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-  De invoering van het implanteerbare dopplersysteem  
leidt niet tot een significante toename in het succes- 
percentage van gereviseerde lappen.

-  Het lijkt erop dat het implanteerbare dopplersysteem  
niet gemakkelijker is in gebruik in vergelijking met  
conventionele monito methoden.

 De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen finan- 
ciële belangen hebben bij het onderwerp van hun  
presentatie.

2. MicroRnA-1 en microRnA-206 verbeteren 
differentiatie van humane satellietcellen: een 
potentiële nieuwe benadering voor tissue 
engineering van skeletspierweefsel

M.	Koning,	P.M.N.	Werker
GRONINGEN
Achtergrond. Innovatieve strategieën gebaseerd op rege-
neratieve geneeskunde, in het bijzonder tissue engineering 
(TE) van skeletspieren, hebben in de toekomst mogelijk een 
plaats in de behandeling van patiënten met aangezichtsver-
lamming. Voor TE van skeletspier zijn satellietcellen uit 
spierweefsel veelbelovend. Satellietcellen die geactiveerd 
worden, prolifereren en differentiëren, waardoor spierher-
stel optreedt. Door deze regeneratieve kwaliteiten lenen 
deze cellen zich uitstekend voor TE van skeletspierweefsel. 
Hiervoor zullen we echter meer moeten weten van het me-
chanisme achter satellietceldifferentiatie. De differentiatie 
van satellietcellen is gereguleerd door transcriptiefactoren, 
die op posttranscriptioneel niveau worden beïnvloed door 
microRNA's. Onze hypothese is dat microRNA-1 en micro-  
RNA-206 satellietceldifferentiatie kunnen moduleren.
Methode. Om dit te onderzoeken hebben we humane sa-
tellietcellen geïsoleerd uit humane spierbiopten en deze 
gekweekt. Vervolgens werd differentiatie van satellietcellen 
naar myotubes geïnitieerd. Met behulp van qRT-PCR en im-
munohistochemie werd de invloed van celtransfectie met 
microRNA-1, microRNA-206 of een scrambled microRNA 
onderzocht.
Ervaring. Met qRT-PCR hebben we eerst laten zien dat mi-
croRNA-1 en microRNA-206 sterk geupreguleerd werden tij-
dens differentiatie van satellietcellen naar myotubes. Verder 
vertoonden satellietcellen getransfecteerd met microRNA-1 
of microRNA-206 een verminderde nucleaire kleuring voor 
de satellietcelmarker Pax7, terwijl de nucleaire kleuring voor 
MyoD1, een myogene differentiatiemarker, was verhoogd in 
vergelijking met de microRNA-scrambled-controle. Boven-
dien was de expressie van α-sarcomeric actine en myosine 
door satellietcellen en myotubes verbeterd na celtransfectie. 

PRoEfSchRifTEn & fundAMEnTEEl 

ondERZoEK

1. The effect of peri-operative innovations in 
free flap reconstruction

J.M.	Smit	(promotores:	Werker	PMN,	Zeebregts	CJ,	de	
Brock	GH;	co-promotor:	Acosta	R)
GRONINGEN
Achtergrond. In het zorgtraject van vrijelapreconstructies 
zijn drie onderdelen te onderscheiden: de preoperatieve 
planning, de ingreep zelf en de postoperatieve fase. Lange 
tijd zijn onderzoekers met name bezig geweest met het ver-
beteren van de chirurgische procedure zelf. Het doel van dit 
proefschrift is te onderzoeken of innovaties in de andere 
fasen van het traject van de vrijelapchirurgie de vlotte door-
loop en het resultaat kunnen verbeteren. De nadruk van het 
proefschrift ligt op de rol van preoperatieve onderzoeken van 
het bloedvatstelsel van de lap en het postoperatieve monito-
ren van de doorbloeding.
Methode.	 In de verschillende hoofdstukken zal een over-
zicht worden gegeven van de beschikbare planning- en 
monitormethoden, zal het effect van de introductie van 
computertomografieangiografie (CTA) in de planning van 
DIEP-lappen worden onderzocht, en zal een uitgebreide 
analyse plaatsvinden van het implanteerbare dopplersys-
teem voor het monitoren van vrije lappen. Tevens zal onder-
zoek worden gedaan naar de veneuze druk in DIEP-lappen.
Ervaring	&	conclusie.	
-  Uit de literatuur blijkt dat CTA en magnetische reso- 

nantieangiografie momenteel de beste methoden zijn 
om de vasculatuur van de donorsite in kaart te  
brengen.

-  De introductie van CTA als onderdeel van de work-up 
van de perforatorlapborstreconstructies in plaats van  
enkel de handdoppler kan een significante verminde- 
ring van de operatietijd opleveren.

-  Er zijn concrete aanwijzingen dat de druk in de op- 
pervlakkige vene van DIEP-lappen van voorspellende  
waarde is voor veneuze stuwing.

-  In de literatuur wordt het gebruik van enkel conventi- 
onele monitormethoden niet aangeraden in verband  
met de langere reactietijd en een verminderde 
betrouwbaarheid. Het implanteerbare dopplersys- 
teem, near infrared spectroscopy en laserdoppler- 
flowmetry lijken de beste monitormethoden die mo- 
menteel beschikbaar zijn.

-  Voor het implanteerbare dopplersysteem werd een  
fout-positief percentage van 6,7% en een fout-nega- 
tief percentage van 0% gevonden.
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REconSTRucTiEVE chiRuRGiE

4. Secundaire reconstructie van kaakdefecten 
in twee fasen volgens de 'Rohner'-procedure; 
the 'digital age'

L.U.	Lahoda,	M.J.H.	Witjes,	R.	Schepers,	G.M.	Raghoebar,	
J.L.N.	Roodenburg,	P.M.N.	Werker
GRONINGEN
Achtergrond. Reconstructies van uitgebreide kaakdefecten 
worden standaard met behulp van vrije bottransplantaten 
zoals fibula of crista iliaca uitgevoerd; het resulteert meestal 
in een langdurig hersteltraject. Bij deze vrije weefseltrans-
fer wordt vaak gebruikgemaakt van weke delen en wordt het 
gebit in meerdere operatieve interventies met implantaten 
hersteld. De in-situprefabricatie van een fibula ante implan-
tationem is al bekend, maar tot nu toe nog niet geëtableerd. 
Naast ons resultaten presenteren wij de mogelijkheid van 
een totale digitale planning aan de fibula in situ en en oraal.
Methode. Een groep van zestien patiënten staat ter opera-
tie met behulp van een prefabriceerde fibula aan; inmiddels 
zijn vier van hen volgens de 'conventionele in-situprefabri-
catie' volgens Rohner geopereerd; twee door middel van 
een digitale planning en voorbereiding. Wij presenteren 
zowel de techniek van Rohner als ons digitale toepassing. 
Verder wordt het pro- en retrospectieve traject van deze 
heterogene groep van defecten, avasculaire necrosen en 
malignomen met en zonder bestraling in het hoofd-hals-
gebied bediscussieerd.
Ervaring. Inmiddels zijn vier patiënten minimaal drie 
maanden en maximaal twee jaar na een kaakreconstructie 
igv een prefabriceerde fibula te overzien. Onze patiënten 
zijn met hun resultaat tevreden, de transplantaten zijn vi-
taal, hun gebit is belastbaar; dagelijks gebruik, functionele 
en esthetische aspecten zijn heel bevredigend. Geen implan-
taat kwam los; de genezing was primair. Wij konden geen 
botresorptie rondom de fibula-implantaten zien. Eén patiënt 
had postoperatief een redressement van de onderkaak na re-
constructie moeten ondergaan om een volledige occlusie te 
kunnen bereiken. 
Conclusie. Secundaire reconstructies van bot- en wekede-
lendefecten in de kaak als gevolg van tumoren, bestraling 
of avasculariteit blijven voor patiënt en behandelaar uitda-
gend. De door ons voorgestelde techniek van een in situ 
geprefabriceerde, vrije fibula die na transplantatie binnen 
twee dagen belastbaar is, representeert de gewenste vorm 
van behandeling voor deze problematiek. Hierdoor worden 
vroege belastbaarheid en maximaal patiëntcomfort met een 
minimum aan beperkte ingrepen mogelijk. De mogelijkheid 
van digitale planning van deze techniek levert hieraan een 
cruciale bijdrage en wordt momenteel multidisciplinair op-
gepakt en ontwikkeld.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

Tot slot nam de nucleaire kleuring voor MyoD1 toe wanneer 
satellietcellen getransfecteerd met microRNA-1 of micro-
RNA-206 in een 3D-construct werden gekweekt. 
Conclusie. Deze resultaten laten zien dat microRNA-1 en 
microRNA-206 differentiatie van humane satellietcellen 
verbeteren. Hierdoor vertegenwoordigt transfectie met deze 
microRNA's een potentiële nieuwe benadering voor TE van 
humaan skeletspierweefsel ten behoeve van patiënten met 
een aangezichtsverlamming.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

3. de relatie tussen littekenhypertrofie en het 
ontstaan van angina pectoris en graftstenose 
na cABG-chirurgie

N.	Najim,	L.	Butzelaar,	T.	de	Kroon,	F.	Niessen,		
A.B.	Mink	van	der	Molen
NIEUWEGEIN
Achtergrond.	 Littekenhypertrofie komt vaak voor na een 
chirurgische ingreep. Het proces van littekenhypertrofie lijkt 
vergelijkbaar te zijn met de processen die gezien worden bij 
het ontstaan van vasculaire stenose. Beide processen worden 
gezien als stoornissen van de wondgenezing. Het doel van 
deze studie is het onderzoeken van de relatie tussen litte-
kenhypertrofie en het ontstaan van graftstenosen en angina 
pectoris na een CABG-operatie, om zo de systemische patho-
genese van littekenhypertrofie aan te kunnen tonen.
Methode. Een prospectieve studie is uitgevoerd om deze 
relatie te bestuderen. Patiënten die een CABG hebben on-
dergaan door middel van een mediale sternotomie werden 
geïncludeerd. De patiënten werden verdeeld in twee groepen 
op basis van de aan- of afwezigheid van een hypertrofisch lit-
teken. Na een gemiddelde follow-upduur van twee jaar werd 
informatie verkregen over de resultaten door middel van 
vragenlijsten en statusonderzoek. De primaire eindpunten 
waren het ontstaan van angina pectoris, stenosering van de 
bypassgraft en nieuwe interventies na de CABG-chirurgie.
Ervaring. Deze studie heeft 70 patiënten geïncludeerd (55 
mannen, gemiddelde leeftijd 67,8 ± 9,8 jaren). Litteken-
hypertrofie ontstond in totaal bij 29 patiënten (41.1%). De 
studiegroepen waren vergelijkbaar met betrekking tot de 
baselinekarakteristieken en primaire eindpunten, met uit-
zondering van geobjectiveerde angina pectoris, waarvan de 
prevalentie significant hoger was bij patiënten met litteken-
hypertrofie (p = 0,010).
Conclusie. Deze prospectieve studie suggereert dat er wel 
een associatie is tussen littekenhypertrofie en het ontstaan 
van angina pectoris na een CABG-operatie. Er is echter geen 
significante associatie gevonden tussen littekenhypertrofie 
en het ontstaan van bypassgraftstenose.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.
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zo klein mogelijke littekens. De auteurs presenteren de tot 
nu toe grootste serie van vrouw-mantransseksuelen die een 
subcutane mastectomie ondergingen.
Methode. Het betreft een retrospectieve cohortstudie van 
totaal 392 mastectomieën bij 196 vrouw-mantransseksue-
len, uitgevoerd in de periode 2000 tot en met 2011. Geke-
ken werd naar onder andere de gebruikte operatietechniek, 
complicatieratio, ligduur en secundaire ingrepen. Dit alles 
in relatie tot leeftijd, BMI en comorbiditeit. De gebruikte 
operatietechnieken zijn onderverdeeld in drie groepen, na-
melijk operaties zonder huidresectie (n = 36), periariolaire 
huidresecties (n = 86) en sous-mammaire huidresecties (n 
= 270). De laatste groep bevat twee subgroepen, namelijk 
operaties met gesteelde tepel- (n = 126) en met vrije tepel-
transplantaat (full thickness graft; n = 144).
Ervaring. Uit dit onderzoek blijkt er een totale acute com-
plicatieratio van 4,8% te zijn. Verder blijkt er een duidelijke 
correlatie te zijn tussen de gebruikte techniek en BMI. Pati-
enten die een mastectomie met vrije tepeltransplantaat on-
dergingen, waren in vergelijking met de hele groep gemid-
deld ouder (35 jaar), hadden gemiddeld een hoger BMI (27), 
hadden grotere borsten en rookten meer. Deze subgroep had 
gemiddeld een langere ligduur, maar behoefde minder acute 
re-operaties (hematoom ontlasten) en minder secundaire 
correcties waaronder correctie van de tepel en/of tepelhof, 
littekencorrectie en chest contouring. 
Conclusie. Uit deze cohortstudie is gebleken dat er een 
duidelijke correlatie bestaat tussen de gekozen techniek, co-
morbiditeit, complicatieratio en ligduur. Operaties met de 
kleinste huidresectie/toegang hebben de meeste complica-
ties leidend tot acute re-operaties. Naarmate er meer huidre-
sectie plaatsvindt bij de operatie, neemt het relatieve aantal 
benodigde acute re-operaties af. Wat betreft de secundaire 
correcties, blijkt het volgende verband: bij de operaties met 
gesteelde tepels (zowel bij de periariolaire huidresecties als 
bij de sous-mammaire huidresecties) is vaker een secun-
daire correctie nodig dan bij de overige operaties (zonder 
huidresectie en vrije tepeltransplantaten).
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

7. Penisinversievaginaplastiek bij man-vrouw-
transseksuelen: een retrospectieve cohortana-
lyse van 2000 tot en met 2011

H.	Leenstra,	M.	Bouman,	M.	Buncamper,	F.B.		Niessen
AMSTERDAM
Achtergrond.	De vaginaplastiek in het kader van geslachts-
verandering bij man-vrouwseksualiteit volgt na het succesvol 
doorlopen van een diagnostische fase en de Real Life Fase. 
De auteurs presenteren een serie penisinversievaginaplas-
tieken die de afgelopen elf jaar in het VUmc in het kader 
van de geslachtsverandering bij man-vrouwtransseksualiteit 
werden uitgevoerd.
Methode. Het betreft een retrospectieve cohortstudie van 
totaal 321 penisinversievaginaplastieken bij man-vrouw-
transseksuelen, uitgevoerd in de periode 2000 tot en met 

5. Minder vertrouwen in het monitoren 
van vrije lappen met het implanteerbare 
dopplersysteem, een gerandomiseerde 
gecontroleerde pilotstudie

J.M.	Smit,	S.	Klein,	E.H.	de	Jong,	C.J.	Zeebregts,	
G.H.	de	Brock,	P.M.N.	Werker
GRONINGEN
Achtergrond. Het implanteerbare dopplersysteem werd 
in onze kliniek geïntroduceerd met als doel het monitoren 
van vrije lappen te vergemakkelijken. Om te testen of het 
systeem hierin is geslaagd, hebben we het vertrouwen dat 
medisch en verpleegkundig personeel had in hun meting 
met het implanteerbare dopplersysteem vergeleken met 
het vertrouwen in het gebruik van conventionele monitor-
methoden.
Methode. Aan alle patiënten die een vrijelapreconstructie 
ondergingen binnen de afdeling Plastische chirurgie van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen werd gevraagd of 
zij wilden deelnemen aan deze studie. Vooraf aan elk moni-
tormoment werd er door middel van randomisatie bepaald 
of de lap gemonitord werd met behulp van het implanteer-
bare dopplersystem of met conventionele monitormetho-
den. Chirurgen en verpleegkundigen werd na elk monitor-
moment gevraagd te scoren op een schaal van 1 tot 10 hoe 
zeker ze waren van hun bevindingen. Univariate logistische 
regressie werd gebruikt om potentiële factoren te vinden die 
van invloed waren op het vertrouwen in monitoren.
Ervaring. De studie werd vroegtijdig gestopt vanwege tech-
nische problemen met het implanteerbare dopplersysteem. 
In de groep van het implanteerbare dopplersysteem waren 
de deelnemers significant minder zeker van hun waarne-
ming in vergelijking met de groep met conventionele moni-
tor methoden. Dit was zowel in een univariaat model (OR: 
0,6, 95%-BI: 0,5-0,8, p = 0,002) als in een multivariaat mo-
del (OR: 0,6, 95%-BI: 0,5-0,9, p = 0,004). De ervaring die 
personeel had in het monitoren van vrije lappen bleek even-
eens van significante invloed op het vertrouwen (p < 0,001). 
Conclusie. Dit suggereert dat het implanteerbare doppler-
systeem niet gemakkelijker is in gebruik in vergelijking met 
conventionele monitormethoden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

6. Subcutane mastectomie bij vrouw-man-
transseksuelen: een retrospectieve cohortana-
lyse van 2000 tot en met 2011

P.	Cregten-Escobar,	M.	Bouman,	M.	Buncamper,	
M.	Mullender
AMSTERDAM
Achtergrond. De mastectomie is een belangrijk onderdeel 
van het transitieproces van vrouw naar man en volgt als 
eerste operatie na het succesvol afronden van de Real Life 
Fase. Het doel van de subcutane mastectomie is het verwij-
deren van borstweefsel en overmaat aan huid, reductie en 
juiste plaatsing van het tepel-tepelhofcomplex met idealiter 
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zoals de laterale thoracodorsale lap, de thoracoabdominale 
lap en de intercostale perforatorlap. Bij 12 van de 118 opera-
ties was de lumpectomie niet radicaal wat bij slechts 6 pati-
enten (5%) leidde tot een re-excisie of ablatio. Dit percentage 
ligt ver onder de landelijk gestelde grens voor irradicaliteit 
bij lumpectomieën van 20%. 
Conclusie. Met de toegenomen samenwerking bij borst-
sparende operaties en het uitbreiden van de verschillende 
technieken neemt het aantal oncoplastische ingrepen in het 
NKI-AVL jaarlijks duidelijk toe. Als gevolg van deze samen-
werking kunnen de algemeen chirurgen ruimere resecties 
uitvoeren, wat leidt tot goede radicaliteit en een zeer laag 
percentage re-excisies.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

9. Symptomatische longembolieën na diEP/
TRAM-lapborstreconstructies; een geïnte-
greerd model voor predictie en preventie

M.	Enajat	T.H.C.	Damen,	A.	Geenen,	R.	Timman,	
R.	van	der	Hulst,	M.	Mureau
ROTTERDAM,	MAASTRICHT
Achtergrond. Borstreconstructies met de DIEP- of TRAM-
lap worden dikwijls gecompliceerd door symptomatische 
longembolieën (SL). De huidige literatuur beschrijft een in-
cidentie oplopend tot 6%. Het doel van dit onderzoek was 
het evalueren van de incidentie van SL na DIEP/TRAM-
lapborstreconstructies in twee academische centra in Neder-
land, alsmede het vaststellen van de relatieve bijdrage van 
verschillende risicofactoren voor het ontstaan van SL. Op ba-
sis van deze bevindingen trachtten wij hoogrisicopatiënten 
beter te identificeren door middel van een vernieuwd risico-
inventarisatiemodel. Tevens komen de pathofysiologische 
mechanismen aan bod die mogelijk ten grondslag liggen aan 
het ontstaan van SL na DIEP/TRAM-lapborstreconstructies.
Methode. Patiënten die een DIEP- of TRAM-ap borstre-
constructie ondergingen in het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht (AZM) of het Erasmus Medisch Centrum (EMC) 
Rotterdam in de periode van januari 2006 tot januari 2011 
werden geïncludeerd in deze retrospectieve analyse. Trom-
boprofylaxe bestond uit postoperatief fraxiparine 2dd 5870 
IE, vroege mobilisatie, steunkousen en footpads. Bij verden-
king op SL werd volgens protocol CT-angiografie verricht. 
Mogelijke risicofactoren van SL werden geïdentificeerd door 
middel van logistische regressieanalyse, waarbij iedere risi-
cofactor een gewicht kreeg toegewezen met een maximaal 
voorspellende waarde.
Ervaring. 442 patiënten ondergingen 607 borstrecon-
structies. SL vond plaats bij 17 patiënten, resulterend in 
een totale incidentie van 3,8%. Logistische regressieanalyse 
toonde 5 significante risicofactoren voor SL na DIEP/TRAM-
lapborstreconstructies, te weten BMI, totale operatieduur, 
totale Capriniscore, radiotherapie en primaire borstrecon-
structie. Optimalisatie van de voorspellende waarde van de 
risicofactoren resulteerde in een risico-inventarisatiemodel, 
weliswaar ontleend aan het bestaande Caprini RAM, echter 

2011. Een vergelijking werd gemaakt tussen de standaardin-
versievaginaplastiek (groep 1, 291 patiënten, 90,6%) en de 
penisinversievaginaplastiek aangevuld met full thickness 
skingrafts (groep 2, 12 patiënten, 9,4%). Er werd onder an-
dere gekeken naar complicatieratio en secundaire ingrepen.
Ervaring. De totale complicatieratio bedroeg 17,13% (55 
van 321 vaginaplastieken). Dit bedroeg in groep 1 17,5% en 
in groep 2 25%. Er ontstonden geen acute complicaties die 
een heroperatie noodzakelijk maakten. Majorcomplicaties: 
bloedverlies met transfusiebehoefte 8 patiënten (2,5%), 
postoperatief ontdekte rectumperforatie 3 (0,9%) Minor-
complicaties: bloedverlies waarvoor compressie/doorsteking 
10 (3,1%), urineweginfectie 6 (1,9%), wonddehiscentie met 
hypergranulatie 22 (6,9%). Twintig patiënten ondergingen 
een secundaire ingreep om functionele redenen (6,2%) en 
45 patiënten om cosmetische redenen (14%); bij 19  patiën-
ten om beide redenen (5,9%). Functionele re-operaties be-
troffen onder andere meatotomie, secundaire verdieping, ex-
cisie restant corpus spongiosum. Cosmetische re-operaties 
betroffen littekencorrecties.
Conclusie. De standaardpenisinversietechniek is veruit de 
meest gebruikte techniek. Het overall complicatierisico bij 
vaginaplastieken is 17,13%. Majorcomplicaties traden op bij 
3,1%, minorcomplicaties bij 11,9%. Bij minder dan een der-
de van het hele cohort werd een secundaire ingreep verricht 
om een functionele en/of cosmetische reden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

MAMMAREconSTRucTiE

8. directe mammaplastiek en locoregionale 
weefseltranspositie bij borstsparende opera-
ties

M.J.	van	den	Berg,	M.A.	van	Huizum,	L.A.E.	Woerdeman,	
J.J.	Hage
AMSTERDAM
Achtergrond. De therapeutische mammaplastiek wordt 
steeds vaker toegepast als onderdeel van de borstsparende 
therapie voor het mammacarcinoom. Door uitbreiding van 
de verschillende technieken en het gebruik van neoadju-
vante chemotherapie worden wij toenemend geconfronteerd 
met patiënten die ondanks een relatief grote tumor borstspa-
rend behandeld worden. Voor de patiënten bij wie de tech-
niek van de mammareductie niet toereikend is, dient een di-
recte aanvulling van het verwijderde weefsel plaats te vinden.
Methode. In prospectieve setting werden de resultaten be-
studeerd van het gebruik van de therapeutische mamma-
plastiek en de directe locoregionale weefseltranspositie bij 
patiënten die de afgelopen 3 jaar een borstsparende operatie 
ondergingen in het NKI-AVL te Amsterdam.
Ervaring. Tussen 2008 en 2011 werd bovenstaande tech-
niek in het NKI-AVL bij 118 borstsparende operaties toege-
past. Het aantal is in 3 jaar tijd verdubbeld: van 26 in 2008 
naar 50 in 2010, en neemt nog steeds toe. Er werd in 19 ge-
vallen gebruikgemaakt van een locoregionale transpositielap 
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methode bespaart bovendien kostbare operatietijd vergele-
ken met traditionele procedures, hetgeen ook het risico op 
postoperatieve infecties kan verkleinen. Concluderend kan 
gezegd worden dat deze techniek voor de dagelijkse praktijk 
bij mammareconstructies vele voordelen biedt.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.
 

11. Primaire mammareconstructie middels 
Strattice mesh

O.R.	Groh,	D.	Hofstede
EDE
Achtergrond.	 Als onderdeel van de behandeling van het 
mammacarcinoom kiezen steeds meer vrouwen voor een 
huidsparende mamma-ablatio in combinatie met een pri-
maire mammareconstructie. Meestal gebeurt dit met een 
siliconen mamma-endoprothese. De prothese wordt vaak, 
ten opzichte van de wond, niet geheel bedekt met de pecto-
ralisspier, hetgeen een risico zou zijn op een postoperatieve 
infectie van de prothese. Door het plaatsen van een mat die 
de neo-inframammairplooi definieert, en de onderpool van 
de prothese bedekt, zouden complicaties als verminderde 
vascularisatie, infectie en pijnklachten gereduceerd kunnen 
worden. Deze studie onderzoekt de voor- en nadelen van een 
mat ter ondersteuning van de primaire reconstructie.
Methode.	 We hebben een retrospectief statusonderzoek 
uitgevoerd bij 33 patiënten. Totaal werden 40 mammae ge-
includeerd (door middel van scorelijsten) die in 2009- 2010 
in het Gelderse Vallei ziekenhuis werden geopereerd. Er 
werd gekeken naar baselinegegevens, opnameduur, gewicht 
prothese, dagen drains, dagen PCA-gebruik, postoperatieve 
wondinfectie, hematoom/seroomvorming, inflammatie, oe-
deem, en de totale ernst van de complicaties.
Ervaring. Matching van de groepen waren in baselinegege-
vens gelijk. N1= 23 vrouwen, 28 mammae; N2 = 10 vrouwen, 
12 mammae. Verschil werd er gezien in opnameduur en ge-
wicht van de prothese: opnameduur N1: M 4,38; A 3,5. Op-
nameduur N2: M 5,13; A 4,0. Gewicht prothese N1: A 461,6 
g. Gewicht prothese N2: A 377,1 g. N= aantal, A= average, 
M= median
Conclusie. Met de gegevens uit dit retrospectieve onder-
zoek, kunnen we voorzichtig concluderen dat de weefselma-
trix geen verhoogd risico op infectie laat zien bij een primai-
re mammareconstructie na huidsparende mamma-ablatie, 
echter laten ze ook geen kleiner risico op infectie zien. De 
mat levert niet meer overige complicaties op. Ondanks de 
extra kosten van de mat biedt het echter wel ruimte voor een 
gemiddeld grotere prothese, wat een uitkomst kan bieden 
voor patiënten met grotere mammae. En patiënten met de 
mat hebben bovendien een kortere gemiddelde/mediane op-
nameduur. In overige parameters scoorden beide groepen 
nagenoeg gelijk.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

met een groter discriminerend vermogen op basis waarvan 
patiënten met grotere nauwkeurigheid kunnen worden in-
gedeeld in laag-, middel- of een hoogrisicocategorie op het 
ontstaan van postoperatieve SL. 
Conclusie. De totale incidentie van SL na DIEP/TRAM-
lapborstreconstructies bedroeg 3,8%, dit ondanks agressieve 
tromboprofylaxe. We presenteren het eerste risico-inventa-
risatiemodel specifiek gericht op de identificatie van hoogri-
sicopatiënten voor SL in deze specifieke patiëntenpopulatie. 
Inclusie van grotere aantallen patiënten in toekomstig on-
derzoek kan de voorspellende waarde van dit risico-inven-
tarisatiemodel verbeteren. Aanvullend onderzoek naar de 
effectiviteit van verschillende tromboprofylactische maat-
regelen kan bijdragen aan de preventie van SL na DIEP/
TRAM-lapborstreconstructies.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

10. Reconstructie van de inframammairplooi

T.S.E.	Dormaar,	S.	Tuinder
MAASTRICHT
Achtergrond. De inframammairplooi (IMF) is als anatomi-
sche structuur essentieel voor een natuurlijk aandoend re-
sultaat na mammareconstructie. In de literatuur zijn meer-
dere methodes beschreven om de IMF te reconstrueren, 
maar deze zijn vaak tijdrovend en/of esthetisch onbevredi-
gend. De hieronder beschreven techniek spaart operatietijd 
en levert toch een goed esthetisch eindresultaat op.
Methode. Deze methode wordt toegepast tegelijk met het 
verwijderen van de tissue expander en het plaatsen van een 
definitieve prothese. De gewenste positie en vorm van de 
inframammairplooi worden preoperatief op de huid gemar-
keerd. Na verwijdering van de tissue expander en capsulec-
tomie van het onderkwadrant van de protheseholte wordt 
de beoogde nieuwe IMF op de thoraxwand gemarkeerd met 
methyleenblauw. Daarna wordt ter plaatse het subcutane vet 
uitgedund om een scherpere plooi te kunnen creëren. Ver-
volgens wordt met transcutane oplosbare matrashechtingen 
in het verloop van de markeringen de huid aan de thorax-
wand bevestigd en kan de prothese geplaatst worden zoals 
gebruikelijk.
Ervaring. Bij veel van de technieken die ter herstel van de 
inframammairplooi worden toegepast, maakt men gebruik 
van doorlopende hechtingen omdat deze minder nadruk-
kelijke intrekkingen van de huid zouden opleveren. Sinds 
wij onze methode in december 2008 zijn gaan toepassen, 
hebben wij echter bemerkt dat hoewel deze intrekkingen 
inderdaad voorkomen dit effect na circa zes weken reeds 
grotendeels is verdwenen en een vloeiende plooi het eind-
resultaat is. 
Conclusie. Idealiter wordt de inframammairplooi tijdens 
de mastectomie gespaard, maar in de praktijk is dit niet al-
tijd het geval en offert de oncologisch chirurg de IMF vaak 
op. Met name bij patiënten met een ruime adipeuze laag in 
de IMF-regio is onze methode beter dan andere technieken 
in staat om een goede definitie van de IMF te creëren. Deze 
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dat zij een hoger kwaliteit van leven (KvL) ervaren dan vrou-
wen met alleen een mastectomie. Het is echter niet duide-
lijk welke BR-techniek de beste tevredenheid en KvL geeft. 
Onlangs is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld voor het be-
oordelen van de tevredenheid van vrouwen met een mam-
maoperatie: de Breast-Q. In deze retrospectieve cohortstudie 
wordt de tevredenheid en KvL bij vrouwen met alleen een 
mastectomie en vrouwen met mastectomie en een BR on-
derzocht, en met welke BR-techniek de beste tevredenheid 
en KvL bereikt worden.
Methode. De tevredenheid en KvL werden na gemiddeld 
2,6 jaar gemeten aan de hand van vier zelfinvulvragenlijsten: 
de Breast-Q, de RAND-36, de HADS en de CARS-DLV. De 
uitkomsten van vrouwen met alleen een mastectomie (n = 
45) en vrouwen met een mastectomie en BR (n = 92) werden 
met elkaar vergeleken. Tevens werd binnen de reconstruc-
tiegroep gekeken welke techniek de beste uitkomst gaf: auto-
loge BR (n = 47) versus BR met implantaten (n = 45). Voor de 
statistiek werden meervoudige regressieanalyses berekend. 
Hierbij werd gecorrigeerd voor variabelen die invloed gehad 
kunnen hebben op de uitkomsten.
Ervaring. Vrouwen met een BR waren significant meer 
tevreden met hun borstgebied (p = 0,003), psychosociaal 
welzijn (p = 0,008) en seksueel welzijn (p = 0,007) dan 
vrouwen met alleen een mastectomie. Tevens was het fysiek 
functioneren (p = 0,012) bij vrouwen met een BR beter en 
ondervonden zij minder pijn en beperkingen (p = 0,007). 
Vrouwen met een autologe BR waren significant meer te-
vreden met hun gereconstrueerde borsten dan vrouwen met 
een BR met implantaten (p = 0,023). Bij beide reconstructie-
groepen was een goede KvL. 
Conclusie.	Een BR geeft een verbetering van de tevreden-
heid bij vrouwen met een mastectomie. Een autologe BR 
geeft de beste tevredenheid met de gereconstrueerde borsten. 
De bevindingen van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het 
geven van informatie tijdens de voorlichting bij borstrecon-
structies. Dit kan het medische team en de patiënt helpen 
bij het maken van een weloverwogen beslissing van een BR. 
Een beperking van deze studie is dat er niet gerandomiseerd 
is, maar in de analyse is voor bias gecontroleerd. Een grote 
prospectieve studie is nodig om de tevredenheid en KvL bij de 
verschillende BR-technieken op lange termijn te beoordelen.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

14. de psychologische impact van complicaties 
na borstreconstructie 

J.P.	Gopie,	M.A.M.	Mureau,	R.	Timman,	M.T.	Hilhorst,	
A.	Tibben	
ROTTERDAM
Achtergrond. Er zijn weinig studies die zich focussen op de 
psychologische impact van postoperatieve complicaties na 
borstreconstructie (BR). Deze complicaties leiden meestal 
tot een langere herstelperiode en vereisen soms aanvullen-
de operaties. De impact hiervan op psychologische distress 
werd daarom onderzocht. 

12. Een onderzoek naar de waarde van 
Strattice dermale matrix in reconstructieve 
mammachirurgie.

E.	Bijlard,	D.P.M.	Goossens,	D.J.	Hofstede,	Y.	Smulders,	
O.T.	Zöphel
ENSCHEDE
Achtergrond. Het aantal directe huidsparende mammare-
constructies door middel van het plaatsen van een silicon-
enimplantaat groeit. Goede implantaatbedekking is van 
belang voor het esthetisch resultaat en verlaagt het com-
plicatierisico. Hiervoor worden de m. pectoralis major en 
serratus anterior gebruikt, maar dit beperkt mogelijkheden 
tot plaatsing van de inframammairplooi. Er zijn producten 
ontwikkeld die zijn gevormd uit allogene of xenogene der-
mis. Deze transplantaten bieden de mogelijkheid de onder-
pool en laterale zijde van het implantaat beter te bedekken. 
Hierdoor is er meer ruimte om het implantaat te plaatsen en 
minder morbiditeit te verwachten. Doel van deze studie is te 
bepalen wat het juiste indicatiegebied is.
Methode. In vier onafhankelijke Nederlandse centra wordt 
Strattice (acellulaire porcine dermale matix) gebruikt in het 
kader van een prospectieve descriptieve studie voor primaire 
en secundaire mammareconstructie door middel van silico-
nenimplantaat of tissue expander. Online kan worden inge-
logd in de database en hierin worden op gestandaardiseerde 
wijze de gegevens van de verschillende reconstructiefasen 
ingevoerd. Hiermee bundelen wij de kennis uit verschillen-
de centra. De verzamelde gegevens zullen inzicht geven in 
de voordelen qua opnameduur, her-operaties, complicaties, 
het esthetisch resultaat en de kostenafweging van een recon-
structie met Strattice.
Ervaring. Wegens de kostbaarheid van het product zal er 
voor het gebruik een aanvullende vergoeding vanuit de zorg-
verzekeraars moeten komen. Tijdens de eerste stage van 
deze studie hebben we in de verschillende centra mogelijk-
heden gevonden om het gebruik van Strattice te financieren 
(bijvoorbeeld door een proefproject of aanvullende DBC). 
Hierdoor kan het onderzoek zonder belangenverstrengeling 
met de producent van het product worden uitgevoerd. Met 
de resultaten van de studie kan worden gekeken of er een 
reguliere DBC-vergoeding kan worden verkregen voor Strat-
tice gebruik. 
Conclusie. Met deze prospectieve descriptieve multi center 
trial zullen de juiste indicatiegebieden en de resultaten van 
strattice belicht worden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

13. Kwaliteit van leven en tevredenheid na 
borstreconstructie 

Y.	Eltahir,	L.	Werners,	M.	Dreise,	I.	Zeylmans,	
G.H.	de	Bock,	P.M.N.	Werker
GRONINGEN
Achtergrond. Verondersteld wordt dat vrouwen met een 
borstreconstructie (BR) tevreden zijn met hun borsten en 
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en flexie met kracht. Op deze tijdstippen werden de nervus 
medianus (NM), de flexor digitorum superficialis (FDS) en 
de profundus (FDP) ingetekend en hieruit werden opper-
vlakte, circulariteit, omtrek en verplaatsing gemeten en be-
rekend. Intra- en interratercorrelatiecoëfficiënten (ICC) wer-
den berekend. Als de ICC hoger dan 0,5 was, dan werden de 
referentiewaarden van de gemeten parameters beschreven.
Ervaring. Voor de vormparameters van de NM, FDS en 
FDP van de ringvinger, en de FDS van de middelvinger was 
de ICC > 0,5. De ICC van verplaatsing was > 0,7 voor de 
NM en alle gemeten pezen. De gemiddelde oppervlakte van 
de NM was 10 mm2. De NM werd minder rond van exten-
sie naar flexie met kracht (p < 0,05). De oppervlakte van de 
pezen varieerde van 9 mm2 tot 12 mm2. De pezen werden 
meer rond van extensie naar flexie met kracht (p < 0,05). NM 
en alle gemeten pezen verplaatsen van extensie naar flexie 
en van extensie naar flexie met kracht (p < 0,01). 
Conclusie. Echografie kan betrouwbaar het merendeel van 
de vormparameters van de NM, FDS en FDP van de ringvin-
ger en de FDS van de middelvinger meten. De verplaatsing 
kan betrouwbaar gemeten worden van de NM en van alle 
pezen. De grootste vormveranderingen en verplaatsingen 
worden gezien van extensie naar flexie met kracht. Hierbij 
wordt de zenuw minder rond en worden de pezen juist ron-
der. De NM verplaatst van radiaal naar ulnair en de FDS en 
bijbehorende FDP gaan meer boven elkaar liggen.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

16. Re-innervatie van de verschillende type 
sensibele huidvezels na een autologe donor-
zenuwreconstructie

T.H.J.	Nijhuis,	L.S.	Duraku,	J.W.	van	Neck,	T.J.H.	Ruigrok,	
S.E.R.	Hovius,	E.T.	Walbeehm	
ROTTERDAM
Achtergrond. Alhoewel er veel onderzoek is gedaan naar 
de zenuwregeneratie na autologe zenuwtransplantatie is 
de re-innervatie van de huid, en met name de epidermale 
vezels, in dit proces nog relatief onbekend. De sensori-
sche vezels bestaan uit: peptiderge vezels (CGRP en sub-
stance P bevattend) die zorgen voor vitale pijngeleiding 
(temperatuurveranderingen en scherpe pijn) en non-pep-
tiderge vezels (P2X3 bevattend) die non-vitale sensibiliteit 
(bijvoorbeeld drukveranderingen) communiceren. De 
A-deltavezels (NF200 bevattend) zorgen voor de snelle, 
acute pijngeleiding. In deze studie is gekeken naar de re-
innervatie van epidermale huidvezels twaalf weken na het 
overbruggen van een zenuwdefect met een donorzenuw.
Methode. In vijf proefdieren werd een zenuwdefect van 15 
mm overbrugd met een autologe donorzenuw. Vijf gezon-
de proefdieren werden gebruikt als controlegroep. Twaalf 
weken postoperatief werd de voetzool van de geopereerde 
poot in coupes gesneden. Onderscheid is gemaakt tussen 
de proximale en de distale voetzool. In iedere coupe is ver-
volgens onderscheid gemaakt tussen de laterale, centrale en 
mediale voetzool. De coupes werden vervolgens met de ver-

Methode. Pre- en postoperatief zijn er psychologische 
vragenlijsten gestuurd naar 152 vrouwen die een implan-
taatreconstructie (ImBR) ondergingen of een DIEP-lapre-
constructie (DiepBR). Daarnaast werden de complicaties 
gerapporteerd door zowel de plastisch chirurgen als de pati-
enten zelf; 1 en 12 maanden na de operatie. Het beloop van 
angst, depressieve klachten en kankerspecifieke distress zijn 
onderzocht. 
Ervaring. Op de korte termijn rapporteerden vrouwen met 
een ImBR meer postoperatieve pijn dan vrouwen met een 
DiepBR. ImBR-patiënten hadden minder angst na de ope-
ratie en beide reconstructiegroepen hadden verminderde 
kankerspecifieke distress na de operatie. Echter, depressieve 
klachten waren verhoogd na een DiepBR. In beide recon-
structiegroepen rapporteerden patiënten met complicaties 
verhoogde angst en depressieve klachten. DiepBR-patiënten 
hadden zelfs ernstig verhoogde depressieve levels. Een aan-
zienlijk aantal patiënten met complicaties rapporteerden 
hoge levels van distress. Het tijdstip waarop de BR werd uit-
gevoerd (direct of uitgesteld) en lateraliteit waren niet sig-
nificant gecorreleerd aan distress. Resultaten op de langere 
termijn zullen ook gepresenteerd wordt. 
Conclusie. Complicaties na BR kunnen een enorme impact 
hebben op de emotionele gesteldheid kort na de operatie. 
Distress hangt samen met verschillende aspecten van de 
kwaliteit van leven en de gezondheidstoestand, daarom is 
het van groot belang dat hier aandacht aan wordt besteed. 
Distress kan geëvalueerd worden tijdens het postoperatie-
ve consult bij de plastisch chirurg of door middel van een 
korte psychologische vragenlijst die thuis kan worden inge-
vuld. Indien nodig, moet er psychologische ondersteuning 
aangeboden worden. 

hAndchiRuRGiE

15. Echografische metingen van de nervus 
medianus en flexorpezen in de carpale tunnel 
en de betrouwbaarheid

A.	Filius,	J.W.H.	Korstanje,	Y.	Hoendervang,	R.W.	Selles,	
S.E.R.	Hovius,	H.P.	Slijper
ROTTERDAM
Achtergrond. Echografie wordt in toenemende mate ge-
bruikt om veranderingen in de carpale tunnel te onder-
zoeken bij carpaletunnelsyndroom (CTS). Tot op heden 
is voornamelijk gefocust op de oppervlakte van de nervus 
medianus (NM). Echter, gebaseerd op eerdere onderzoeken 
waarbij er fibrotisering van structuren in de carpale tunnel 
werd gevonden bij CTS-patiënten, treden er mogelijk meer 
veranderingen op in vorm en beweging van zowel de NM 
als pezen. In deze studie is onderzocht wat er gebeurt met 
structuren in de carpale tunnel bij gezonden bij bewegingen 
van de hand. Er is gekeken of de echometingen betrouwbaar 
zijn en de bijbehorende referentiewaarden zijn vermeld.
Methode. Veertig polsen van twintig proefpersonen werden 
geëvalueerd. Dwarsdoorsnede-echo-opnames zijn gemaakt 
van de carpale tunnel tijdens drie tijdstippen: extensie, flexie 
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Conclusie. Patiënten met koude-intolerantie hadden een 
hogere drempel voor het detecteren van zowel warme als 
koude temperatuurveranderingen ten opzichte van de con-
trolegroep. Bij het koelen rapporteerden patiënten pijn bij 
hogere temperaturen dan de controlegroep. Op basis van de 
literatuur wijzen deze veranderingen erop dat de perifere 
sensorische kanalen van A-delta-en C-vezels mogelijk zijn 
ontregeld bij patiënten met koude-intolerantie.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

18. het fenotype van de ziekte van dupuytren 
en de relatie met de cutane ligamenten van 
de vinger

M.R.	Horst,	R.L.	Zwanenburg,	P.M.N.	Werker
GRONINGEN
Achtergrond. De betrokkenheid van de ligamenten van 
Cleland en Grayson in de vinger bij de ziekte van Dupuytren 
is altijd een onderwerp van discussie geweest. Nieuwe be-
vindingen in de anatomie van de cutane ligamenten bieden 
een opstap naar nieuwe inzichten in de patho-anatomie bij 
Dupuytren. Het doel van deze studie is het verhelderen van 
de relatie tussen de cutane ligamenten van de vinger en het 
fenotype van de ziekte van Dupuytren.
Methode. We hebben 47 vingers geïncludeerd die primair 
zijn aangedaan door de ziekte van Dupuytren. Door middel 
van fotografie voorafgaand aan en tijdens fasciëctomieën is 
het fenotype van de ziekte van Dupuytren gedocumenteerd. 
Aanvullende informatie werd verzameld door middel van 
een checklist en een schematische weergave van de anato-
mie van de vinger. De verzamelde data werden geanalyseerd 
met als doel het identificeren van anatomische structuren in 
het dupuytrenweefsel.
Ervaring. Onze resultaten laten dupuytrenweefsel zien op 
de locatie van de ligamenten van Cleland, dorsaal van de 
neurovasculaire bundel, op verschillende niveaus. De vezel-
structuur van de ligamenten van Grayson vertoonde zelfs 
een patroonverandering van 'inverted V' naar 'V' bij een 
significante vergroting van de flexiecontractuur (p < 0,05). 
Betrokkenheid ligamenten van Grayson werd ook gevonden 
bij een zogeheten 'oblique cord'; hierbij bleek altijd een sig-
nificant grotere extensiebeperking op te treden.
Conclusie. Deze studie heeft ons inzicht in de betrokken-
heid van de cutane ligamenten van de vinger bij de ziekte 
van Dupuytren vergroot. De ligamenten van Cleland zijn be-
trokken bij de ziekte. De rol en invloed van het ligament is 
nog onduidelijk. De betrokkenheid van de ligamenten van 
Grayson was duidelijk zichtbaar in het dupuytrenweefsel. 
Hierbij kan een mogelijke invloed op de flexiecontractuur 
niet worden uitgesloten.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

schillende markers gekleurd. Als controlelabeling is PgP 9.5 
gebruikt, een pan-neurale marker, die alle sensibele huidve-
zels aankleurt. Om de sensibele re-innervatie te controleren 
werden von-frey-haren gebruikt als mechanische test.
Ervaring. De tellingen na PgP 9.5-kleuring lieten zien dat 
70% van de sensibele huidvezels na twaalf weken was te-
ruggegroeid. Vergeleken met de controlegroep zijn de 
peptiderge vezels (CGRP en substance P) voor 70% en de 
non-peptiderge vezels voor 35% teruggegroeid. De NF200-
gekleurde vezels waren vergeleken met de controlegroep 
teruggekomen tot 80%. De von-frey-haren bevestigden dat 
de regeneratie nog niet voltooid was, 10,7 gram (SD ± 3,09) 
versus 8,5 gram (SD ± 2,23) in de controlegroep (p = 0,019). 
Conclusie. Deze studie laat voor het eerst het re-innerva-
tiepatroon zien van de verschillende subgroepen sensibele 
zenuwvezels in de voetzool, twaalf weken postoperatief. Het 
totale aantal vezels is teruggegroeid tot 70%. Onze bevindin-
gen laten zien dat vitale vezels eerder of in sterkere mate 
teruggroeien dan non-vitale vezels. In de literatuur was dit 
voorheen alleen nog maar een aanname en nu is bewezen 
dat in een ratmodel de acute pijngeleiding als eerste terug-
komt. Verder is gebleken dat de gemyeliniseerde vezels veel 
sterkere re-innervatie hebben dan de andere vezels.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

17. Kwantitatieve sensorische afwijkingen 
bij patiënten met posttraumatische koude-
intolerantie

E.S.	Smits,	S.E.R.	Hovius,	F.J.P.	Huygen,	 	
E.A.M.	van	Bodegraven-Hof,	E.T.	Walbeehm,	R.W.	Selles
ROTTERDAM
Achtergrond. Koude-intolerantie blijft een aandoening 
met een onbekende oorzaak en met wisselende symptomen. 
Kwantitatieve sensorische test is een valide en kwantitatieve 
techniek die directe interpretatie van het gedrag van de ver-
schillende types van de kleine zenuwvezels mogelijk maakt. 
Wijzigingen in deze zenuwuiteinden bij patiënten met kou-
de-intolerantie kunnen verhelderen wat de oorzaak is van 
koude-intolerantie.
Methode.	Vijftien gezonde controlepersonen en 32 patiën-
ten met koude-intolerantie namen deel aan de studie. Elf pa-
tiënten hadden een zenuwletsel van de medianus of ulnaris, 
vijftien patiënten een amputatie van één of meerdere vingers 
en zes patiënten een handfractuur. Koude-intolerantie werd 
vastgesteld door middel van de cold intolerance symptom 
severity(CISS)-vragenlijst. Alle patiënten werden onderwor-
pen aan kwantitatieve sensorische testen met behulp van 
een Medoc TSA-II neurosensorisch analyzer. De proefperso-
nen werden gemeten aan het dermatoom waar ze de meeste 
klachten ondervonden.
Ervaring. De waarden van alle patiëntgroepen waren signi-
ficant verschillend van de controlegroep voor de koudedetec-
tiedrempel, warmtedetectiedrempel, thermisch zintuiglijk 
onderscheid, mechanische detectiedrempel en vibratiedetec-
tiedrempel. 
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M.R.	Beets,	J.M.	Smit,	K.	van	den	Broek,	
J.H.A.	van	Rappard
EINDHOVEN
Achtergrond. Iedere plastisch chirurg verricht borstver-
kleinende ingrepen. Het is een van de meest voorkomende 
plastisch chirurgische operaties. Er wordt steeds vaker plaat-
selijke verdoving toegediend als adjuvans op de intraveneuze 
pijnmedicatie. Wij bekijken in deze studie de geschiktheid 
en het effect van ropivacaïne als lokaal anestheticum bij een 
mammareductie.
Methode. In deze retrospectieve studie zijn alle patiënten 
die een mammareductie hebben ondergaan in de periode 
2005 tot 2009 geïncludeerd. 539 statussen werden onder-
zocht. Ten tijde van de ingreep kregen 328 patiënten geen 
plaatselijke verdoving toegediend en 193 patiënten kregen 
ropivacaïne toegediend via subcutane infiltratie en/of via de 
geplaatste drains. De risicofactoren, pijnscores, operatieve 
kenmerken, postoperatieve misselijkheid en braken, medi-
catiegebruik en complicatieratio's werden genoteerd. De uit-
komsten werden met behulp van SPSS geanalyseerd. Er was 
sprake van significantie bij een p-waarde van < 0,05.
Ervaring. Patiënten die ropivacaïne kregen, gebruikten 
postoperatief gemiddeld 5 mg dipidolor (0-25, SD 6,6) 
terwijl patiënten die geen plaatselijke verdoving kregen 
gemiddeld 10 mg dipidolor (0-40, SD 9,4) nodig hadden, 
p < 0,05. Er was geen significant verschil in postoperatieve 
pijnscore tussen de twee groepen; de gemiddelde score was 
2,4 (1-8, SD 2,2). Het meest opvallende, significante verschil 
is dat 46% van de patiënten in de groep zonder lokale 
verdoving postoperatieve misselijkheid vertoonde en dat 
slechts 28% van de patiënten die ropivacaïne kregen, mis-
selijk waren. 
Conclusie. Het gebruik van ropivacaïne als lokale verdoving 
leidt waarschijnlijk tot een vermindering van opiaatgebruik 
met als gewenst neveneffect het verminderen van postope-
ratieve misselijkheid bij patiënten die een mammareductie 
ondergaan. Wij zijn op dit moment bezig om deze observatie 
te toetsen met een prospectieve studie.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

21. Resultaten van honderd patiënten met 
Poly implant Protheses (PiP) siliconenborst-
implantaten: een retrospectieve studie.

M.C.	Maijers,	F.B.	Niessen
AMSTERDAM
Achtergrond. Al 50 jaar worden siliconenimplantaten ge-
bruikt voor borstvergrotingen. Bekende complicaties zijn 
ruptuur en siliconenlekkage, wat niet alleen gerelateerd blijkt 
aan generatie en implantatieduur, maar ook aan merk. Eind 
2009 bleken siliconenimplantaten van het Franse merk Poly 
Implant Protheses vaker dan verwacht siliconenlekkage te 
vertonen. In 2010 werd dit merk door de Nederlandse In-
spectie voor de Gezondheidszorg in navolging van de Franse 
en Britse overheid uit de handel genomen. Gezondheidsin-

19. Zes maanden postoperatieve resultaten 
van een prospectief gerandomiseerde studie 
naar extensieve percutane release met vet-
graft en regionale fasciëctomie bij de ziekte 
van dupuytren.

H.J.	Kan,	R.W.	Selles,	C.A.	van	Nieuwenhoven,	
E.T.	Walbeehm,	R.K.	Khouri,	S.E.R.	Hovius
ROTTERDAM,	MIAMI
Achtergrond. In samenwerking met de Miami Hand Cen-
ter is recent een nieuwe extensieve percutane releasetech-
niek met vetgraft geïntroduceerd voor de behandeling van 
contracturen van de ziekte van Dupuytren. We presenteren 
de opzet van deze enkelblinde prospectief gerandomiseerde 
studie en de resultaten na twee weken en zes maanden.
Methode. Tachtig patiënten zijn geïncludeerd in het Eras-
mus MC en het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) van wie we 
patiënten met een follow-up van ten minste zes maanden 
presenteren. Drieënvijftig patiënten zijn gerandomiseerd 
in de interventiegroep (extensieve percutane release met 
vetgraft, n = 33) of de controlegroep (regionale fasciëctomie, 
n = 20). Contractuurcorrectie werd preoperatief en bij twee 
weken en zes maanden na operatie gemeten door middel 
van de total passive extension deficit (TPED = MCP + PIP 
+ DIP). Duur van herstel werd bepaald met dagboekvragen 
en de mogelijkheid tot het maken van een volledige vuist, 
gemeten door middel van de totale flexiehoek (TFH = MCP + 
PIP + DIP). Complicaties in beide groepen werden gescoord.
Ervaring. Twee weken postoperatief was de TPED gelijk (in-
terventiegroep 17° ± 18°, controlegroep 10° ± 12°, p = 0,125). 
De interventiegroep kon na twee weken beter een vuist ma-
ken (TFH: 226° ± 40° versus 188° ± 52°; p = 0,008). Zes 
maanden postoperatief was de TEPD vergelijkbaar (11° ± 22° 
versus 5° ± 8°, p = 0,213) en konden beide groepen een vol-
ledige vuist maken (TFH: 241° ± 2 6° versus 245° ± 33°, p = 
0,621). De interventiegroep rapporteerde via dagboekvragen 
een snellere terugkeer naar dagelijkse activiteiten (mediaan 
8,0 dagen versus 16,5 dagen; mann-whitney-U-test p = 0,01). 
Twee patiënten in de interventiegroep en één in de contro-
legroep ontwikkelden CRPS. In de controlegroep zijn een 
zenuwletsel en arterieletsel opgetreden.
Conclusie. De eerste analyses laten een vergelijkbare suc-
cesvolle contractuurcorrectie zien voor beide groepen na 
twee weken. Patiënten in de interventiegroep konden mak-
kelijker een vuist maken na twee weken (totale flexiehoek 
was groter) terwijl na zes maanden er geen verschil in TPED 
en totale flexiehoek was. De TFH en snelheid van terugkeer 
van dagelijkse activiteiten laten een sneller herstel in de in-
terventiegroep zien.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

ESThETiSchE chiRuRGiE

20. de vele voordelen van ropivacaïne bij 
borstverkleining
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maligne tumor blijken te zijn. Wat is de incidentie hiervan 
en zijn er misstappen te signaleren om dit te voorkomen?
Methode. Een retrospectieve studie is verricht in het AMC 
Amsterdam waarbij in de periode van 1 april 2003 tot en 
met 1 januari 2010 data van kinderen nagekeken zijn die 
oorspronkelijk met een vermoeden van een hemangioom 
verwezen waren. Alleen kinderen met een maligne tumor 
werden geïncludeerd. Kinderen met een vasculaire mal-
formatie of benigne tumor werden geëxcludeerd. Foutieve 
bevindingen uit anamnese/ziektegeschiedenis, lichamelijk 
onderzoek of aanvullende onderzoeken werden onderzocht. 
Het gehele beloop van ontstaan van de tumor totdat de juiste 
diagnose gesteld is, werd gereconstrueerd.
Ervaring. Zeven patiënten hadden een maligniteit en kon-
den worden geïncludeerd. Drie kinderen hadden een con-
genitale tumor en presenteerden zich binnen een maand 
na geboorte. Bij één kind ontstond de tumor op vierjarige 
leeftijd. Bij één patiënt liet de tumor het typische beloop van 
een hemangioom zien. Bij vijf kinderen was langzame groei 
waar te nemen; bij twee kinderen groeide de tumor mee met 
het kind. De maligne tumoren waren solide bij palpatie en 
minimaal comprimeerbaar. Van alle aanvullende onderzoe-
ken (echo/MRI/angio/biopsie) suggereerde veertien de diag-
nose hemangioom. 
Conclusie. Naast incomplete of foutieve bevindingen na 
anamneses en lichamelijk onderzoek kunnen ook fout-ne-
gatieve uitkomsten van aanvullend onderzoek resulteren in 
een misdiagnose. Slechts één kind had de klinische presen-
tatie die je zou verwachten bij een hemangioom. Bij twijfel 
moet een biopsie verricht worden onder algehele anesthesie. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

23. Atenolol als alternatief voor propranolol 
in de behandeling van hemangiomen bij 
kinderen

M.	de	Graaf,	C.C.	Breugem,	M.J.	Knol		M.	Kon,		
J.M.P.J.	Breur,	S.G.M.A.	Pasmans
UTRECHT
Achtergrond. Een hemangioom is een veel voorkomende 
vaattumor met een potentieel gecompliceerd beloop. He-
mangiomen met een gecompliceerd beloop komen in aan-
merking voor behandeling. Propranolol is recent beschreven 
als een nieuwe en effectieve behandeling voor hemangio-
men. De behandeling met propranolol kan echter gecom-
pliceerd worden door potentieel levensbedreigende bijwer-
kingen, zoals hypoglykemie en bronchiale hyperreactiviteit. 
Het bijwerkingenprofiel van propranolol lijkt volledig toe te 
schrijven te zijn aan zijn lipofiliteit en beta-2-activiteit. Daar-
om zou het voorkomen van de bijwerkingen gelegen kunnen 
zijn in het gebruik van hydrofiele beta-1-selectieve medicatie, 
zoals atenolol.
Methode. Het multidisciplinaire team van het Centrum 
voor Aangeboren Vaatafwijkingen in Utrecht behandelde 32 
kinderen met een (potentieel) gecompliceerd hemangioom 

stellingen werd verzocht hun patiënten op te roepen voor 
controle. Plastisch chirurgen van Medisch Centrum Jan van 
Goyen gaven gehoor aan deze oproep en presenteren hier 
hun resultaten.
Methode. Alle patiënten die in 2000 en 2001 een borstver-
groting ondergingen, waarvan de implantaten van het merk 
PIP of onbekend waren, werd per brief verzocht op controle 
te komen. Begin 2011 werden in het kader van deze terug-
roepactie 167 patiënten gezien. Allen werd gevraagd naar 
bestaande klachten; zij ondergingen lichamelijk onderzoek 
en hun werd een MRI aangeboden. Oude operatieverslagen 
werden getraceerd ter verificatie van het merk implantaten 
en overige implantatiegegevens. Patiënten geïmplanteerd 
met bewezen PIP-implantaten en een MRI-uitslag, werden 
geïncludeerd in de studie naar prevalentie van ruptuur en si-
liconenlekkage en de correlatie met klachten en bevindingen 
bij lichamelijk onderzoek.
Ervaring.	Minder dan 40% van de 478 brieven resulteerde 
in een controle. Voor verificatie bleek 84% van de oude ope-
ratieverslagen beschikbaar. Van de patiënten met bewezen 
PIP-implantaten werden er 100 geïncludeerd. De gemid-
delde leeftijd tijdens implantatie was 33,5 jaar (17-50 jaar) 
en de implantaten waren gemiddeld 121 maanden (111-133 
maanden) in situ. Er werd bij 34,3% van de patiënten een 
ruptuur van minstens één implantaat op MRI aangetoond, 
waarvan 44,1% bilateraal en 14,7% met extracapsulaire lek-
kage. Slechts 32,4% van de patiënten met ruptuur had be-
staande klachten en 17,6% had afwijkingen bij lichamelijk 
onderzoek, tegenover respectievelijk 28,3% en 11,1% in de 
gehele groep. 
Conclusie.	 Meer dan één op de drie patiënten die borst-
vergroting ondergingen in 2000 en 2001 met siliconenim-
plantaten van het merk PIP hebben één of meer rupturen 
op de MRI. Dit is aanzienlijk meer dan eerder gepubliceerde 
prevalentiecijfers van vergelijkbare high cohesive silicone 
gel- implantaten, vaak verschaft door de industrie. Licha-
melijk onderzoek en bestaande klachten blijken geen goede 
voorspellers van rupturen in deze groep. Uit onze resultaten 
blijkt dat MRI-onderzoek voor al deze patiënten geadviseerd 
is, onafhankelijk van klachten en lichamelijk onderzoek. 
Daarnaast blijft het in zijn algemeenheid de vraag of pati-
enten met intracapsulaire rupturen zonder klachten een ex-
plantatie moet worden aangedaan.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

KindERPlASTiSchE chiRuRGiE

22. hemangiomen look-alikes.

C.	Theunissen,	M.J.	Hoornweg,	C.M.A.M.	van	der	Horst
AMSTERDAM
Achtergrond. Een hemangioom is een goedaardige vas-
culaire tumor; de meerderheid heeft een ongecompliceerd 
beloop en wordt conservatief behandeld. Echter, een laesie 
kan zich voordoen als hemangioom en uiteindelijk toch een 
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gestandaardiseerd logopedisch onderzoek. Daarnaast werd 
groei van boven- en onderkaak geëvalueerd aan de hand van 
een lateraal cefalogram.
Ervaring. In totaal namen twintig patiënten deel aan het 
onderzoek, van wie tien geopereerde (studiegroep) en tien 
ongeopereerde (casecontrolgroep). Verschillen in uitkomst 
van de smaaktest, spraaktest en evaluatie van de kaakgroei 
tussen de studiegroep en casecontrolegroep werden geëvalu-
eerd en zullen worden weergegeven. 
Conclusie. Dit is eerste studie die, gebruikmakend van 
gestandaardiseerde objectieve meetmethodes, de smaak, 
spraak en orofaciale structuren heeft onderzocht na chirur-
gische tongreductie bij patiënten met BWS.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

25. Treacher-collinssyndroom: langetermijn-
resultaten tevredenheid uiterlijk en functie 
van het aangezicht

R.G.	Plomp,	S.L.	Versnel,	M.J.S.	van	Lieshout,	
I.M.J.	Mathijssen
ROTTERDAM
Achtergrond.	 Het treacher-collinssyndroom (TCS) is een 
congenitaal craniofaciaal syndroom dat autosomaal domi-
nant overerft en een incidentie heeft van 1:50.000. Bilate-
rale uiterlijke kenmerken zijn vaak downslanting van oogle-
den, colobomata, hypoplasie van zygoma en mandibula en 
in mindere mate oorafwijkingen en middenoorafwijkingen 
welke kunnen leiden tot conductieve slechthorendheid. Cra-
niofaciale ingrepen worden verricht ter verbetering van func-
tionele problemen en om patiënten een normaler uiterlijk te 
geven. Omdat tevredenheid met functies en uiterlijk van het 
aangezicht in craniofaciale afwijkingen goede voorspellers 
zijn voor psychologisch functioneren op lange termijn zijn 
beide factoren in onze populatie bepaald.
Methode. Het betreft een crosssectionele studie met een 
volwassen TCS-cohort (≥ 18 jr) uit het Erasmus MC, Rotter-
dam en een controlegroep (≥ 18 jr) willekeurig geselecteerd 
uit 5 huisartsenpraktijken. Er werd gebruikgemaakt van 2 
vragenlijsten: 1) visueel analoge schaal (VAS) ter beoordeling 
van de tevredenheid met het uiterlijk in het aangezicht als 
geheel, daarnaast oog- en neuszone; 2) body cathexis scale 
(BCS) waarin tevredenheid over het uiterlijk en functies van 
verschillende delen van het gezicht werd gescoord. Statisti-
sche correctie vond plaats voor leeftijd, geslacht, opleidings-
niveau en multiple testing.
Ervaring. TCS-patiënten (n = 23) scoorden significant lager 
dan de controlegroep (n = 206) in VAS-scores op aangezicht 
(geheel) en oogzone (4,0 versus 6,8 en 4,0 versus 7,1; p = 
0,000). Op de BCS werden oren, aangezicht (geheel), pro-
fiel, oogleden, kin, vorm hoofd, mond, wangen en lippen 
significant lager gescoord bij TCS (p ≤ 0,001). Tevredenheid 
met de functies horen, neuspassage, ruiken, sluiten van de 
ogen, wenkbrauwen optrekken en spraak scoorden signi-
ficant lager bij TCS (p = 0,000). Tevredenheid met traan-

met atenolol. Deze kinderen werden systematisch volgens 
protocol behandeld en gevolgd in de tijd. Om een uitspraak 
te kunnen doen over de effectiviteit van de behandeling met 
atenolol werden de resultaten vergeleken met een cohort dat 
in ons centrum behandeld werd met propranolol.
Ervaring. Atenolol werd gegeven aan 32 kinderen (21 meis-
jes en 11 jongens) met een gemiddelde leeftijd bij start van 
behandeling van 6,6 maanden. Vier patiënten waren eer-
der behandeld met propranolol, dat vanwege bijwerkin-
gen (bronchiale hyperreactiviteit en onrustig slapen) werd 
gestopt. Dertig patiënten lieten een goede respons zien op 
atenolol. Atenolol was ook effectief in de behandeling van 
geülcereerde hemangiomen en hemangiomen in de regres-
siefase. De bijwerkingen die werden gezien waren mild en 
niet-levensbedreigend: hypotensie (n = 1), onrustig slapen (n 
= 4), obstipatie (n = 2) en diarree (n = 2). Statistische ana-
lyses lieten geen significant verschil in effectiviteit tussen 
propranolol en atenolol zien.
Conclusie. Atenolol lijkt even effectief in de behandeling 
van infantiele hemangiomen als propranolol met evident 
minder (potentieel levensbedreigende) bijwerkingen. Door 
het gunstige bijwerkingenprofiel zou atenolol veilig gebruikt 
kunnen worden bij de behandeling van hemangiomen door 
de specialist in de tweede lijn.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

24. Smaak, spraak en kaakontwikkeling na 
chirurgische behandeling van macroglossie 
bij kinderen met het syndroom van Beckwith-
Wiedemann

D.J.M.	Kadouch,	S.M.	Maas,	L.	Dubois,	A.C.	de	Bruijn,	
C.M.A.M.	van	der	Horst
AMSTERDAM
Achtergrond.	 De gouden standaard voor de behandeling 
van macroglossie bij kinderen met het beckwith-wiede-
mannsyndroom (BWS) is chirurgische tongverkleining en 
dient te worden overwogen bij de aanwezigheid van adem-
halingsproblemen, significante protrusie van de tong, prog-
nathie of geanticipeerde spraakproblemen. Studies naar de 
langetermijnuitkomst na chirurgische tongverkleining zijn 
schaars en laten verschillende resultaten zien. Wij zijn ge-
interesseerd in de langetermijneffecten bij patiënten die een 
tongreductie ondergingen.
Methode. Er werd een casecontrol-follow-upstudie opgezet 
onder BWS-patiënten die in de afgelopen twintig jaar in het 
Academisch Medisch Centrum van Amsterdam werden ge-
zien met macroglossie. Geïncludeerd werden patiënten die 
minimaal vijf jaar tevoren een tongreductie ondergingen. 
Controlepatiënten – gematcht voor leeftijd en geslacht – 
hadden eveneens BWS maar ondergingen geen tongreduc-
tie. Patiënten ondergingen een speciaal ontwikkelde smaak-
test (Development of a test for evaluation of taste perception 
after tongue reduction, Journal of Craniomaxillofacial Sur-
gery 2010); spraak en tongfunctie werden geëvalueerd via 
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Methode. Neonaten jonger dan 3 maanden met een robin-
sequentie en ademhalingsproblematiek die niet conservatief 
behandeld konden worden, werden na multidisciplinair 
overleg geïncludeerd voor het plaatsen van een oplosbaar 
distractiesysteem op de mandibula. 36-tot 48 uur posto-
peratief werd gestart met tweemaal daags 1 mm distractie. 
Distractie werd voortgezet tot de processus alveolaris van de 
mandibula in een normale positie stond ten opzichte van de 
maxilla, of tot de maximaal technische lengte van het distrac-
tiesysteem bereikt was. 4 weken na de laatste distractie werd 
de schroefdraad poliklinisch verwijderd. Pre- en postopera-
tief werden röntgenbeelden vervaardigd.
Ervaring. 11 neonaten werden op een gemiddelde leeftijd 
van 27,4 dagen (11-94) geopereerd. De gemiddelde distractie 
van de mandibula bedroeg 18,5 mm (16-22). Alle patiënten 
konden na gemiddeld 7,5 dag (5-11) postoperatief geëxtu-
beerd worden. De gemiddelde verblijfsduur in het zieken-
huis was 17,4 dagen (11-27). 54% van de patiënten (n = 6) 
verliet het ziekenhuis zonder de voedingssonde. Bij 36% (n 
= 4) kon de voedingssonde binnen 4 weken verwijderd wor-
den. De opgetreden complicaties (lokale wondinfectie (n = 
1); uitvallen van de schroef (n = 1)) waren klein en zorgden 
niet voor enige vertraging of problemen. 
Conclusie. Het interne oplosbare distractiesysteem liet goe-
de resultaten zien, weinig complicaties, kleine littekens en 
een kort natraject; het lijkt daarmee een veilige methode voor 
de behandeling van micrognathie bij neonaten. Daarnaast is 
slechts één operatie vereist. Bij geen enkele patiënt hoefde 
een tracheotomie uitgevoerd te worden. Langetermijnstu-
dies om het effect van de interne distractie op de verdere 
uitgroei van mandibula en tanden te evalueren, zijn vereist.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

functie scoorde na horen en neuspassage het laagst bij TCS; 
echter niet significant verschillend ten opzichte van de con-
trolegroep. Wens tot verdere behandeling was voor neuspas-
sage en oogleden 35% en voor horen 26% bij TCS.
Conclusie.	Op lange termijn zijn TCS-volwassenen matig 
tevreden over hun uiterlijk van het aangezicht en staan ook 
functionele problemen op de voorgrond; neuspassageklach-
ten zijn hierbij opvallend. Om de tevredenheid te verbeteren 
moet tijdens behandeling ruim aandacht besteed worden 
aan functionele problemen, naast de correctie van de meer 
opvallende gelaatsafwijkingen.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

26. oplosbaar intern distractiesysteem voor 
de behandeling van ademwegproblematiek 
bij neonaten met een robinsequentie

E.C.	Paes,	C.C.	Breugem,	M.	Kon,	A.B.	Mink	van	der	Molen	
UTRECHT
Achtergrond. De trias van micro- of retrognatie, glossopto-
sis en respiratoire insufficiëntie, bekend als de robinsequen-
tie, is zonder passende interventie geassocieerd met een 
hoge morbiditeit en zelfs mortaliteit. Chirurgische metho-
den zoals glossopexie en tracheotomie leiden vaak tot com-
plicaties en een intensief natraject. Uitwendige distractie-
osteogenese van de mandibula geeft ontsierende littekens 
en behoeft altijd een tweede operatie. Met de opkomst van 
een oplosbaar intern distractiesysteem wordt getracht deze 
nadelen te voorkomen en een permanent veilige ademweg te 
creëren. Doel van deze studie is de resultaten en toepasbaar-
heid van het interne distractiesysteem te bespreken.
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