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PRoGRAMMA WETEnSchAPPEliJKE VooRJAARSVERGAdERinG nVPc

Vrijdag 13 april 2012

08.30     Inschrijving & ontvangst
08.55     Opening door voorzitter NVPC

Sessie 1  Chantal van der Horst | Dalibor Vasilic   FUNDAMENTEEL ONDERZOEK

09.00 W. Jurgens  | Amsterdam - VU | Cartilage Tissue engineering using adipose stem cells
09.06 L.U. Lahoda  | Groningen | Antimicrobial peptides - clinical application in a standard, partial thickness burn  
     wound model
09.12 C.M. Stekelenburg | Beverwijk | 3D digitale stereofotogrammetrie: een betrouwbare en valide techniek voor het  
     meten van oppervlakte van littekens
09.18      Discussie

Sessie 2 Chantal van der Horst | Dalibor Vasilic  KINDERPLASTISCHE CHIRURGIE

09.24 M. Jippes | Rotterdam | Volumemetingen na brede stripcraniëctomie versus totale craniële   
     remodellering voor scaphocephalie
09.30 B.O. Verwer | Utrecht | Endoscopische versus open reconstructie van sagitale craniosynostosis:   
     the Utrecht experience
09.36 R.S. de Wijn | Amsterdam - AMC | Variabiliteit van het fenotype bij een familie met capillaire malformaties door een  
     mutatie in het RASA1-gen
09.42      Discussie
09.48 N. Hendriks-Brouwer  | Leeuwarden | Perioperatieve antibiotica bij intraorale schisischirurgie;     
     noodzaak of paniekvoetbal?
09.54 E.M.J. Dokter  | Leeuwarden | Tevredenheidsvergelijking na hypospadiereconstructie
10.00      Discussie

10.05       Koffie met sponsoren

Sessie 3  Reinier Feitz | Hans de Schipper  HANDCHIRURGIE

10.45     Presentatie van het Dupuytren magazine
11.00 P.M.N. Werker | Groningen | Eerste ervaringen met collagenase injecties bij de ziekte van Dupuytren
11.06 A.L. van Rijssen | Zwolle | Percutane naaldfasciotomie voor recidiverende ziekte van Dupuytren
11.12       Discussie
11.18 E.A.Z. Rust  | Amsterdam - AMC | Evaluatie van ulna variantie bij onderarmrotatie met driedimensionale   
     computertomografie scans
11.24 T. Teunis  | Utrecht | Intra-articulaire milieu van het gezonde, pre-artrotische en artrotische   
     polsgewricht
11.30 M.A.J. Bolster  | Enschede | Cubitaletunnelsyndroom: een vergelijking van een endoscopische techniek   
     met een minimaal invasieve techniek
11.36       Discussie

 NVPC GASTSPREKER
11.40 Ian Leistikow, inspecteur IGZ | Patiëntveiligheid - vier praktische tips
12.10       Discussie

12.15       Lunch met sponsoren
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 NVPC KEYNOTE LECTURE
13.45 Laurent Lantieri | Parijs | Facial transplantation; how it works
14.25       Discussie

Sessie 4  Dietmar Ullrich | Caroline Bijnen  RECONSTRUCTIEVE CHIRURGIE

14.30 van den Heuvel SCM | Amsterdam - VU | Het effect van het oogsten van de flexor hallucis longus op de functie van   
     de grote teen
14.36 van Vooren J | Leiden | Vrij gevasculariseerd fibula transplantaat bij de reconstructieve behandeling  
     na excisie van bottumoren
14.42 Krijgh DD | Rotterdam | Esthetisch en functioneel resultaat na reconstructie van periorale defecten met  
     behulp van de facial artery perforator lap
14.48       Discussie

13.45 Paul Werker     UITREIKING ESSERPRIJS 2012

14.35       Thee met sponsoren

Sessie 5  Xander Bakker | Steven Korteweg  ESTHETISCHE CHIRURGIE

15.30  Maijers MC | Amsterdam - VU | Resultaten van de explantaties van 66 Poly Implant Prothèses (PIP) siliconen-  
     borstimplantaten
15.36  Dormaar T | Amsterdam | Axillaire siliconomen na mammaaugmentatie met PIPprothesen
15.42  Dumont EAWJ | 's Hertogenbosch | Verbeterde detectie van lekkage mamma-implantaten.
15.48       Discussie
15.54  van Kampen RJ | Utrecht | Elevatie-excisieratio bij open voorhoofdslift; een biomechanische studie bij   
     verse kadaverhoofden
16.00  Tielemans HJP | Leeuwarden | Griekse wijsheden in moderne tijden: de stelling van Pythagoras bij   
     borstvergroting
15.48       Discussie

16.10       Korte pauze

16.25  Mick Kreulen    UITREIKING PRIJS VOOR DE BESTE VOORDRACHT
16.30       Algemene Ledenvergadering NVPC

18.00       Borrel en afsluiting
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1. Antimicrobieele peptiden – klinische appli-
catie in een met multiresistente Pseudomonas 
aeruginosa geïnfecteerde, gestandaardiseer-
de, partiële dikte brandwondmodel
L.U. Lahoda, P.M.N. Werker
GRONINGEN
Achtergrond. Antimicrobieële peptiden zijn ubiquitair en 
natuurlijk voorkomende, kationische peptidemoleculen, 
met brede activiteit tegen grampositieve en gramnegatieve 
bacteriën, schimmel en virussen. Protegrin-1 (PG-1) als een 
representant, komt in neutrofilen van varkens van nature 
voor, en bestaat uit 19 aminozuren met een disulfide ver-
binding. Voor onze experimenten hadden we deze peptide 
commercieel laten maken. De toepasbaarheid en effectiviteit 
werd getest in een gestandaardiseerde partiële dikte brand-
wondmodel in muizen, die met een multiresistente Pseudo-
monas aeruginosa geïnfecteerd werden. 
Methoden. PG-1 en een commerciële fibrinelijm (Tissu-
col, Baxter) werden in toenemende concentraties gemengd 
en getest op effect door middel van een ’radial diffusion as-
say’. Daarna kregen 15 mannelijke Sprague Dawley ratten 
een IIB 15% TBS (total body surface) brandwond type IIB en 
werden tegelijk topisch geïnfecteerd door 1x10E6 (No.26-
2844) P.aeurginosa, parallel met PG-1 alleen (100ug/ml, 
n=5), fibrinelijm alleen (Tissucol® n=5) en met een meng-
sel van beide componenten (25% PG-1, 75% fibrine glue, 
n=5), alle afgedekt met een occlusief verband. Vierentwin-
tig uur later werd de huid gewonnen, gehomogeniseerd en 
werden kwantitatieve bacterieculturen in ‘triplicates’ per 
gram huid geteld.
Resultaat. Pseudomonas groei werd bevestigd door morfo-
logie en klinisch aspect. De groep die met PG-1 of fibrinelijm 
alleen behandeld werd, liet geen significante verschil in bac-
teriële groei zien, maar het mengsel van beide reduceerde 
Pseudomonas koloniën op de huid significant (zie diagram, 
p<0.04 and p<0.01).

Conclusie. Een mengsel van een commercieel verkrijgbare 
fibrinelijm en een natuurlijk voorkomende antimicrobiële 
peptide (PG-1) reduceert multiresistente Pseudomonas ae-
ruginosa bacteriën in een gestandaardiseerde partiële dikte 
brandwondmodel in muizen in vivo.Er kan geconcludeerd 
worden, dat de fibrinelijm als een vector de contacttijd van 
deze biologisch hoog potente proteïne met bacteriën ver-
lengd, en daardoor het antimicrobiële effect mogelijk maakt. 
Denkbaar klinisch gebruik zien wij in tijdelijke wondbedek-
kingen zoals in kunsthuid bij brandwonden, coatings van 
implantaten, en toekomstige, lokale antimicrobiële therapie.

2. 3d digitale stereofotogrammetrie: een be-
trouwbare en valide techniek voor het meten 
van oppervlakte van littekens
C.M. Stekelenburg, M.B.A. van der Wal, D.L. Knol, H.C.W 
de Vet, P.P.M. van Zuijlen
BEVERWIJK
Achtergrond. Goede technieken voor oppervlaktemetingen 
zijn noodzakelijk voor de adequate evaluatie van littekencon-
tractie en hypertrofie. Daarnaast kunnen de oppervlakten 
van bijvoorbeeld kleurafwijkingen zoals hyperpigmentatie 
bepaald worden. Huidige oppervlaktemeetmethoden zijn 
vaak minder geschikt voor sterk gecurvde gebieden, zijn tijd-
rovend of niet getest op klinimetrische eigenschappen. 3D-
stereofotogrammetrie is een relatief nieuwe methode voor 
het meten van oppervlakten. Echter, de betrouwbaarheid 
(meet het apparaat bij herhaling hetzelfde?) en de validiteit 
(meet het apparaat wat het zou moeten meten?) voor het me-
ten van oppervlakte van littekens zijn niet eerder getest.
Methode. Patiënten van het Rode Kruis Ziekenhuis in 
Beverwijk met keloïden, lineaire littekens en littekens na 
brandwonden werden geïncludeerd.  Voor het maken van 
3D-afbeeldingen werd Quantificare LifViz gebruikt; een me-
thode waarbij foto’s worden omgezet in een 3-dimensionale 
reconstructie. Om de betrouwbaarheid te bepalen werden 
meerdere foto's van hetzelfde litteken gemaakt en de opper-
vlakte digitaal berekend. De validiteit werd bepaald door de 
uitkomsten te vergelijken met een techniek, genaamd tra-
cing, waarbij de littekenomtrek overgetrokken wordt op een 
transparante sheet. De omtrek werd vervolgens ingescand 
voor oppervlakteberekening. Deze oppervlaktemeting werd 
vergeleken met de gemiddelde waarde gevonden met de 3D-
stereofotogrammetrie. 
Ervaring. In totaal werden 50 littekens van 32 patiënten, 
met een gemiddelde leeftijd van 27,0 (SD: 21,9) jaar geïn-
cludeerd. Het meest gefotografeerd waren de brandwonden-
littekens (N=38), gevolgd door keloïden en lineaire littekens 
(N=2). De gemiddelde oppervlakte van de littekens was 2058 
mm2 (SD:2440), gemeten met planimetrie door tracing.  De 
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‘inter observer intraclass correleation coefficient’ (ICC) voor 
de betrouwbaarheid was 0,997 en de ‘coëfficiënt of varia-
tion’ (CV) was 6,8%. Ook de validiteit was uitermate hoog, 
gemeten met een ICC (hierbij werd de correlatie tussen de 
gemiddelde waarden gevonden met 3D-stereofotografie en 
planimetrie door tracing gemeten) van 0,994. 
Conclusie. 3D-stereofotogrammetrie is een betrouwbaar en 
valide instrument voor het meten van oppervlakte van litte-
kens. Door deze goede klinimetrische eigenschappen en het 
gemak in gebruik, is het een methode die huidige oppervlak-
temeetmethoden zou kunnen vervangen.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

3. Volumemetingen na brede stripcraniëcto-
mie versus totale craniële remodellering voor 
scaphocephalie
M. Jippes, M. van Veelen, J. de Rooij, I. Mathijssen, L. van 
Adrichem
ROTTERDAM
Achtergrond. De discussie over de timing van de scapho-
cephaliecorrecties is nog steeds onbeslist. Hoewel de vroege 
stripcraniëctomie minder invasief is dan volledige schedel-
remodellering, zijn tegenstanders bezorgd dat resterende 
groeimogelijkheden onvoldoende zullen zijn om een ade-
quaat intracranieel volume te bereiken.  Intracranieel volu-
me wordt meestal met CT berekend. Om straling te voorko-
men hebben wij met 3D-foto-opnames het volume bepaald 
boven het vlak tragus-temporale canthus. McKay toonde 
reeds aan dat er een goede correlatie bestaat tussen volu-
memetingen berekend met behulp van 3D-foto-opnames en 
CT-scans (pearson >0,91, p<0.001) met een correctiefactor 
van 1.34 (McKay 2010). 
Methode. Wij vonden een vergelijkbare correctiefactor (1.31) 
en correlatie (pearson>0.98, p<0.01) tussen het volume ge-
meten met 3D-foto en CT-scan bij 10 van onze patiënten. Wij 
hebben 51 patiënten geïncludeerd met scaphocephalie waar-
van 3D-foto-opnames pre- and postoperatief beschikbaar wa-
ren tot de leeftijd van 4 jaar. Op deze foto’s is het craniële vo-
lume bepaald door drie achtereenvolgenden metingen door 
dezelfde beoordelaar te middelen. Alle volumes zijn door 
dezelfde onderzoeker gemeten en de interrater betrouwbaar-
heid tussen deze beoordelaar en twee andere beoordelaars 
bleek hoog met een correlatie coefficient van 0.99.
Ervaring. 34 patiënten ondergingen op gemiddeld 5.4 
maanden een sagittale stripcraniëctomie met biparietale 
wigosteotomieën; 17 patiënten presenteerde zich na 5 maan-
den en ondergingen een totale craniële remodellering op 
gemiddeld 10.5 maanden. Beide groepen hadden een verge-
lijkbaar gemiddeld pre-operatief volume van 2SD boven het 
Nederlands gemiddelde. Wij hebben geen significant ver-
schil in postoperatief volume gemeten met 3D-foto-opname, 
tussen vroege stripcraniëctomie en late totale craniële remo-
dellering. Na beide technieken bleef het volume bovenge-
middeld, maar het volume groeide parallel aan de groeicurve 
van de Nederlandse populatie. Alleen op 2 jaar leek na totale 
craniële remodellering het schedelvolume groter.  

Conclusie. Volume metingen met 3D foto opnames lijken 
een betrouwbare vervanger van volume metingen met CT. 
De twee verschillende operatieve correcties op verschillende 
leeftijden lijken op de lange termijn geen verschil in schedel-
volumes op te leveren bij kinderen met scaphocephalie tot 
de leeftijd van 4 jaar. Alleen op 2 jaar lijken de volumes na 
craniële remodellering iets groter, wat mogelijk belangrijk 
zou kunnen zijn in deze periode van prominente cerebrale 
ontwikkeling.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

4. Endoscopische versus open reconstructie 
van sagitale craniosynostoses: ‘the utrecht 
experience’
B.O. Verwer, B.M. Stubenitsky
UTRECHT
Achtergrond. Zowel openschedelreconstructie zonder 
helmtherapie (1) als endoscopische craniëctomie gevolgd 
door postoperatieve helmtherapie (2) zijn chirurgische 
methoden om sagitale craniosynostoses te behandelen. Er 
wordt verondersteld dat er een significant verschil in mor-
biditeit bestaat tussen beide behandelmethoden, terwijl de 
esthetische uitkomst niet verschilt. Deze studie is opgezet 
om deze hypothese te toetsen.
Methode. 20 kinderen, behandeld voor geïsoleerde sagitale 
craniosynostose werden geselecteerd (2009-2011). Twaalf 
patiënten werden behandeld middels een open reconstruc-
tie, 8 patiënten ondergingen een endoscopische craniëc-
tomie gevolgd door helmtherapie. Duur van de opname, 
bloedverlies, transfusiebehoefte, operatieduur en de cepha-
lic indices werden vergeleken.
Ervaring. Gemiddelde leeftijd van de open schedelrecon-
structie was 14.8 maanden, voor de endoscopische recon-
structie 4.9 maanden. Gemiddelde operatieduur voor de 
open procedure was 220 minuten, tegenover 120 minuten 
voor de endoscopische procedure. Bloedverlies was gemid-
deld 400 ml en 42 ml voor respectievelijk de open en de en-
doscopische procedures. Alle patiënten met open reconstruc-
tie ondergingen bloedtransfusie, terwijl in de endoscopische 
groep 1 patiënt transfusiebehoeftig was (12%). Gemiddelde 
opnameduur was 7.8 dagen voor de open en 4.6 dagen voor 
de endoscopische procedure. Duur van de helmtherapie was 
gemiddeld 6 maanden in de endoscopische groep. Postope-
ratieve outcome was vergelijkbaar tussen beide groepen. 
Conclusie. Endoscopische craniëctomie gevolgd door 
helmtherapie is een effectieve en veilige behandelmethode 
voor sagitale craniosynostose met vergelijkbare uitkomsten 
als bij de open schedelreconstructie. Er werd geen toename 
van de morbiditeit gezien, er was minder bloedverlies, spra-
ke van een kortere operatietijd en een korter verblijf in het 
ziekenhuis.

5. Variabiliteit van het fenotype bij een fa-
milie met capillaire malformaties door een 
mutatie in het RASA1-gen
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R.S. de Wijn, C.E.U. Oduber, C.C. Breugem, M. Alders, 
R.C. Hennekam, C.M.A.M. van der Horst
AMSTERDAM - AMC
Achtergrond. De RASA1- genmutatie veroorzaakt erfelijke 
capillaire malformaties met arterioveneuze malformaties 
(CM-AVM). Ondanks dat hierbij een aantal geassocieerde af-
wijkingen beschreven is, is het fenotype van de mutatie nog 
niet goed afgebakend.
Methode. Bij de familie waar voor het eerst een erfelijke lo-
cus voor CM-AVM werd beschreven, werd genetisch onder-
zoek gedaan om vast te stellen of het hier de RASA1-mutatie 
betreft; daarnaast werden alle 21 familieleden onderzocht 
op aanwezigheid van CM-AVM en andere vasculaire afwij-
kingen om het bijbehorende fenotype zo goed mogelijk te 
beschrijven
Ervaring. Bij alle 11 familieleden met CM werd een nieuwe 
RASA1-mutatie aangetroffen; bij de personen zonder CM 
was dit niet het geval. Het fenotype van personen met muta-
tie was zeer variabel: allen hadden multifocale CM van sterk 
wisselende grootte met minstens één AVM. Daarnaast wer-
den diverse bekende en nieuwe associaties waargenomen, 
waaronder uitgebreide wekedelenhypertrofie, varices en 
lymfatische malformatie. Bij personen zonder mutatie werd 
alleen een hemagioom aangetroffen, wat in overeenstem-
ming is met de algemene prevalentie hiervan. Laserbehan-
deling van een aantal CM bleek onverwacht weinig effect te 
hebben, mogelijk omdat deze CM onderdeel uitmaken van 
een groter of dieper malformatie proces. 
Conclusie. Bij erfelijke CM valt RASA1-gendiagnostiek te 
overwegen; als de mutatie wordt aangetoond kan counseling 
worden gegeven over de aandoening waarbij eventueel een 
aantal andere afwijkingen in het kader van de mutatie ge-
plaatst kan worden. Tevens is enige terughoudendheid met 
laserbehandeling geboden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

6. Perioperatieve antibiotica bij intraorale 
schisischirurgie. noodzaak of Paniekvoetbal
N. Hendriks-Brouwer, C. Moues-Vink, J.J. van der Biezen
LEEUWARDEN
Achtergrond. Een retropharyngeaal abces is een zeldzame 
infectie van de diepe lagen van de cervicale fascie. Deze aan-
doening komt met name voor op jonge kinderleeftijd en 
heeft als belangrijkste oorzaken infecties van het KNO-ge-
bied en (iatrogeen) trauma van de pharynxachterwand. Het 
is een zeer ernstige conditie, welke kan leiden tot respira-
toire insufficiëntie, sepsis en mediastinitis en is dus levens-
bedreigend. De anatomie in ogenschouw nemend, kan een 
retropharyngeaal abces zich voordoen als complicatie van 
een pharynxplastiek. In de literatuur is hierover echter geen 
casuïstiek bekend.
Ervaring. In onze kliniek werd tot kortgeleden geen indi-
catie gezien voor een standaard perioperatieve antibiotica 
profylaxe. Bij navraag bij verschillende schisisteams blijkt 
dit ook landelijk niet gebruikelijk
Recent leidde een faciitis necroticans van de prevertebrale-

facie, na een lege artis uitgevoerde pharynxplastiek tot het 
overlijden van een vijfjarig patiëntje. Voor de infectiecom-
missie in onze klniek reden om een nieuw perioperatief an-
tibiotica beleid op te stellen. 
Conclusie. Wellicht een moment om het landelijk beleid 
te wijzigen?
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

7. Tevredenheidsvergelijking na hypospa-
diereconstructie: Een vergelijking van de klini-
sche uitkomst met de postoperatieve patiënt- 
en dokterstevredenheid
E.M.J. Dokter, J.J. van der Biezen
LEEUWARDEN
Achtergrond. Ondanks dat hypospadie een veel voorko-
mende afwijking is, waarbij ongeveer 80% van de patiënten 
een reconstructie ondergaat, is er onenigheid over het me-
ten van het resultaat. In dit onderzoek werd de klinische uit-
komst vergeleken met de postoperatieve patiënt- en dokters-
tevredenheid. Om meer inzicht te verkrijgen in de resultaten 
van de reconstructies werden prognostische factoren, welke 
waren type hypospadie, huidige leeftijd, type en timing van 
de reconstructie, re-operaties en complicaties, geanalyseerd 
om te bepalen wat hun invloed was op de klinische uitkomst 
en tevredenheid.
Methode. Van de 238 patiënten die tussen 1996 en 2010 
door één van de plastisch chirurgen in het Medisch Centrum 
Leeuwarden (MCL) aan een hypospadie waren geopereerd, 
waren 211 patiënten geschikt voor deelname aan dit retro-
spectieve onderzoek. De klinische uitkomst werd gemeten 
met het Hypospadias Objective Scoring Evaluation (HOSE) 
systeem (maximale score = 16). De postoperatieve patiënt- 
en dokterstevredenheid werd gemeten met een gestandaar-
diseerde tevredenheidsvragenlijst (maximale score = 32).
Ervaring. n=60. De gemiddelde HOSE-score was 15.3. Dok-
terstevredenheid (30.6) was hoger dan patiënttevredenheid 
(26.3). (p=0.009) Patiënten met een optimale HOSE-score 
(60%) hadden een hogere patiënt- en dokterstevredenheid 
(27.6 respectievelijk 31.3) dan patiënten met een suboptima-
le HOSE-score (24.3 respectievelijk 29.5). (p=0.018 respec-
tievelijk p=0.001) Patiënten met complicaties hadden een 
lagere HOSE-score (14.7) dan patiënten zonder complicaties 
(15.5). (p=0.012) De overige prognostische factoren hadden 
geen significante invloed op de HOSE-score. De correlatie 
tussen HOSE-score en dokterstevredenheid (0.49, p<0.001) 
was hoger dan tussen HOSE-score en patiënttevredenheid 
(0.28, p=0.035). De correlatie tussen dokterstevredenheid en 
patiënttevredenheid was laag. (0.35, p<0.001).
Conclusie. Dokterstevredenheid was hoger en had een ho-
gere correlatie met de klinische uitkomst dan patiënttevre-
denheid. De klinische uitkomst werd niet beïnvloed door de 
prognostische factoren, behoudens complicaties, welke een 
negatieve invloed hadden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.
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8. Eerste ervaringen met collagenase-injecties 
bij de ziekte van dupuytren
P.M.N. Werker, T. Moojen, S.E.R. Hovius
GRONINGEN, ZEIST, ROTTERDAM
Achtergrond. De gouden standaard voor de behandeling 
van de ziekte van Dupuytren is nog steeds selectieve fasciec-
tomie. De afgelopen 10 jaar is percutane naaldfasciotomie 
meer en meer in zwang gekomen, recent aangevuld met li-
pofilling, en de chemische fasciectomie met collagenase af-
komstig van Clostridium histolyticum. In 2011 is het genees-
middel in de EU geregistreerd. In Nederland ligt de aanvraag 
voor vergoeding bij CVZ. Eind 2011 zijn drie centra (UMCG, 
Erasmus MC en Xpert) in Nederland begonnen met de trai-
ning van collegae in het gebruik. Doel van deze presentatie 
is het rapporteren van de eerste ervaringen en kortetermijn-
behandelresultaten.
Methode. Bij ongeveer 30 patiënten met een kromstand 
van een gewricht van minimaal 20 graden werd de daarvoor 
verantwoordelijke streng ingespoten met 0,58 mg opgeloste 
collagenase. Daags daarna werd met of zonder verdoving 
het gewricht gestrekt. Na de behandeling werd bij patiën-
ten die daarvoor gemotiveerd waren een spalk aangemeten. 
Patiënten werden daarna teruggezien na 1à2 weken en na 6 
weken. Enkele patiënten kregen minimaal 30 dagen na de 
eerste behandeling een tweede injectie ter behandeling van 
een restcontractuur of een contractuur van een belendend 
gewricht. Bevindingen bij goniometrie vormde de primaire 
uitkomstmaat. Daarnaast werd gevraagd naar tevredenheid.
Ervaring. Het betreft ’werk-in-uitvoering’. Ten tijde van de 
vergadering zal 30 dagen follow up van ongeveer 30 pati-
enten bekend zijn. Nu kan al gesteld worden dat de eerste 
ervaringen van zowel behandelaars als behandelden zeer 
positief zijn. Kortetermijnresultaten: in alle gevallen werd 
een dramatische vermindering van de kromstand verkregen, 
veelal een volledige redressie. Complicaties waren beperkt 
tot zwelling van de hand, berperkte huidschade en ecchymo-
sisvorming rond de plaats van injectie. Eén patiënt ontwik-
kelde een bursitis olecrani. Allergische reacties werden niet 
gezien. 
Conclusie. Behandeling met collagenase is een interes-
sante aanvulling op het arsenaal van behandeling van de 
ziekte van Dupuytren. Plastisch chirurgen die zich zelf zien 
als handchirurgen dienen zich te laten trainen in toediening 
en de behandeling op te nemen in hun armentarium in af-
wachting van het opnemen van deze behandeling in het ver-
goedingenpakket.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs financieel belang 
hebben bij deze presentatie en dat zij dit zullen melden tij-
dens hun presentatie.

9. Percutane naald fasciotomie voor recidive-
rende ziekte van dupuytren
A.L. van Rijssen, P.M.N. Werker
 ZWOLLE, GRONINGEN
Achtergrond. Het toenemende instrumentarium voor de 
behandeling van de ziekte van Dupuytren bestaat o.a. uit 
Percutane Naald Fasciotomie, (PNF), een minimaal inva-

sieve techniek, die heeft bewezen effectief te zijn voor de 
behandeling van primaire ziekte. Er zijn geen studies be-
schikbaar naar effectiviteit en resultaat op lange termijn bij 
recidief Dupuytren. Dit is de eerste studie naar PNF voor 
recidief Dupuytren.
Methode. 30 patiënten met recidief Dupuytren in 40 stra-
len werden bestudeerd, met een gemiddelde follow-up van 
4,4 jaar. De primaire uitkomstmaat was Total Passief Exten-
sie Deficit (TPED), en interval tot een eventueel tweede reci-
dief, gedefinieerd als een stijging van meer dan 30 graden 
ten opzichte van het resultaat na de behandeling. Complica-
ties werden genoteerd.
Ervaring. TPED-reductie was 76%. PNF was vooral effectief 
voor het MCP-gewricht, met een gemiddelde reductie van 
93%, terwijl dit in het PIP-gewricht 57% bedroeg. Vijftig pro-
cent van de gevallen bleef recidiefvrij. De overige vijftig pro-
cent van de patiënten werd opnieuw behandeld voor recidief 
Dupuytren binnen 1,4 jaar gemiddeld na PNF. Door middel 
van PNF, werd fasciectomie uitgesteld met gemiddeld 2,9 
jaar gerekend vanaf de eerste behandeling voor de ziekte van 
Dupuytren. Alle secundaire recidieven werden met succes 
behandeld middels fasciectomie. Er waren geen ernstige 
complicaties.
Conclusie. PNF kan effectief worden toegepast voor reci-
dief Dupuytren en in 50% van de gevallen blijft de patient 
ruim 4 jaar vrij van een tweede recidief. Als er een tweede 
recidief optreedt, gebeurt dit relatief vroeg na de behande-
ling: patiënten moeten dus bereid zijn om deze onzekerheid 
te aanvaarden in het kader van de voordelen van een PNF, 
zoals snel herstel, weinig complicaties en een minimale in-
vasiviteit.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

10. Evaluatie van ulnavariantie bij onderarm-
rotatie met driedimensionale computertomo-
grafie scans
E.A.Z. Rust, M.J.C. Smeulders, R. Jonges, G.J. Streekstra, 
S.D. Strackee
AMSTERDAM - AMC
Achtergrond. Ulnavariantie is de relatieve hoogte van de 
ulna ten opzichte van de radius in het DRU-gewricht. Wan-
neer de ulna >2mm hoger is t.o.v. de radius op de standaard 
PA-röntgenopname, spreekt men van een ulnaplusvariantie. 
Dit kan leiden tot het ontstaan van het ulnocarpaal abutment-
syndroom waarbij er vaak pijnlijke degeneratieve afwijkin-
gen van het os lunatum en triquetrum ontstaan. Soms zijn 
er echter radiologische tekenen van ulnocarpale abutment 
bij een ulnar variantie kleiner dan 2 mm. Dit wordt toege-
schreven aan proximale translatie van de radius ten opzichte 
van de ulna bij rotatie en/of belasting van de onderarm.
Methode. Het doel van deze studie was aantonen van ’dyna-
mische ulnavariantie’ bij onderarmrotatie en axiale belasting 
bij gezonde proefpersonen met behulp van 3D-CT-scans. 11 
proefpersonen (gemiddeld 23.9jaar) werden geïncludeerd. 
Ieder kreeg vier 3D-CT-scans van de rechterpols; 1) onder-
arm in neutraal, 2) in maximale supinatie, 3) in maximale 
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pronatie, 4) in maximale pronatie met axiale belasting. 
M.b.v. verschillende algoritmes werden driedimensionale 
afbeeldingen vervaardigd. Als referentie gebruikten we het 
hoogste z-coördinaat van de processus styloideus ulna om 
de translatie van de ulna ten opzichte van de radius te bepa-
len in de verschillende onderarmposities ten opzichte van de 
neutraal positie.
Conclusie. In alle proefpersonen bleek de ulnavariantie 
het kleinst met de onderarm in neutraalpositie. Zowel su-
pinatie als pronatie gaf een toename van de ulnatranslatie 
in distale richting vergeleken met de neutraalpositie (0.66 
±0.48mm,p= .001 respectievelijk 0.67 ±0.43mm,p= .0004). 
Gedurende pronatie van de onderarm met axiale belasting 
werd een verdere ulnatranslatie gezien in 9 proefpersonen 
(0.92 ±0.29mm,p= .10). Deze methode laat een distale 
translatie zien van de ulna t.o.v. de radius zowel in pro-
natie als in supinatie van de onderarm vergeleken met de 
neutraalpositie. ’Dynamische ulnavariantie’ bestaat maar de 
translatie blijkt kleiner dan eerder beschreven. 
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

112. intra-articulaire milieu van het gezonde, 
preartrotische en artrotische polsgewricht
T. Teunis, L.P. van Minnen, M. Beekhuizen, L.B. Creemers, 
A.H. Schuurman
UTRECHT
Achtergrond. Cytokines, door het immuunsysteem ge-
vormde eiwitten, vervullen een cruciale rol in het ontstaan 
van reumatoïde artritis (RA) en artrose (OA). In de behan-
deling van RA is remming of stimulatie van cytokines door 
biologicals een waardevolle therapie gebleken. De cytokines 
die een rol spelen in knieartrose zijn de laatste jaren geïden-
tificeerd, therapeutische mogelijkheden worden momenteel 
onderzocht. De pols is echter, in tegenstelling tot de knie, 
een niet-gewichtdragend gewricht. Pols-OA geeft snel klini-
sche symptomen en ontstaat meestal na een trauma. Het is 
te verwachten dat cytokineprofielen in gezonde en artroti-
sche niet-gewichtdragende gewrichten, anders zijn dan in 
gewichtdragende gewrichten.
Methode. De patiënten zijn in drie groepen verdeeld, ge-
zond (n=4), preartrotisch (n=8) en artrotisch (n=17). Ge-
zond synoviale vloeistof is verkregen uit het polsgewricht 
tijdens een polsganglionresectie. Er waren geen tekenen 
van klinisch en radiologisch artrose. Synoviale vloeistof 
uit preartrotische polsen is afgenomen tijdens een brunel-
liplastiek bij patiënten met scapholunaire dissociatie. Dit 
leidt mits onbehandeld tot een progressieve artrose van het 
polsgewricht. De derde groep bestaat uit patiënten met ar-
trotische afwijkingen bij röntgenonderzoek en hierbij pas-
sende klinische symptomen. In de synoviale vloeistof zijn 12 
verschillende cytokines gemeten. De cytokines kunnen on-
derverdeeld worden in chondrodestructief, modulerend en 
beschermend. Statistische analyse: non-parametric Kruskal-
Wallistest.
Ervaring. IL-8, IL-10 and IL-1RA zijn toegenomen in het ar-
trotische gewricht vergeleken met het gezonde en preartroti-

sche milieu (P<0,05). IL-6 laat een trend richting toenamen 
zien in het artrotische gewrichtsmilieu (P<0,08).  
Conclusie. Dit is de eerste studie die laat zien dat het mo-
gelijk is om een cytokineprofiel te bepalen in synoviale vloei-
stof afkomstig uit het polsgewricht. De resultaten laten zien 
dat de artrotische pols een veranderd gewrichtsmilieu heeft 
ten opzichte van de gezonde en preartrotische pols. Het is 
dus mogelijk om een of enkele belangrijke cytokines te vin-
den die een toekomstig therapeutisch aangrijpingspunt kun-
nen bieden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

12. cubitaletunnelsyndroom: een vergelijking 
van een endoscopische techniek met een mi-
nimaal invasieve techniek
M.A.J. Bolster, O.T. Zoephel, M. Ruettermann
ENSCHEDE, GRONINGEN
Achtergrond. Tot een aantal jaar geleden was de open 
techniek de gouden standaard voor nervus ulnaris release 
ter hoogte van de elleboog. Deze open techniek leidt tot een 
groter litteken en een groter risico om de posterieure tak van 
de nervus antebrachius cutaneus medianus te beschadigen, 
dan wanneer er een endoscopische techniek gebruikt wordt.
Methode. In onze studie vergeleken wij de resultaten van 
een minimaal invasieve open techniek met de resultaten 
van een endoscopische techniek, om de nervus ulnaris ter 
hoogte van de elleboog vrij te leggen. In totaal werden van 
2007 tot 2011 60 patiënten geïncludeerd. Alle patiënten wer-
den geclassificeerd met behulp van de Dellon-classificatie en 
vulden preoperatief en 6 maanden postoperatief de DASH-
score in en een VAS-score. Daarnaast werd gevraagd naar 
patiënttevredenheid.
Ervaring. Zes maanden postopertatief vonden wij geen ver-
schillen tussen de minimaal invasieve en de endoscopische 
groep.  
Conclusie. Zowel de minimaal invasieve techniek, als de 
endoscopische techniek laat een goed postoperatief resultaat 
zien en een hoge mate van patiënttevredenheid.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

13. het effect van het oogsten van de flexor 
hallucis longus op de functie van de grote 
teen
S.C.M. van den Heuvel, F.J.C. van der Veen, H.A.H. Win-
ters
AMSTERDAM - VUMC
Achtergrond. De vrije fibulalap kent weinig donorsite com-
plicaties. De belangrijkste zijn: pijn, enkelinstabiliteit en 
flexiecontractuur van de grote teen. Verschillende studies 
beschrijven het effect op het onderbeen van het oogsten van 
de vrije fibulalap. Deze maken echter geen onderscheidt in 
osteocutane (zonder flexor hallucis longus) en osteomyo-
cutane (met flexor hallucis longus) lap. Argumenten voor 
inclusie van de flexor hallucis longus zijn; vereenvoudiging 
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van de dissectie en bescherming van de vaatsteel. Ons doel 
was de langetermijnmorbiditeit van de halluxfunctie te eva-
lueren na het oogsten van de osteocutane of van de osteo-
myocutane vrije fibulalap.
Methode. Tussen 1995 en 2009 ondergingen 167 patiën-
ten een autologe mandibulareconstructie met een vrije fi-
bulalap. 32 patiënten konden worden geïncludeerd in deze 
studie. Een vrije osteocutane fibulalap werd gebruikt bij 16 
patiënten en bij de andere 16 patiënten werd gebruik ge-
maakt van een vrije osteomyocutane lap. Gecombineerde 
flexiekracht van de hallux flexoren en de range of motion 
(ROM) van de metatarsophalangeale (MTP) en de interpha-
langeale (IP) gewrichten werd gemeten. Beiderzijds testen 
stelde ons in staat om het donorbeen te vergelijken met het 
niet geopereerde been.
Ervaring. Er werd een significante afname van flexiekracht 
in het geopereerde been gevonden ten opzichte van het niet 
geopereerde been p = 0,003. Er werden geen significante 
verschillen gevonden tussen osteocutane en osteomyocu-
tane groep. De ROM van MTP is significant lager voor het 
donorbeen dan voor het niet geopereerde been, zowel voor 
plantair- als dorsoflexie, respectievelijk p = 0,024 en p < 
0,001. Ook de ROM voor plantairflexie in het IP-gewricht 
is significant lager in de donorgroep; 24 vs 28 graden (p = 
0,021). Voor dorsale flexie in het IP-gewricht werden er geen 
significante verschillen gevonden.  
Conclusie. Het oogsten van de vrije fibulalap met of zonder 
inclusie van de flexor hallucis longus spier heeft een nega-
tieve invloed op de kracht van de grote teen en de ROM. We 
hebben geen verschillen gevonden tussen de methoden van 
het oogsten van de vrije fibulalap. De belangrijkste conclusie 
die wij kunnen trekken is dat morbiditeit met betrekking tot 
de functie van de grote teen onafhankelijk is van de in- of ex-
clusie van de flexor hallucis longus in de vrije lap. De keuze 
van techniek voor de chirurg kan dus onafhankelijk van de 
morbiditeit van de hallux gemaakt worden.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

14. Vrij gevasculariseerd fibulatransplantaat 
bij de reconstructieve behandeling na excisie 
van bottumoren: een multicenter evaluatie 
van de primaire en secundaire behandelingen
J. van Vooren, M.A.J. van de Sande, G.K. van Drunen
LEIDEN
Achtergrond. Het gebruik van vrij gevasculariseerde fibu-
latransplantaten voor reconstructies van traumatische bot-
defecten werd voor het eerst beschreven midden jaren ze-
ventig van de vorige eeuw. In toenemende mate wordt het 
transplantaat gebruikt bij de behandeling van defecten van 
de lange pijpbeenderen welke zijn ontstaan na resectie van 
bottumoren. Eerdere onderzoeken toonden al de capaciteit 
van het transplantaat tot fusie met het ontvangende bot aan. 
Evenals modellering en het ontstaan van hypertrofie ten ge-
volge van mechanische stress. Daarnaast heeft het transplan-
taat het vermogen stand te houden na infectie, radiotherapie 
en chemotherapie. In deze retrospectieve multicenter studie 

wordt een overzicht weergegeven van de resultaten.
Methode. Tussen 1996 en 2009 ondergingen 72 patiënten 
uit vier verschillende centra een reconstructie door middel 
van een vrij fibulatransplantaat na resectie van een bottumor 
van de bovenste dan wel onderste extremiteit. Hiervan on-
dergingen 57 patiënten een primaire reconstructie en 15 een 
secundaire. De gemiddelde leeftijd bedroeg 19 jaar (3-61) en 
de gemiddelde follow-upperiode bedroeg 82 maanden (11-
181). Zevenentwintig patiënten waren gediagnosticeerd met 
een benigne tumor. Osteosynthese technieken werden op 
verschillende manieren toegepast door middel van schroe-
ven, platen, fixateur externe of zonder gebruikmaking van 
osteosynthesemateriaal.
Ervaring. In 3 patiënten faalde het transplantaat en moest 
deze worden verwijderd. Een significant verschil in tijd tus-
sen begin van union en volledige union werd gevonden 
tussen de lokalisaties van de defecten, de bovenste (42 we-
ken/100%) of onderste extremiteit (65 weken/85%). Hierbij 
werden geen verschillen gevonden voor fixatie type, leeftijd 
of eerdere chirurgische reconstructie. Hypertrofie werd ge-
zien in 31 gevallen. Tweeëndertig patiënten (60%) hadden 
minstens 1 complicatie. De gemiddelde tijd tot een compli-
catie was 38 weken (1-253). Complicaties deden zich vooral 
voor in de onderste-extremiteitengroep (bovenste 15%, on-
derste 70%). Bij 24 patiënten (50%) leidde deze complicatie 
tot ten minste 1 revisie.  
Conclusie. Hoewel het vrij gevasculariseerd fibulatrans-
plantaat succesvol is gebleken bij de reconstructie van bot-
defecten na tumorresectie, gaat het gepaard met een hoog 
complicatierisico en kans op chirurgische revisies. Recon-
structies van de onderste extremiteiten hebben een grotere 
kans op complicaties zoals fracturen en non-union. Conso-
lidatie kan niet worden verwacht in de eerste 6 maanden en 
zelfs partieel belasten moet gedurende deze periode worden 
beperkt.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

15. Esthetisch en functioneel resultaat na 
reconstructie van peri-orale defecten met be-
hulp van de facial artery perforator lap
D.D. Krijgh, M.A.M. Mureau
ROTTERDAM
Achtergrond. De facial artery perforator (FAP) lap, een ei-
landlap gesteeld op een enkele perforator van de arteria fa-
cialis, is zeer geschikt voor reconstructie van relatief grote 
periorale defecten. De afgelopen jaren zijn er verschillende 
positieve studies gepubliceerd over het gebruik van de FAP-
lap, maar er is nog geen objectieve vervolgstudie verricht 
naar de esthetische en functionele resultaten. Met deze stu-
die presenteren wij onze ervaringen en langetermijnresulta-
ten van 13 periorale reconstructies met een FAP-lap.
Methode. Tussen mei 2001 en maart 2009 werd bij 13 pati-
enten een perioraal defect gereconstrueerd met een FAP-lap. 
Complicaties en heroperaties werden gescoord. Verschil-
lende aspecten van de esthetische uitkomst van de FAP-
lapreconstructies werden geobjectiveerd met een gestan-
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daardiseerde enquête bestaande uit 5-punts Likertvragen en 
binaire vragen. Het esthetisch resultaat werd gescoord, ge-
bruikmakend van gestandaardiseerde postoperatieve foto’s 
van iedere patiënt door een professioneel panel, bestaande 
uit vijf onafhankelijke plastisch chirurgen. Daarnaast werd 
in maart 2011 telefonisch contact opgenomen met alle pati-
enten om een vergelijkbare vragenlijst in te vullen met ad-
ditionele vragen over functie.
Ervaring. Directe heroperatie was geïndiceerd in één pati-
ent als gevolg van tipnecrose van de FAP-lap. Zes patiënten 
hadden functionele of esthetische complicaties zoals een: 
opgetrokken bovenlip, hypertrofisch litteken of littekencon-
tractuur. De gemiddelde Likertscore die het panel gaf was 
4.1 (tevreden). De gemiddelde Likertscores gegeven door de 
patiënten varieerde tussen de 2.8 (neutraal) en de 4.2. Het 
panel en de patiënten waren beide zeer tevreden over de 
kleur van de lap en minder tevreden over de contour van het 
lippenrood. Interclass correlatiecoëfficiënten tussen 0.65 en 
0.95 toonden een hoge mate van overeenstemming tussen 
de panelleden. 
Conclusie. De vrijheid in het design, het ruime bereik na 
transpositie en de lage morbiditeit van het donorgebied zor-
gen ervoor dat de FAP-lap superieur is in vergelijking met 
andere meer traditionele lokale lappen die gebruikt kunnen 
worden voor periorale reconstructies. Het geringe aantal 
complicaties en de goede esthetische en functionele resulta-
ten op lange termijn hebben ervoor gezorgd dat de FAP-lap 
voor ons de eerste keus is geworden voor reconstructie van 
relatief grote periorale defecten.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

16. Resultaten van de explantaties van 66 Poly 
implant Prothèses (PiP) siliconenborstimplan-
taten
M.C. Maijers, F.B. Niessen
AMSTERDAM - VUMC
Achtergrond. Vorig jaar werden siliconenimplantaten van 
het Franse merk Poly Implant Prothèses (PIP) uit de handel 
genomen in verband met het gebruik van ongeautoriseerde 
siliconengel en rapportages van een hoge ruptuurkans. De 
Jan van Goyen kliniek publiceerde begin dit jaar een MRI-
studie naar 112 vrouwen met PIP-implantaten en vond een 
prevalentie van 24% ruptuur na 10 jaar. Bij 1 op de 3 vrou-
wen bleek ten minste één implantaat geruptureerd. Het ging 
om asymptomatische rupturen en de ongeautoriseerde gel 
bleek niet van inlvoed op de prevalentie van de ruptuur. In-
middels werden de vrouwen met ten minste één geruptu-
reerd implantaat geopereerd.
Methode. Begin 2011 werden 112 vrouwen met PIP-implan-
taten uit 2000 en 2001 geïncludeerd in de onderzoeksgroep. 
Zij werden geëvalueerd op klachten, ondergingen lichame-
lijk onderzoek en MRI-uitslagen werden geanalyseerd. Alle 
vrouwen met ten minste één geruptureerd implantaat werd 
een explantatie aangeboden. Er werd bij meer dan 75% van 
de vrouwen een kapsulotomie verricht en bij 40% een to-
tale of partiële kapsulectomie. De bevindingen tijdens de 

operaties werden genoteerd en bij 10 vrouwen werd patho-
logisch onderzoek verricht van het geëxcideerd kapsel. De 
bevindingen van de operaties van 33 vrouwen, waarbij 66 
PIP-implantaten zijn geëxplanteerd, werden vergeleken met 
de MRI-resultaten.
Ervaring. Van 66 geëxplanteerde PIP-implantaten bleken 
er 39 (59%) geruptureerd na 10 jaar. In de preparaten van de 
geëxcideerde kapsels werd fibroadipeus weefsel aangetrof-
fen met een histiocytaire reactie, soms siliconendeposities, 
eenmalig met reuscellen en geen aanwijzingen voor malig-
niteiten. Van de 48 implantaten welke op de MRI aanwijzin-
gen voor een ruptuur vertoonden, bleken 34 bij explantatie 
geruptureerd. Van de overige 18 implantaten welke intact 
leken op de MRI, bleken er 5 toch geruptureerd. In totaal 
8 van de 33 vrouwen had ondanks een positieve MRI geen 
geruptureerde implantaten, bij de helft van hen werd wel ex-
cessieve ’bleed’ gedocumenteerd.  
Conclusie. De prevalentie van asymptomatische ruptuur 
na 10 jaar bij PIP-implantaten blijkt 59% bij explantaties 
van vrouwen met een afwijkende MRI van ten minste één 
van beide implantaten. MRI-onderzoek heeft in deze studie 
een goede sensitiviteit van 87% voor het aantonen van een 
werkelijke ruptuur, maar een relatief lage specificiteit van 
48%, door veel fout-positieve uitslagen. De specificiteit van 
de MRI-resultaten bij dit merk implantaten wijkt af van die 
van andere studies. Blijkbaar is het bij de PIP-siliconenim-
plantaten lastig om ’bleed’ van een werkelijke ruptuur te on-
derscheiden. Inmiddels worden vrouwen onafhankelijk van 
MRI-resultaten geëxplanteerd.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

17. Axillaire siliconomen na mamma-augmen-
tatie met PiP-prothesen
T. Dormaar, W.G. van Selms, M.Y. de Lange
AMSTERDAM
Achtergrond. Siliconomen in de oksel na mamma-aug-
mentatie worden in de literatuur slechts incidenteel beschre-
ven in geval van lekkage van een siliconen prothese of injec-
tie van vloeibare siliconen. Recent bleken de PIP-prothesen 
van de firma Rofill geen medische maar industriële silico-
nen te bevatten. Deze PIP-prothesen verschillen van de regu-
liere prothesen doordat zij laag-gewicht siliconenmoleculen 
bevatten. Deze moleculen zouden mogelijk gemakkelijker 
door de envelop van de prothese en ook door het kapsel kun-
nen diffunderen. 
Methode. In het St Lucas Andreas ziekenhuis en Delaires-
sekliniek werden in totaal 150 patiënten met PIP-prothesen 
opgeroepen om de prothesen te laten verwijderen, conform 
het advies van de IGZ. In februari 2012 werden de eerste 15 
van deze groep geopereerd. 
Ervaring. Van de geopereerde patiënten had slechts 1 pati-
ente klachten, in de vorm van een zeurende pijn in de borst. 
Bij deze laatste patiënte en bij twee andere bleek bij echogra-
fisch of lichamelijk onderzoek de verdenking te bestaan op 
een siliconoom in de oksel. 
Bij deze 3 patiënten werd naast een capsulotomie en het ver-
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vangen van de prothese ook de verdachte klier verwijderd. In 
alle 3 de gevallen werd de diagnose siliconen lymfadenopa-
thie bevestigd door histologisch onderzoek. Opvallend daar-
bij was dat in alle 3 de gevallen geen lekkage van de bijbeho-
rende prothese werd aangetroffen. 
Conclusie. In deze kleine groep patiënten met PIP-prothe-
sen lijkt een relatief groot percentage siliconomen voor te ko-
men. Het ontstaan van deze siliconomen bij intacte PIP-pro-
thesen sluit aan bij het idee dat de kleinere moleculen van 
deze prothesen zich gemakkelijker door het lichaam zouden 
kunnen verspreiden dan de inhoud van andere merken pro-
thesen. Of deze bevinding ook verdere klinische gevolgen 
heeft is nog onduidelijk. Bij patiënten met PIP-prothesen 
lijkt het derhalve raadzaam bij het preoperatieve onderzoek 
ook de okselklieren te onderzoeken.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

18. Verbeterde detectie van lekkage mamma-
implantaten
E.A.W.J. Dumont, L. Koole
'S HERTOGENBOSCH
Achtergrond. Ruptuur van borstimplantaten is een fre-
quent voorkomend probleem. Ondanks continue verbetering 
in de kwaliteit van borstimplantaten is ruptuur nog steeds 
mogelijk. Door middel van palpatie wordt een sensitiviteit 
bereikt van 30% voor het detecteren van lekkage, met echo 
of MRI stijgend tot respectievelijk 70% en 91% sensitiviteit. 
Bij de beste methode wordt toch nog een aanzienlijk percen-
tage van daadwerkelijke lekkages gemist. Minimaal 15% van 
moderne implantaten ruptureert tussen het 3e en 10e jaar 
na implantatie. Na 10-15 jaar stijgt de kans op ruptuur snel.
Methode. In onze gepatenteerde uitvinding wordt gebruik 
gemaakt van relatief grote contrastpartikels, welke homo-
geen door de cohesieve gel van het mamma-implantaat 
zijn verdeeld. Deze partikels kunnen niet bewegen door de 
gel (confirmatie met >10G spinning). De partikels kunnen 
zichtbaar gemaakt worden op MRI, röntgen, CT en/of echo.
Ervaring. De partikels kunnen gemakkelijk gedifferenti-
eerd worden van andere radiologische afwijkingen, bv. cal-
cificaties bij borstkanker. De partikels bestaan uit Pebax met 
bewezen biocompatibiliteit. De aanwezigheid van de parti-
kels heeft geen invloed op de consistentie of reologische pa-
rameters van het implantaat. Beeldvorming werd verricht in 
een in-vitromodel en in een ex-vivovarkensmodel d.m.v. im-
plantatie van lekkende en niet-lekkende mammaprothesen.  
Conclusie. Bij lekkage lekt gel met partikels buiten de en-
velop en zijn de partikels vrijwel 100% detecteerbaar zon-
der vals-positieve of vals-negatieve resultaten. Met röntgen, 
echo en CT bestaat een veel sneller toegankelijke en meer 
kosteneffectieve detectie ten opzichte van MRI. Verbeterde 
detectie van mogelijke lekkage vergroot het vertrouwen van 
de patiënt in de kwaliteit van het mamma-implantaat. Deze 
nieuwe detectiemethode is gemakkelijk in het huidige pro-
ductieproces te implementeren.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

19. Elevatie-excisieratio bij open voorhoofds-
lift; een biomechanische studie bij verse kada-
verhoofden
R.J. van Kampen, J.H. Abbink, P.P.A. Schellekens, M. Kon
UTRECHT
Achtergrond. Ondanks de opkomst van de endoscopische 
voorhoofdslift voor de behandeling van wenkbrauwptosis, 
wordt de open procedure nog vaak toegepast. Een belang-
rijke reden hiervoor is het meer duurzame resultaat. Ook bij 
asymmetrie heeft een open benadering vaak de voorkeur. In 
de literatuur is echter geen consensus over de verhouding 
tussen de hoeveelheid huidexcisie en de wenkbrauwelevatie. 
In de praktijk blijken deze verhoudingen ruwe schattingen. 
In deze studie simuleren wij een open coronale wenkbrauw-
lift om zo de ratio te bepalen tussen de breedte van de geëx-
cideerde strip huid en de verplaatsing van de wenkbrauw.
Methode. Tien verse kadaverhoofden werden gefixeerd in 
verticale positie. Een bicoronale dissectie werd uitgevoerd in 
het subgaleale vlak. De gemobiliseerde huid werd gehecht 
aan een metalen strook die was gebogen naar de contour van 
de schedel. Vervolgens werd hiermee de huid evenwijdig en 
middels gewichten stapsgewijs in dorsale richting getrok-
ken. LED-markers werden bevestigd vlak voor de incisielijn, 
op de haarlijn en vlak boven de wenkbrauwen. Een optisch 
meetsysteem (Optotrak®) registreerde de 3D-positie van de 
markers na elke stap. 
Ervaring. Bij 10 mm voorstehaarlijnverplaatsing was de 
wenkbrauwlift-huidexcisieratio 0,76 (±0,07) voor de laterale 
wenkbrauw en 0,76 (±0,09) voor de mediale. Voor de co-
ronaallijn bedroeg dit respectievelijk 0,68 (±0,08) en 0,69 
(±0,05). Bij 15 mm voorstehaarlijnverplaatsing was de ratio 
0,79 (±0,06) lateraal en 0,73 (±0,07) mediaal. Voor de co-
ronale lijn waren de ratio’s respectievelijk 0,71 (±0,07) en 
0,67 (±0,07). De kracht nodig voor 10 mm voorstehaarlijn-
verplaatsing was gemiddeld 1,8kg (0,8-6,1kg). Voor de co-
ronaallijn was dit 1,4kg (0,6-3,9kg). Bij 15 mm verplaatsing 
waren de krachten 4,1kg (1,8-9,2kg) en 3,7kg (1,2-9,3kg) res-
pectievelijk.
Conclusie. De elevatie-excisieratio blijft bij toenemende ele-
vatie nagenoeg gelijk. Bij verplaatsing van de voorste haarlijn 
is de ratio gemiddeld 0,76. Bij verplaatsing van de coronaal-
lijn is de ratio gemiddeld 0,69. Deze ratio’s zijn lager dan 
welke in de literatuur beschreven zijn. De krachten die nodig 
zijn voor deze verplaatsingen lopen sterk uiteen.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 
belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.

20. Griekse wijsheden in moderne tijden: de 
stelling van Pythagoras bij borstvergroting
H.J.P. Tielemans, B. van der Lei
LEEUWARDEN
Achtergrond. De ideale locatie van het litteken bij een in-
framammaire borstvergroting is in de nieuwe inframam-
mair plooi of net een paar mm erboven. Indien gebruik 
wordt gemaakt van de oorspronkelijke inframammair plooi 
komt het litteken toch vaak te hoog te zitten omdat de huid 
van de buikwand ’omhoog kruipt’ en onderdeel wordt van de 
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onderpool van de borst. Bepaling van de juiste locatie van de 
inframammaire incisie bij een primaire borstvergroting is 
mede daarom niet altijd even makkelijk of duidelijk.
Methode. De senior auteur past de stelling van Pythagoras 
toe om bij een borstvergroting (met ronde borstimplantaten 
via een inframammaire incisie) de juiste locatie van de nieu-
we inframammair plooi en daarmee de hoogte van de incisie 
te berekenen.  Van 2009 t/m 2011 werd bij 163 patiënten dit 
principe toegepast bij een primaire augmentatie, 119 patiën-
ten (73% van de serie; 238 mammae) konden worden geana-
lyseerd. Hierbij werd gekeken of het litteken inderdaad in de 
nieuwe inframammair plooi valt. 
Ervaring. Onze analyse laat zien dat bij bijna 99% van de 
borsten het litteken op de juiste plaats zit: in de inframamair 
plooi of net een paar mm erboven; bij 3 patiënten zat het 
litteken enkelzijdig te laag. Twee patiënten vonden dit niet 
storend, bij 1 patiënt werd een correctie uitgevoerd. Reden 
van het te laag zitten van het litteken kan zijn (1) een bereke-
nings- of meetfout, (2) het meer oprekken van de huid dan 
gesimuleerd met het oprekken tijdens het aftekenen of (3) 
een iets te hoog geplaatst implantaat. 
Conclusie. De toepassing van de stelling van Pythagoras 
bij de berekening van de plaats van de nieuwe inframamair 
plooi en daarmee de plaats van de incisie bij een inframa-
maire borstvergroting met een rond borstimplantaat is een-
voudig, handig, makkelijk en klopt nagenoeg altijd. Gezien 
het gemak van dit trucje willen we deze meetmethode onder 
de aandacht brengen.
De inzender heeft verklaard dat de auteurs geen financiële 

belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie. 

21. ‘cartilage tissue engineering using adipose 
stem cells’
W. Jurgens
In mijn manuscript beschrijf ik een innovatief nieuw con-
cept voor de regeneratieve behandeling van kraakbeendefec-
ten met stamcellen uit vetweefsel. Dit concept betreft een 
procedure waarbij vet wordt geoogst door middel van lipo-
suctie, stamcellen uit dit vet worden geïsoleerd, op een dra-
germateriaal gezaaid en uiteindelijk in een kraakbeendefect 
worden gebracht. Op deze manier zal het kraakbeendefect 
uiteindelijk door regeneratie genezen. Het promotieonder-
zoek betreft deels in vitro studies waarbij ik verschillende 
aspecten van dit concept getoetst heb voor implementatie 
in de kliniek. Zo is de geschiktheid van verschillende oogst-
plaatsen voor stamcellen in vetweefsel vergeleken; de waarde 
van hyperosmolariteit en hypoxie voor het laten uitgroeien 
van de stamcellen richting kraakbeen getest; en zijn verschil-
lende dragermaterialen voor hun geschiktheid in de 1-staps-
procedure geëvalueerd. Daarnaast heb ik een in vivo studie 
in geiten uitgevoerd, waarbij de 1-stapsprocedure getest is 
en waaruit veelbelovende resultaten zijn gekomen voor de 
toepassing van de procedure in de kliniek voor de behande-
ling van kraakbeendefecten. Hieruit blijkt dat de 1-stapspro-
cedure haalbaar is en dat de toevoeging van vers geïsoleerde 
stamcellen een meerwaarde heeft bij de behandeling van 
deze kraakbeendefecten.


