiek veilig toe te passen, zelfs bij een combinatie van 
reductietechnieken.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

18. Anaplastisch grootcellig T-cellymfoom 
(Alcl) bij vrouwen met siliconen borstprothe-
sen: beschrijving van drie patiënten 

D.T. Nguyen, W.G. van Selms, W. Vasmel 
Achtergrond. Recent heeft de FDA een bericht uitgebracht 
over een mogelijk verhoogd risico op ALCL ('anaplastic large 
cel lymfoma') bij vrouwen met borstimplantaten. Gezien de 
zeldzaamheid van deze aandoening zal niet iedere plastisch 
chirurg hiervan op de hoogte zijn. Tussen 1999 en 2005 za-
gen wij drie patiënten met borstimplantaten bij wie uiteinde-
lijk de diagnose ALCL werd gesteld. Bekendheid met ALCL 
en de klinische verschijnselen ervan zal leiden tot het sneller 
herkennen, diagnosticeren en behandelen van de ziekte.   
Methode. De ziektegeschiedenissen van drie vrouwen wor-
den besproken die in het verleden borstimplantaten hebben 
laten inbrengen. Bij alle drie werd ALCL gediagnosticeerd. 
Vervolgens wordt ALCL kort toegelicht. Daarna worden de 
overeenkomsten in klinische presentatie van deze drie ca-
sussen eruitgelicht. Ook wordt er met de kennis die we nu 
hebben kritisch teruggeblikt op het ziektebeloop, de diag-
nosticering en behandeling van deze patiënten. Tot slot zal 
er aan de hand van het artikel van de Jong et al.: Anaplastic 
large-cell lymphoma in women with breast implants, JAMA 
2008, een indruk worden gegeven van de situatie van ALCL 
bij vrouwen met borstimplantaten in Nederland.   
Ervaring. In retrospectief opzicht kunnen we lering trekken 
uit deze drie casussen. De onbekendheid van ALCL en de 
klinische presentatie ervan bij vrouwen met borstimplanta-
ten hebben er destijds voor gezorgd dat er een delay bestond 
tussen de ziekteverschijnselen en de uiteindelijke diagnose 
en behandeling hiervan. Wanneer patiënten zich presente-
ren met een acuut opgezwollen borst na het plaatsen van 
borstimplantaten, zullen we met de kennis die we nu heb-
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natuurlijke beloop zal de basis zijn voor een diagnosespeci-
fiek stroomdiagram.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

21. Een prospectieve studie naar oorspalk-
therapie voor afstaande oren bij baby’s, het 
belang van vroege behandeling 

M.P. van Wijk, C.C. Breugem, M. Kon
Achtergrond. Spalken is een elegante methode om oor-
schelpdeformaties bij pasgeborenen te corrigeren. Voor veel 
aspecten van deze therapie ontbreekt echter wetenschap-
pelijk bewijs; veel is anekdotisch en wordt niet met data 
ondersteund. Met name over de relatie tussen leeftijd en 
effectiviteit en benodigde duur van de behandeling is nog 
onvoldoende bekend. Deze vragen werden prospectief on-
derzocht bij 132 baby’s met afstaande oren.
Methode. Het oor werd in de gewenste vorm gebracht met 
een spalk in de scapha en gefixeerd met tape (Earbuddies®). 
Dit werd gecontinueerd totdat de gewenste vorm persisteer-
de. De resultaten werden gescoord aan de hand van foto’s en 
de mastoïd-helixrandafstand werd gemeten.
Ervaring. Bij 132 baby’s, variërend in leeftijd van 0 tot 40 
weken, werden 209 afstaande oren gespalkt. Vierentwin-
tig baby’s kwamen niet retour voor controle, 27 moesten 
vroegtijdig stoppen vanwege huidirritatie of problemen bij 
de fixatie. Bij de overgebleven kinderen waren de resultaten 
goed bij 28%, redelijk bij 36% en slecht bij 36%. Hoe jonger 
gestart, hoe effectiever de behandeling is, met een goed of 
redelijk resultaat bij 66,7% als vóór de zesde week gestart 
wordt. De benodigde spalkduur neemt toe met de leeftijd. 
De antihelixplooi is makkelijker te vervormen dan de concha 
(correctie in 69,8% van de gevallen versus 26,8%). 
Conclusie. Wij constateren minder goede resultaten dan 
gemeld in de literatuur. De therapie is het effectiefst bij kin-
deren jonger dan 6 weken met een afstaande bovenpool.De 
inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële be-
langen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

22. Evaluation of infantile hemangioma se-
verity: implementation of clinical features in 
assessment scoring-system 

R.C. Baerveldt, C.M.A.M. van der Horst
Achtergrond. Recente case-studies tonen aan dat propra-
nolol een sterk remmende werking heeft op de groei van in-
fantiele hemangiomen (IH). Om het effect van propranolol 
te valideren is gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek 
nodig. Dit vereist een betrouwbaar en gevalideerd scorings-
systeem op basis van klinische criteria. De Nederlandse IH-
werkgroep heeft klinische criteria vastgesteld om de groei 
en prognose van IH te evalueren. Deze studie onderzoekt 
de betrouwbaarheid en validiteit van deze criteria en tracht 
een optimale IH-assessmentscore (IH-SAS) te ontwikkelen. 
Tevens ontwikkelen we een regel voor klinische interpretatie 

werd een tweede operatie uitgevoerd. Het postoperatief be-
leid werd gedurende de studieperiode vereenvoudigd, waar-
door patiënten konden worden behandeld op de reguliere 
verpleegafdeling. De klinische uitkomst tijdens follow-up 
liet bij 21 patiënten (91%) een adequate rustpositie van de 
tong zien.    
Conclusie. Concluderend kunnen wij stellen dat de AWR-
techniek een veilige en efficiënte chirurgische methode lijkt 
ter behandeling van de mogelijke problemen ten gevolge van 
macroglossie in kinderen met BWS. Postoperatief lijkt er na 
deze ingreep geen noodzaak om patiënten op de afdeling 
Kinder Intensive Care (KIC) te plaatsen. Multidisciplinair 
onderzoek naar smaak, spraak en orofaciale ontwikkeling, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van objectieve meetmetho-
den, zou meer duidelijkheid kunnen geven over de lange-
termijnuitkomsten na een chirurgische tongverkleining in 
deze bijzondere patiëntenpopulatie.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

20. het natuurlijk beloop van obstructieve 
slaapapneu bij kinderen met syndromale cra-
niosynostose

C. Driessen, N. Bannink, K.F.M. Joosten, I.M.J. Mathijssen
Achtergrond. Patiënten met syndromale craniosynosto-
se hebben een risico van 40% op het ontwikkelen van het 
obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) ten gevolge van 
onder andere hypoplasie van het aangezicht. Wij streven er-
naar het natuurlijke beloop van OSAS bij deze patiënten te 
ontrafelen waardoor meer specifieke screening kan worden 
geïntroduceerd.   
Methode. Een 4-jarige prospectieve follow-upstudie werd 
uitgevoerd in ons instituut. Alle kinderen met syndromale 
craniosynostose die zich voor de leeftijd van drie jaar pre-
senteerden, ondergingen een slaapstudie. Een obstructieve 
apneu-hypopneu-index (oAHI) > 1 werd als pathologisch 
geduid. Afhankelijk van de uitkomsten werden een behan-
deling en follow-up afgesproken door een multidisciplinair 
team.   
Ervaring. Drieënvijftig kinderen met een gemiddelde leef-
tijd van 1,4 ± 1,1 werden vervolgd gedurende 2,5 ± 1,5 jaar. 
Tijdens de eerste slaapstudie hadden veertien patiënten mil-
de OSAS (gemiddelde oAHI 2,5 ± 0,9) en veertien patiënten 
matig tot ernstig OSAS (gemiddelde oAHI 8,3 ± 3,8). Twee 
kinderen met milde OSAS, drie kinderen met matig OSAS 
en één patiënt met ernstig OSAS ondergingen een adeno-
tonsillectomie. Tracheostomie en 'monobloc advancement' 
werden verricht bij twee patiënten met ernstig OSAS. Kin-
deren met het syndroom van Apert of Crouzon/Pfeiffer had-
den het hoogste risico op matig tot ernstig OSAS met een 
oddsratio van 3,8 en 1,6 respectievelijk.    
Conclusie. OSAS heeft een hoge prevalentie bij kinderen 
met het syndroom van Apert en Crouzon/Pfeiffer. Hiervoor 
zijn herhaaldelijke slaapstudies noodzakelijk. Dit is echt niet 
nodig bij kinderen met het syndroom van Muenke en Sae-
thre-Chotzen indien de eerste slaapmeting negatief was. Dit 
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tentie was 0,660α en intraklassecorrelaties voor de IH-
SAS-items varieerde van matig tot perfecte overeenkomst. 
Volgens RASCH-analyse behoefden alle items revisie en 
weging. Na herziening was de constructvaliditeit van de 
IH-SAS met de globale ernstscores 0,710ρ en criteriumva-
liditeit (oppervlak onder de ROC-curve) was 0,851. Meest 
waarschijnlijke itemscorepatronen overeenkomstig met de 
herziende itemssomscores werden bepaald.    
Conclusie. Het gebruik van IH-SAS biedt een praktisch 
middel voor de klinische interpretatie van de ernst van IH 
met een hoge mate van betrouwbaarheid en validiteit. Be-
perkingen van de IH-SAS en toekomstperspectieven worden 
besproken.   
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

van de IH-SAS.   
Methode. Criteria werden geselecteerd op basis van toepas-
baarheid op fotografische beeldvorming en geconverteerd 
naar schaalbare items. Elf beoordelaars hebben veertig op-
names van IH gescoord aan de hand van de items. Betrouw-
baarheid werd onderzocht door interne consistentieanalyse 
(Cronbach's alpha) en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
(intraklassecorrelaties). Constructvaliditeit werd onderzocht 
met Pearson's correlatiecoëfficiënt en criteriumvaliditeit 
met 'receiver operating characteristics' (oppervlak onder de 
curve-analyse). Met RASCH-analyse werd de geschiktheid 
van items bepaald en werd er gewicht toegevoegd voor de 
conversie van ordinale somscores naar een intervalschaal. 
Itemcategorieën werden geëvalueerd en herzien afhankelijk 
van frequentiedistributie en RASCH-analyse.   
Ervaring. Betrouwbaarheid gebaseerd op interne consis-
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