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In de reconstructieve chirurgie worden zogeheten vrije lap-
pen toegepast. Dit zijn transplantaten die meestal bestaan 
uit verschillende weefselsoorten in verschillende samenstel-
ling. Hun overeenkomst is hun wijze van bloedvoorziening: 
ze hebben allemaal in ieder geval één aanvoerende slagader 
en één of twee afvoerende aders. 
Als een patiënt een reconstructie met een vrije lap onder-
gaat, zijn er binnen het zorgtraject drie onderdelen te onder-
scheiden: de voorbereidings fase op de ingreep of preope-
ratieve planning, de ingreep zelf en de postoperatieve fase. 
Iedere verbetering binnen deze stadia zal het doorlopen van 
het zorgtraject veiliger, sneller en gemakkelijker maken. 
Lange tijd zijn onderzoekers met name bezig geweest met 
het verbeteren 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 doorloop en het resultaat kunnen verbeteren. De 
nadruk van het proefschrift zal liggen op de rol van preope-
ratieve onderzoeken van het bloedvatstelsel van de lap en het 
postoperatieve monitoren van de doorbloeding. Verbetering 
van deze twee stadia van vrijelapreconstructie zou uiteinde-
lijk tot een beter resultaat voor de patiënt en een voordeligere 
procedure voor het ziekenhuis moeten leiden. 

Het eerste hoofdstuk bespreekt de drie verschillende stadia 
die van belang zijn bij vrijelapreconstructie. Daarbij wordt een 
globaal overzicht geschetst van de huidige stand van zaken.

In hoofdstuk 2 passeren de diverse methoden om de vaat-
voorziening van lappen in beeld te brengen de revue. Com-
putertomografieangiografie (CTA) en magnetischeresonan-
tieangiografie (MRA) zijn momenteel de beste methoden om 
de vasculatuur van de plaats waar het weefsel geoogst wordt 
in kaart te brengen als de anatomie minder voorspelbaar is, 
zoals bij de anterolaterale dijlap en de DIEP-lap, afkorting 
voor ‘deep inferior epigastric perforator’. Beide methoden 
kunnen 3D-beelden van de bloedvaten en hun omringende 
weefsels creëren. Bij lappen met voorspelbare anatomie of 
een oppervlakkige vaatsteel blijven de handdoppler of zelfs 

geen aanvullend onderzoek de voorkeur houden. 

Het derde hoofdstuk beschrijft dat de introductie van CTA 
als onderdeel van de work-up van de perforatorlapborstre-
constructies een significante vermindering van de opera-
tietijd opleverde. Vergeleken met lappen die met enkel de 
hand-helddoppler in kaart werden gebracht, werd een re-
ductie in operatietijd bereikt van 91 minuten (p < 0,001). 
Tevens was er een tendens voor minder complicaties in de 
CTA-groep in vergelijking met de hand-helddopplergroep.

Hoofdstuk 4 is een pilotstudie waarin de druk in het opper-
vlakkige veneuze systeem vóór en na het vrijleggen in DIEP-
lappen werd gemeten. Het doel was om te onderzoeken of 
er een verandering in druk optrad en of dit gecorreleerd was 
met veneuze stuwing. De gemiddelde toename van de druk 
na de dissectie van de lap was 10,6 mmHg (gemiddelde 
: 10,6; bereik: -1 tot 31; SD ± 7,0 mmHg). Klinische teke-
nen van veneuze stuwing werden éénmaal waargenomen. 
In deze casus was de toename van de veneuze druk ook de 
hoogste, namelijk 31 mmHg. Hoewel de resultaten van deze 
studie voorlopig zijn, indiceren ze dat de druk in de opper-
vlakkige vene van DIEP-lappen van voorspellende waarde is 
voor veneuze stuwing.
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Figuur 1. Driedimensionale reconstructie van de buikwand ge-
maakt met behulp van CTA. Duidelijk zichtbaar is hoe de per-
forator uit de rectus fascie komt en zich vertakt richting de buik-
huid.
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slagingspercentages (p = 0,441; OR 1,5; 95%-BI 0,6-3,8). De 
multivariate analyse toonde ook geen statistisch verschil (p = 
0,799; OR 1,1; 95%-BI 0,4-3,2). Dit leidde tot de conclusie 
dat de invoering van het implanteerbare dopplersysteem niet 
heeft geleid tot een significante toename in het succesper-
centage van gereviseerde lappen.

Het achtste hoofdstuk gaat over een pilotstudie waarin aan 
verplegend en medisch personeel is gevraagd om te scoren 
hoe zeker ze waren over hun meting bij het monitoren van 
vrije lappen. De scores van het implanteerbare dopplersys-
teem werden vergeleken met die van conventionele monitor-
methoden. Deze studie werd gestopt vanwege technische pro-
blemen met het implanteerbare dopplersysteem. In de groep 
met het implanteerbare dopplersysteem waren de deelnemers 
significant minder zeker in vergelijking tot de deelnemers in 
de groep met conventionele monitormethoden. Dit was zowel 
in een univariaat model als in een multivariaat model, respec-
tievelijk: OR 0,6; 95%-BI 0,5-0,8; p = 0,002 en OR 0,6; 95%-
BI 0,5-0,9; p = 0,004. Dit suggereert dat het implanteerbare 
dopplersysteem niet gemakkelijker is in gebruik in vergelij-
king met conventionele monitormethoden.

belAngrijkste conclusies

– Uit de literatuur blijkt dat CTA en MRA momenteel de 
beste methoden zijn om de vasculatuur van de plaats 
waar het weefsel geoogst wordt in kaart te brengen als de 
anatomie minder voorspelbaar is. Bij lappen met voor-
spelbare anatomie of een oppervlakkige vaatsteel blijft 
de handdoppler of zelfs geen aanvullend onderzoek de 
voorkeur houden. 

– De introductie van CTA als onderdeel van de work-up 
van de perforatorlapborstreconstructies in plaats van en-
kel de handdoppler kan een significante vermindering 
van de operatietijd opleveren.

– Er zijn concrete aanwijzingen dat de druk in de opper-
vlakkige vene van DIEP-lappen van voorspellende waar-
de is voor veneuze stuwing.

– In de literatuur wordt het gebruik van enkel conventio-
nele monitormethoden niet aangeraden in verband met 
de langere reactietijd en een verminderde betrouwbaar-
heid. Het implanteerbare dopplersysteem, ‘near infrared 
spectroscopy’ en ‘laser doppler flowmetry’ lijken de beste 
monitormethoden die op dit moment beschikbaar zijn.

– Voor het implanteerbare dopplersysteem werden 6,7% 
vals-positieve uitslagen en 0% vals-negatieve uitslagen 
gevonden.

– De invoering van het implanteerbare dopplersysteem 
leidt niet tot een significante toename in het succesper-
centage van gereviseerde lappen.

– Het lijkt erop dat het implanteerbare dopplersysteem 
niet gemakkelijker is in gebruik in vergelijking met con-
ventionele monitormethoden.

Hoofdstuk 5 is een overzichtsartikel over de huidige me-
thoden om de bloedvoorziening van vrije lappen te moni-
toren en het potentieel van deze methoden als ideale mo-
nitormethode. De resultaten van deze studie spreken het 
gebruik van enkel conventionele monitormethoden tegen 
in verband de langere reactietijd en een verminderde be-
trouwbaarheid, met name in spierlappen. Het implanteer-
bare dopplersysteem, ‘near infrared spectroscopy’ en ‘laser 
doppler flow metry’ lijken de beste monitormethoden die op 
dit moment beschikbaar zijn. Bij de interpretatie van deze 
data moet men echter wel beseffen dat het merendeel van de 
publicaties enkel over de betrouwbaarheid van één methode 
gaat. Een rechtstreekse vergelijking van monitormethoden, 
waarbij de efficiëntie en de kosten van de systemen aan bod 
komen, zal in de toekomst moeten plaatsvinden. 

Het zesde hoofdstuk presenteert de ervaring die is opge-
daan met het implanteerbare dopplersysteem bij 121 mi-
crovasculaire borstreconstructies. Een probleem met het 
geluidssignaal werd opgemerkt bij vijftien patiënten (vier 
intraoperatief). Veertien van deze lappen werden herzien; in 
alle gevallen bleek de bloedvoorziening gecompromitteerd. 
Eenmaal werd niet teruggegaan naar de operatiekamers om-
dat er geen andere tekenen van een gestoorde vascularisatie 
waren en de chirurg ervan overtuigd was dat een revisie niet 
nodig was. Voor het implanteerbare dopplersysteem werd 
een percentage vals-positieve uitslagen van 6,7% en percen-
tage vals-negatieve uitslagen van 0% gevonden. Het implan-
teerbare dopplersysteem werd goed ontvangen door chirur-
gen, verpleegkundigen en patiënten als een aanvulling op de 
conventionele monitormethoden.

Of de invoering van het implanteerbare dopplersysteem 
heeft geleid tot een verbetering van het succespercentage 
van gereviseerde lappen, is onderzocht in hoofdstuk 7. De 
revisie van gecompromitteerde lappen was succesvol in 69% 
van de gevallen in de groep waarbij het implanteerbare dop-
plersysteem gebruikt werd. In de groep, gemonitord met 
behulp van conventionele methoden, was dit 60%. Een uni-
variate analyse toonde geen statistisch verschil tussen deze 
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Figuur 2. Het implanteerbare dopplersysteem. De silicone cuff 
met daarop de dopplerkristal is distaal van de veneuze anasto-
mose gepositioneerd.
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