
Borstreconstructies hebben tot doel om de geamputeerde 
borst te herstellen en de kwaliteit van leven en het lichaams-
beeld van patiënten na een mastectomie te verbeteren. Er 
kan gebruik worden gemaakt van kunstmateriaal (prothe-
sen), lichaamseigen weefsel of een combinatie daarvan. Elke 
techniek heeft voor- en nadelen en daardoor zijn eigen plek 

binnen de huidige praktijk. Borstreconstructies kunnen 
tijdens dezelfde operatie als de mastectomie worden uitge-
voerd (directe of primaire reconstructie) of op een later tijd-
stip (secundaire reconstructie). 
In 2002 werd de ´deep inferior epigastric perforator´ (DIEP) 
lap geïntroduceerd in het Erasmus Medisch Centrum in Rot-
terdam (figuur 1). De DIEP-lap groeide al snel uit tot de voor-
keursmethode voor borstreconstructies met lichaamseigen 
weefsel. In dit proefschrift worden verschillende technische, 
psychologische en economische aspecten van deze vorm van 
borstreconstructies belicht.
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caties nam af van ongeveer 40% naar minder dan 15%; deze 
afname weerspiegelt onze leercurve (figuur 2). In 4% van 
de patiënten was een microchirurgische revisie noodzake-
lijk. Bij 1% van de patiënten trad een totaal verlies van de 
lap op, terwijl 9% een gedeelte van haar lap verloor. Er werd 
een analyse verricht naar de relatie tussen het optreden van 
complicaties en verschillende risicofactoren en patiëntkarak-
teristieken. Er was een trend zichtbaar dat roken en diabetes 
een negatief effect hadden op DIEP-lapcomplicaties. Abdo-
minale complicaties waren alleen significant gerelateerd aan 
diabetes en hypertensie.

Op 4 november 2011 promoveert Tim Damen aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam op het proefschrift getiteld: ‘Technical, psychological, and 
economic aspects of DIEP flap breast reconstruction’. Zijn promotor is 
prof. dr. Steven Hovius en zijn co-promotoren dr. Marc Mureau en dr. 
Marie-Louise Essink-Bot.

Figuur 1. Unilaterale secundaire DIEP-lapborstreconstructie: a) preoperatief; b) postoperatief; c) eindresultaat na tepelreconstructie en 
tatouage van de tepelhof.

technische Aspecten

Aan het begin van dit proefschrift worden de klinische re-
sultaten van onze eerste 175 DIEP-lapborstreconstructies 
gepresenteerd. In ongeveer 90% van de gevallen kon een 
DIEP-lap worden geoogst, in de overige gevallen werd per-
operatief gekozen voor een spier- of fasciesparende TRAM-
lap. Er werden gemiddeld twee perforatoren per lap gebruikt 
en de arteria en vena mammaria interna werden overwegend 
als acceptorvaten gebruikt.
Kritische analyse van per- en postoperatieve problemen toon-
de een significante afname van het aantal complicaties na de 
eerste 30 lappen (23 patiënten). Het percentage lapcompli-
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Het resultaat van de reconstructie wordt voor een groot deel 
bepaald door perioperatieve beslissingen ten aanzien van de 
soort lap, de donor en acceptorvaten en de behandeling van 
complicaties zoals veneuze stuwing en gedeeltelijk of totaal 
verlies van de lap. Aan de hand van onze ervaringen worden 
verschillende algoritmes gepresenteerd om dit besluitvor-
mingsproces te vergemakkelijken.

Borstreconstructies worden over het algemeen in meerdere 
etappes uitgevoerd. We beschrijven de aanvullende operaties 
die na de initiële DIEP-lapborstreconstructie werden uitge-
voerd om het eindresultaat te verbeteren of om complicaties 
te verhelpen. Er waren gemiddeld 1,4 aanvullende operaties 
nodig om een voor de patiënt bevredigend cosmetisch resul-
taat te bereiken. Patiënten met een complicatie ondergingen 
gemiddeld 1,9 aanvullende operaties, vergeleken met 1,2 
operaties voor patiënten zonder complicaties. Er was echter 
geen relatie tussen het optreden van complicaties en het aan-
tal aanvullende cosmetische ingrepen of de keuze voor tepel-
reconstructie. Procedures die het vaakst werden uitgevoerd 
waren tepelreconstructies, het verbeteren van de vorm van 
de gereconstrueerde borst, littekencorrecties en procedures 
ter symmetrisatie van de contralaterale borst.

Voor de meeste borstreconstructies wordt gebruik gemaakt 
van kunstmateriaal. Op de lange termijn worden deze recon-
structies vaak gecompliceerd door kapselvorming, waardoor 
de prothese vervangen of zelfs verwijderd moet worden, of 
waardoor chronische pijnklachten of een strak gevoel kun-
nen ontstaan. Er is een toenemende vraag van vrouwen om 
hun niet-succesvolle prothesereconstructie om te zetten 
naar een reconstructie met lichaamseigen weefsel. Borst-
reconstructies bij vrouwen die eerder een andere vorm van 
borstreconstructie hebben ondergaan, worden tertiaire re-
constructies genoemd. We hebben de technische en psycho-
logische uitkomst geëvalueerd van tertiaire autologe borst-
reconstructies bij 42 patiënten. Het complicatiepercentage 
was vergelijkbaar met dat na primaire of secundaire borst-
reconstructies. Tertiaire autologe borstreconstructies blijken 
technisch haalbaar en betrouwbaar. Littekens van eerdere 

operaties en complicaties maken tertiaire reconstructies po-
tentieel erg uitdagend. 

psychologische Aspecten

De kwaliteit en effectiviteit van een borstreconstructie kan 
niet alleen worden uitgedrukt in klinische uitkomstmaten 
zoals het complicatiepercentage. Patiëntentevredenheid en 
de impact van de ingreep op de kwaliteit van leven moeten 
in ogenschouw worden genomen, waarbij het verwachtings-
patroon van een patiënt ook erg belangrijk is. 

Patiëntentevredenheid en de invloed van de ingreep op li-
chaamsbeeld, seksualiteit en kwaliteit van leven werden ge-
scoord met behulp van een studiespecifieke vragenlijst en de 
Short Form-36 (SF-36). Patiënten waren erg tevreden met 
het eindresultaat van hun DIEP-lapborstreconstructies en 
gaven een gemiddeld rapportcijfer van 8 (op een schaal van 1 
tot 10; figuur 3). Tevredenheid over symmetrie, littekens op 
de gereconstrueerde borst en tepel/tepelhof waren het be-
langrijkste en hadden een positieve invloed op de algehele 
tevredenheid. Patiënten die een tepelreconstructie hadden 
ondergaan, waren net zo tevreden over het eindresultaat als 
patiënten zonder een tepelreconstructie. Hetzelfde gold voor 
patiënten met een gecompliceerd en een ongecompliceerd 
beloop.
Ongeveer negentig procent van de respondenten gaf aan 
dat ze voldoende waren geïnformeerd over de operatie, dat 
aan preoperatieve verwachtingen was voldaan, dat de gere-
construeerde borst lichaamseigen aanvoelt en dat ze deze 
ingreep opnieuw zouden kiezen en zouden aanbevelen aan 
een vriendin. 
Patiëntentevredenheid was positief en significant gerela-
teerd aan de tevredenheid met kleding aan, het niet hebben 
van aanhoudende klachten over de reconstructie en het li-
chaamseigen aanvoelen van de gereconstrueerde borst. Het 
percentage vrouwen dat erg tevreden was nam geleidelijk af 
naarmate de kleding minder verhullend werd. Dit bevestigt 
dat er in intiemere situaties hogere eisen worden gesteld aan 
het resultaat van de borstreconstructie. Vrouwen met secun-
daire reconstructies ervoeren veranderingen ten aanzien 

Figuur 2. Chronologische volgorde van 175 DIEP-lappen in 
relatie tot de kans op DIEP-lapcomplicaties. 

Figuur 3. Tevredenheid met het eindresultaat van 67 patiënten 
die een DIEP-lapborstreconstructie hebben ondergaan. 
Patiëntentevredenheid wordt gepresenteerd op een schaal van 
1 tot 10 (1 = uitermate ontevreden; 10 = uitermate tevreden) op 
de x-as en het aantal patiënten op de y-as.
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economische Aspecten

We hebben de intramurale medische kosten op korte en 
middellange termijn van 4 verschillende borstreconstructies 
(prothese (SP), tissue expander gevolgd door prothese (TE/
SP), latissimus dorsi transpositie met of zonder prothese 
(LD ± SP), DIEP-lap) vergeleken. Ook de extramurale medi-
sche en niet-medische kosten zijn in deze studie meegeno-
men. De intramurale medische kosten werden geëvalueerd 
binnen een prospectieve, historische cohortstudie van 427 
patiënten die tussen 2002 en 2009 een borstreconstructie 
hadden ondergaan. De extramurale medische en niet-medi-
sche kosten zijn prospectief in kaart gebracht met behulp 
van een gestandaardiseerde vragenlijst. Aan deze studie na-
men 58 patiënten deel.
Op korte termijn waren de intramurale medische kosten 
het hoogst na DIEP-lapborstreconstructies (unilateraal 

van seksualiteit en vrouwelijkheid positiever dan vrouwen 
die een primaire reconstructie hadden ondergaan. Er waren 
geen klinisch relevante verschillen ten aanzien van de kwa-
liteit van leven tussen onze studiepopulatie en een willekeu-
rige steekproef Nederlandse vrouwen.

De belangrijkste redenen om voor een tertiaire autologe re-
constructie in aanmerking te willen komen, waren fysieke 
klachten van de implantaten en ontevredenheid over het 
cosmetische resultaat. Bij het overgrote deel van de patiën-
ten namen de fysieke klachten af of verdwenen ze zelfs. De 
meeste patiënten waren erg tevreden met het cosmetische 
resultaat (gemiddeld rapportcijfer 8) en volgens een panel 
van experts was er een significante verbetering van het cos-
metisch resultaat na conversie naar een autologe reconstruc-
tie (gemiddeld rapportcijfer van 5 naar 7).

Tabel 1. Utiliteitsscores van verschillende borstreconstructieprofielen. Elk profiel wordt gekarakteriseerd door een bepaalde combinatie van attributen. 
De utiliteitsscore kan worden berekend door de voorkeuren van vrouwen aan dit profiel te koppelen. De bovenste regel van elke techniek evalueert het 
geïsoleerde effect van materiaal en het aantal en de duur van de operaties. Het effect van veranderingen in het niveau van attributen wordt in de regels 
daaronder gepresenteerd. Realistische complicatiepercentages op de korte en lange termijn zijn aangegeven (*). In de laatste kolom worden de utiliteits-
scores gerangschikt. Hoe hoger de utiliteitsscore, hoe beter het profiel aansluit bij de voorkeuren van patiënten.
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Materiaal gebruikt
voor borstrecon- 
structie

Aantal en duur 
van operatie(s)

Complicaties op 
korte termijn

Complicaties op
lange termijn

Esthetisch 
resultaat

Wachtlijst 
(in maan-
den)

Relatieve 
utiliteits- 
score

Rang-
schikking

TE / prothese

Prothese 2 x 1 uur 10%* 10% Goed 0 0.41 6

Prothese 2 x 1 uur 10%* 20% Goed 0 0.11 10

Prothese 2 x 1 uur 10%* 30%* Goed 0 -0.19 14

Prothese 2 x 1 uur 10%* 30%* Redelijk 0 -1.01 15

Prothese 2 x 1 uur 10%* 30%* Uitstekend 0 0.17 9

LD +/- prothese

Autoloog weefsel + 
prothese

1 x 3 uur 10% 10% Goed 0 0.29 7

Autoloog weefsel + 
prothese

1 x 3 uur 15%* 15%* Goed 0 -0.08 13

Autoloog weefsel + 
prothese

1 x 3 uur 15%* 15%* Uitstekend 0 0.29 8

Autoloog weefsel 1 x 3 uur 10% 10% Goed 0 1.05 1

Autoloog weefsel 1 x 3 uur 15%* 5%* Goed 0 0.99 2

DIEP

Autoloog weefsel 1 x 7 uur 10% 10% Goed 0 0.56 3

Autoloog weefsel 1 x 7 uur 25%* 5%* Goed 0 0.06 11

Autoloog weefsel 1 x 7 uur 25%* 5%* Uitstekend 0 0.43 5

Autoloog weefsel 1 x 7 uur 25%* 5%* Goed 12 -0.06 12

Autoloog weefsel 1 x 3 uur 25%* 5%* Goed 0 0.56 4
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€ 12.848, bilateraal € 15.747), maar het verschil met TE/
SP-reconstructies (€ 12.400; € 12.723) was beperkt. Bilate-
rale LD-transposities (€ 10.760) waren overwegend in twee 
tempi uitgevoerd en daardoor bijna twee keer zo kostbaar als 
unilaterale LD-transposities (€ 5.804). Prothesereconstruc-
ties waren het goedkoopst (€ 4.731; € 6.784). De bijkomen-
de kosten voor complicaties en aanvullende operaties op de 
middellange termijn verschilden niet significant tussen de 
diverse technieken (€ 3.017-€ 4.503). Tijdens onze follow-
up van meer dan 5 jaar bleven de verschillen in intramurale 
medische kosten bestaan. De extramurale medische kosten 
en niet-medische kosten bedroegen ongeveer € 9.300 per 
stadium, los van de operatieve techniek. 
In onze serie waren directe prothesereconstructies het goed-
koopste, zowel op de korte als op de middellange termijn. 
Deze techniek kent echter hoge complicatiepercentages en 
is daardoor niet geschikt voor alle patiënten. Als een prothe-
sereconstructie wordt voorafgegaan door weefselexpansie 
blijken de kosten redelijk vergelijkbaar met die van auto-
loge reconstructies. Als bovendien niet-medische kosten in 
de analyse worden meegenomen, zouden reconstructies in 
twee 2 tempi zelfs duurder worden dan autologe reconstruc-
ties. Tot slot hebben we de voorkeuren van patiënten voor 
verschillende borstreconstructies in kaart gebracht met be-
hulp van een ‘discrete choice experiment’ (DCE). Met een 
DCE kan het relatieve belang van karakteristieke eigenschap-
pen van de verschillende operaties worden geanalyseerd en 
kunnen de afwegingen die patiënten hiertussen maken 
worden bestudeerd. Begrip voor en kennis van de motivatie 
van vrouwen kan er toe bijdragen dat patiëntenvoorlichting 
wordt verbeterd, de gezondheidszorg meer patiëntgericht 
wordt en vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.
Voor deze studie werden patiënten benaderd die in het ver-
leden een therapeutische of profylactische mastectomie heb-
ben ondergaan al dan niet gevolgd door een borstreconstruc-
tie. Respondenten kregen bij herhaling een keuze voorgelegd 
tussen verschillende behandelmogelijkheden, waarvan ze de 
optie moesten kiezen die hen het meeste aansprak. Borst-
reconstructies werden gekarakteriseerd door zes attributen: 
1) het materiaal dat wordt gebruikt voor de reconstructie; 2) 
het aantal en de duur van de operatie(s); 3) korte- en 4) lan-

getermijncomplicaties; 5) cosmetisch resultaat; 6) wachtlijst.
Alle attributen bleken van belang voor de keuze van vrou-
wen. Autoloog weefsel en een uitstekend cosmetisch resul-
taat bleken de belangrijkste positieve determinanten te zijn. 
Korte- en langetermijncomplicaties van twintig respectieve-
lijk dertig procent hadden een vergelijkbaar, maar negatief 
effect op de utiliteit. Opvallend genoeg was het effect van de 
wachtlijst op de utiliteit bijna verwaarloosbaar.
Door uit te gaan van deze voorkeuren van vrouwen en door 
realistische waarden in te vullen voor de verschillende at-
tributen konden relatieve utiliteitscijfers worden berekend 
voor verschillende technieken. Deze uitkomsten werden 
vervolgens gerangschikt (tabel 1). Autologe reconstructies 
(bijvoorbeeld DIEP-lap, verlengde LD-transpositie zonder 
prothese) kregen van onze studiepopulatie de hoogste uti-
liteitsscores toebedeeld en lijken daardoor het beste aan te 
sluiten op de voorkeuren van patiënten. 

conclusie

Het voornaamste doel van reconstructieve borstchirurgie 
is om patiënten tevreden te stellen. Om de meest geschikte 
methode voor een individuele patiënt te bepalen, moeten 
meerdere factoren afgewogen worden. De professionele in-
schatting van technische haalbaarheid, complicatierisico’s 
en mogelijk cosmetisch resultaat spelen hierbij vanzelf-
sprekend een grote rol. Daarnaast is gedetailleerde patiën-
tenvoorlichting noodzakelijk om patiënten een bewuste en 
weloverwogen beslissing te kunnen laten nemen en een 
realistisch verwachtingspatroon te krijgen. Onze resultaten 
impliceren dat alle patiënten in ieder geval recht hebben op 
uitgebreide informatie over autologe borstreconstructies, 
ook als die techniek in het desbetreffende ziekenhuis of door 
de desbetreffende plastisch chirurg niet aangeboden wordt. 


