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Samengestelde donorweefseltransplantatie (Composite Tis-
sue Allotransplantation, CTA) is een nieuwe ontwikkeling 
in de reconstructieve chirurgie die het mogelijk maakt om 
grote mutilerende deformiteiten te herstellen met identiek 
weefsel van een donor. Van alle mogelijke reconstructieve 
transplantatieprocedures spreekt de gelaatstransplantatie 
het meest tot de verbeelding. 
Dit proefschrift behandelt fundamentele vraagstukken die 
relevant zijn bij de transplantatie van het gelaat:
• De psychosociale impact en dynamiek van een ernstige 

gelaatsverminking en de gelaatstransplantatie als een mo-
gelijke behandeloptie.

• De immunologische aspecten van de gelaatstransplanta-
tie, in het bijzonder de risico’s verbonden aan de huidige 
immunosuppressieve therapie en het ontwikkelen van 
nieuwe immunosuppressieve strategieën.

• De ethische discussie over gelaatstransplantatie, in het bij-
zonder de schade-versus-batendiscussie voor niet-levens-
reddende maar kwaliteit-van-levenverbeterende operatieve 
procedures.

• De technische aspecten van de gelaatstransplantatie, met 
name de haalbaarheid van het transplanteren van een 
functionele periorbitale eenheid en een overzicht van alle 
tot nu toe in de ‘peer-reviewed’ literatuur beschreven ge-
laatstransplantaties.

De meest geuite kritiek en bezorgdheid omtrent de gelaats-
transplantatie betreft de psychosociale gevolgen voor de pati-
ent na de transplantatie. De aandacht richt zich met name op 
de psychosociale stress en de vereiste psychosociale aanpas-
singen. De meest belangrijke onderwerpen in deze discussie 
hebben betrekking op angsten gerelateerd aan de levensvat-
baarheid van het getransplanteerde gelaat, de angst voor de 
gevolgen van een eventuele afstoting van de getransplanteer-
de weefsels, het complexe medische postoperatieve traject, en 
de daarmee samenhangende vrees persoonlijk verantwoor-
delijk te zijn voor het succes of falen van de transplantatie. 
Andere vaak uitgesproken argumenten betreffen de moeilijk-
heden van integratie van het nieuwe gelaat in het bestaande 
lichaamsbeeld en de emotionele reacties zoals dankbaarheid 
en schuld ten opzichte van de donor en nabestaanden. 
De discussies over ethische kwesties en de belangrijkste gebeur-
tenissen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van 
de eerste klinische gelaatstransplantatie worden beschreven in 

hoofdstuk 1. In het bijzonder worden in dit hoofdstuk het on-
derzoek en de klinische ervaringen opgedaan bij de donorhand-
transplantatie, als voorloper van de gelaatstransplantatie, nader 
belicht. Tot slot, passeren de belangrijkste argumenten tegen 
het uitvoeren van een gelaatstransplantatie de revue.
In hoofdstuk 2 wordt gebruik gemaakt van een sociologisch 
model om de psychosociale dynamiek van ernstige gelaats-
misvormingen en de gelaatstransplantatie in een sociaal cul-
turele context te plaatsen. De doelstellingen van dit hoofdstuk 
zijn (1) in kaart brengen van de psychosociale gevolgen van 
ernstige gelaatsverminkingen en bespreken hoe de gelaats-
transplantatie deze problemen zou kunnen oplossen, en (2) 
beschrijven van de criteria die als leidraad moeten dienen bij 
de selectie van transplantatiepatiënten.
Niet elke patiënt met een gelaatsmisvorming is een geschikte 
kandidaat voor een gelaatstransplantatie. In dit hoofdstuk 
worden de algemene psychosociale criteria voor het beoorde-
len van potentiële patiënten beschreven. Patiënten die in aan-
merking komen voor een gelaatstransplantatie hebben een 
aanzienlijke vermindering van kwaliteit van leven en moeten 
hun gelaatsverminking niet hebben geaccepteerd. Verder is 
het van het grootste belang dat potentiële patiënten over een 
goed sociaal netwerk beschikken. Psychiatrische stoornissen 
moeten worden geïdentificeerd om de kans op een eventuele 
negatieve impact op de gelaatstransplantatie te verkleinen. 
De patiënt moet over een sterk gevoel van eigenwaarde be-
schikken om de verandering van het uiterlijk en de hieraan 
gebonden gevolgen voor zijn of haar identiteit te kunnen ver-
werken. Daarnaast moet de patiënt in staat zijn om de opera-
tieve procedure van de gelaatstransplantatie, de beperkingen 
en de tekst van het ‘informed consent’ volledig te begrijpen. 
Ten slotte moeten symptomen van acute posttraumatische 
stress stoornis (PTSS) beschouwd worden als een uitsluitcri-
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neeskunde, die gebruik maakt van biologicals (polypeptiden 
en eiwitten) om zo specifieke immunologische reacties te 
beïnvloeden zonder het gehele immuunsysteem aan te tas-
ten. De nadruk van hoofdstuk 5 ligt op het gebruik van an-
tilichamen, omdat deze gezien worden als ideale biologische 
structuren om immunomodulatie (remmen en/of stimuleren 
van geselecteerde celpopulaties) te bewerkstellingen. Tot op 
heden zijn vrijwel alle allotransplantaties van samengestelde 
weefsels uitgevoerd onder een inductietherapie van polyklo-
nale antilichamen. Geen van de transplantatieteams heeft een 
protocol ontwikkeld voor langdurige immunosuppressieve 
therapie gebaseerd op antilichamen. Transplantatiechirurgen 
zijn echter terughoudend om nieuwe therapieën te testen bij 
operatieve procedures die zelf nog in een experimenteel sta-
dium verkeren. Het is waarschijnlijk dat nieuwe therapieën, 
gebaseerd op antilichamen, hun weg naar de samengestelde 
donorweefseltransplantaties zullen vinden vanuit het veel gro-
tere vakgebied van de solide orgaantransplantatie.

Steeds meer artsen en patiënten beschouwen de gelaatstrans-
plantatie als een nieuwe reconstructieve entiteit. Niettemin is 
er een groot aantal critici dat bezorgd is voor de risico's van 
een kwaliteit-van-levenverbeterende maar niet levensreddende 
operatieve ingreep. De discussie spitst zich toe op de specifieke 
vraag: “Zijn de risico's van de levenslange immunosuppres-
sieve therapie te rechtvaardigen ten opzichte van de voordelen 
van de gelaatstransplantatie?” Om deze vraag te beantwoorden 
wordt in hoofdstuk 6, met behulp van een gevalideerde vra-
genlijst (Louisville Instrument For Transplantation; LIFT), de 
mate beoordeeld waarin verschillende groepen patiënten (die-
gene die leven met de risico's van immunosuppressiva en die-
gene die leven met de gevolgen van een ernstige verminking en 
geholpen zouden kunnen zijn met een reconstructieve trans-
plantatie) bereid zouden zijn de risico’s te accepteren. Ver-
schillende vormen van kwaliteit-van-levenverbeterende trans-
plantatieprocedures (een enkelzijdige voettransplantatie, een 
enkelzijdige of dubbelzijdige handtransplantatie, een larynx-
transplantatie, een transplantatie van een gedeelte of van een 
volledig gelaat en een niertransplantatie) werden als mogelijke 
klinische scenario’s voorgelegd. Alle groepen van ondervraag-
den (gezonde mensen, transplantatiepatiënten en mensen met 
een gelaatsmisvorming) zouden het hoogste risico aanvaarden 
in ruil voor een gelaatstransplantatie. Transplantatiepatiënten, 
die leven met de risico's van immunosuppressiva, zouden het 
meeste risico accepteren, terwijl daarentegen patiënten met ge-
laatsmisvormingen het minste risico zouden accepteren.
De gelaatstransplantatie is een complexe ingreep, waarbij 
een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk is. Het is daar-
om van groot belang om inzicht te krijgen in de wijze waarop 
de direct betrokken groepen artsen, zoals plastisch chirur-
gen, transplantatiechirurgen en immunologen, denken over 
de gelaatstransplantatie. 
In hoofdstuk 7 werden met behulp van de LIFT-vragenlijst 
de risico’s beoordeeld die medische professionals bereid zou-
den zijn te accepteren ten behoeve van verschillende kwaliteit-
van-levenverbeterende transplantatieprocedures. Plastische 
chirurgen zouden het minste risico accepteren voor een ge-
laatstransplantatie, gevolgd door patiënten met gelaatsmisvor-

terium voor de gelaatstransplantatie, omdat een patiënt met 
PTSS een grote kans heeft op het ontwikkelen van psychiatri-
sche symptomen na een gelaatstransplantatie.

Na een gelaatstransplantatie moeten patiënten levenslang 
met immunosuppressieve therapie behandeld worden, om 
zo afstoting van het getransplanteerde weefsel te voorkomen. 
De risico’s verbonden aan het gebruik van immunosuppres-
siva, zoals opportunistische infecties, tumoren en orgaantoxi-
citeit, vormen de voornaamste bezwaren bij de ethische dis-
cussie over de gelaatstransplantatie. Echter, de schattingen 
van de risico’s zijn onnauwkeurig, omdat ze vaak zijn geba-
seerd op gegevens van (1) verouderde studies (verschillende 
immunosuppressieve therapieën), (2) een niet goed vergelijk-
bare gezondheidstoestand van de patiënten en (3) de samen-
stelling en antigeniciteit van de getransplanteerde weefsels. 

Hoofdstuk 3 geeft een uitgebreid overzicht van de risico’s en 
de risicobeoordeling van de gelaatstransplantatie gebaseerd op 
de gegevens over moderne immunosuppressieve therapieën, 
comorbiditeit, en de samenstelling en antigeniciteit van het ge-
transplanteerde weefsel. De risico’s van de immunosuppres-
sieve therapie, beschreven in dit hoofdstuk, zijn gebaseerd op 
gegevens uit studies van klinische niertransplantaties (tien jaar 
ervaring) en handtransplantaties (vijf jaar ervaring) met een 
tacrolimus/mycofenolaat mofetil/corticosteroïdencombinatie. 
Relevante aanvullende gegevens met betrekking tot elf gelaat-
stransplantaties zijn toegevoegd en meegenomen in de risi-
coschatting. Risico’s die geschat zijn op basis van de nier- en 
handtransplantaties waren voor de acute afstoting (10 tot 70%), 
de omkeerbaarheid van de acute afstoting (bijna 100% met al-
leen corticosteroïdentherapie), chronische afstoting (10% over 
een periode van vijf jaar), infectie met cytomegalovirus (1 tot 
15%), diabetes (5 tot 15%), hypertensie (5 tot 10%) en nierfalen 
(5%). De tot op heden gerapporteerde data over de gelaatstrans-
plantatie (zes jaar follow-up, 11 patiënten) laten een incidentie 
van een acute afstotingsreactie van 90% zien. Alle acute af-
stotingsreactie-episodes werden met succes behandeld zonder 
consequenties voor de patiënt. Tot op heden zijn er geen ge-
vallen van chronische afstotingsreacties beschreven. Infecties 
met cytomegalovirus werden gezien in 25% van de patiënten, 
posttransplantatie diabetes mellitus (PTDM) in 12,5%, hyper-
tensie in 12,5% en nierfalen in 12,5% van de gelaatstransplan-
tatiepatiënten. Immunosuppressiva en de daaraan verbonden 
risico's werden ook vergeleken in een studie tussen de ‘ocular 
surface’ transplantatiepatiënten en niertransplantatiepatiën-
ten die moderne immunosuppressieve behandelingen (tacro-
limus/mycofenolaat mofetil/corticosteroïden) kregen. Beide 
transplantatiegroepen in deze studie hadden een vergelijkbaar 
demografisch profiel, maar een ander comorbiditeitprofiel. De 
uitkomst van dit onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 4 
en bevestigt de bevindingen uit hoofdstuk 3.

Moderne immunosuppressieve geneesmiddelen zijn ontwor-
pen om een selectieve suppressie van actieve T-cellen te be-
werkstelligen. Desalniettemin onderdrukken deze middelen 
ook krachtig het gehele immuunsysteem. Immunomodulatie 
is een nieuwe therapeutische optie in de transplantatiege-
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niet bijna onmogelijk, volledig te reconstrueren met de hui-
dige reconstructieve technieken. De donortransplantatie van 
een functionele periorbitale eenheid bij reconstructie van het 
periorbitale gebied is daarom wellicht een beter alternatief. 
In hoofdstuk 8 wordt de anatomie van de neurovasculaire 
structuren en de technische details van het oogsten van een 
functionele periorbitale eenheid beschreven (figuur 1 en 2). 
Variabiliteit in de vasculaire structuren werd gekenmerkt 
door afwezigheid van de frontale tak van de arteria tempo-
ralis superficialis of een verbinding tussen de arteria facialis 
en de arteria angularis. Deze variaties werden nooit samen 
gezien in een enkel gezicht. Angiografische analyse toonde 
ook het belang van het behoud van de verbindingen tussen 
de arteria carotis interna en externa aan tijdens het oogsten 
van de oogleden. Het is daarom van groot belang om zich te 
realiseren dat de revascularisatie van de geïsoleerde periorbi-
tale eenheid wordt beïnvloed door de vasculaire variaties in 
de regionale anatomie en niet kan worden gegarandeerd door 
een enkele vaatsteel. De musculus orbicularis oculi en zijn 
innervatie kunnen worden gespaard. Het herstel van de knip-
perreflex na transplantatie is onzeker maar niet uitgesloten.

De rol van artsen en wetenschappers is om zo veel mogelijk 
kennis te vergaren uit onderzoek, klinische ervaring, en pro-
fessionele en maatschappelijke discussies, om zo de patiënt 
en familie zo goed als mogelijk te informeren over risico’s 
en voordelen van een nieuwe behandeling. Gewapend met 
deze informatie is het uiteindelijk de patiënt die beslist over 
het wel of niet doorgaan van een behandeling. 
In hoofdstuk 9 wordt een systematisch overzicht van elf ge-
laatstransplantaties die beschreven zijn in de ‘peer reviewed’ 
literatuur. Terwijl de indicatie en technische details van de 
operatie per patiënt sterk verschillen, zijn de functionele 
en esthetische resultaten bij alle patiënten boven alle ver-
wachtingen. Niet beheersbare postoperatieve infecties en 
‘non-compliance’ met immunosuppressieve therapie zijn de 
grootste problemen gemeld door de transplantatieteams. Tot 
op heden zijn er twee van 21 patiënten na een gelaatstrans-
plantatie overleden aan de directe en indirecte gevolgen van 
de transplantatie. Alle ondervraagde patiënten lijken hun 
nieuwe gelaat met succes te integreren in hun zelfbeeld en 
actief deel te nemen aan het sociale leven.

mingen, dan de transplantatieartsen, dan de niertransplanta-
tiepatiënten en tot slot gezonde vrijwilligers. Onze resultaten 
tonen aan dat plastisch chirurgen vooral bezig zijn met de 
kans op afstotingsreacties en de risico’s op bijwerkingen van 
de immunosuppressieve therapie.

Het menselijke gelaat kan verdeeld worden in aparte functio-
nele anatomische eenheden. Volgens dit principe kan elk de-
fect in het gelaat worden gereconstrueerd als een onderdeel 
van, of als een gehele anatomische eenheid. De huidige re-
constructieve technieken schieten, ondanks de opmerkelijke 
ontwikkelingen op het gebied van de microchirurgie, vaak 
tekort met als resultaat onvoldoende herstel van de gelaats-
functie en esthetiek. Van alle functionele eenheden die het 
gelaat kent is de periorbitale functionele eenheid moeilijk, zo 
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Figuur 3. Patiënt met complexe neurofibromatose (a) voor en (b) 
na gelaatstransplantatie.

Figuur 1 en 2. Chirurgische procedure van het oogsten van de 
functionele periorbitale eenheid. In figuur 1 worden de gezichtsco-
ordinaten van belangrijke neurovasculaire structuren getoond. In 
figuur 2 is de periorbitale eenheid geoogst met de intact gehouden 
dubbele vasculaire pedikel (arteria facialis en arteria temporalis 
superficialis) en de takken van de nervus facialis.
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