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Methode

literatuurstudie

Een elektronisch zoekactie werd uitgevoerd in PubMed en 
Medline. De volgende zoektermen werden gebruikt: ‘breast 
carcinoma’, ‘mamma carcinoma’, ‘breast cancer’, ‘mamma 
cancer’, ‘postmastectomy’, ‘lymph node transplantation’, 
‘lymph node transfer’, ‘vascularized lymph node transplan-
tation’, ‘vascularized lymph node transfer’, ‘vascularized 
groin lymph node transfer’, ‘lymph node flap’, ‘upper limb 
lymphedea’, ‘upper extremity lymphedema’. 

studieselectie

In totaal werden acht klinische studies geïncludeerd die 
voldoen aan de volgende inclusiecriteria: lymfekliertrans-

plantatie bij mensen, patiënten met secundaire bovenste-ex-
tremiteitlymfoedeem na chirurgische behandeling van een 
mammacarcinoom en therapieresistentie voor conservatieve 
lymfoedeembehandeling, beschrijving van relevante uit-
komstmaten, zoals volumereductie arm, postoperatieve lym-
foscintigrafie (LS) en postoperatieve fysiotherapiebehoefte. 
Exclusiecriteria waren: studies over primair lymfoedeem en/
of lymfoedeem van onderste extremiteiten, case reports en 
beschrijvende artikelen (figuur 1).

data-extractie

Van de geïncludeerde studies werden de volgende data beke-
ken: studiesoort, grootte van patiëntenpopulatie, preopera-
tieve mammacarcinoomtherapie, preoperatief lymfoedeem-
stadium, chirurgische procedure, gemiddelde follow-up, 
reductiepercentage (bepaald als het percentage van de pati-
enten met omtrekvermindering van de arm), circumferen-
tiereductie (CR), circumferentiereductieratio (CRR), lymf-
draingeverbetering, postoperatieve fysiotherapie behoefte en 
complicaties. 
De uitkomsten van de onderzoeken werden gecontroleerd 
op fouten en zo nodig herberekend. Indien mogelijk werden 
de reductiepercentages bepaald en de CR en CCR berekend, 
als de auteurs dit niet hadden gedaan. De gemiddelde pre- 
en postoperatieve CR en CRR werden per studie berekend 
en getoetst op significantie met behulp van de wilcoxontoets. 
Software van SPSS 21.0 werd gebruikt voor de analyse. Een 
p-waarde < 0,05 werd beschouwd als statistisch significant. 

kWaliteitsevaluatie

De kwaliteit van de onderzoeken werd bepaald aan de hand 
van een gestandaardiseerde vragenlijst van de American So-
ciety of Plastisch Surgeons (ASPS) (tabel 1). [8] Per studie 
werd ook de bewijskracht vermeld. [9]

resultaten

patiëntkarakteristieken

De patiëntenpopulatie varieerde tussen 6 en 24 patiënten 
met in totaal 123 geïncludeerde patiënten (tabel 2). Alle stu-
dies vermeldden de therapie die de patiënten hebben gehad 
voor hun mammacarcinoom en alle patiënten hadden lym-
foedeem voordat ze werden behandeld met de gevasculari-
seerde lymfkliertransplantatie. Het lymfoedeemstadium van 
de patiënten, voorafgaand aan de lymfkliertransplantatie, 
werd niet eenduidig beschreven. Zo hanteerden drie studies 
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Lymfoedeem na borstkanker is een bekende complicatie. De geschatte 
incidentie van secundair lymfoedeem na behandeling van borstkanker 
is 21,4%. [1] De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de recon-
structieve mogelijkheid om lymfoedeem te behandelen, zoals de lymfa-
ticoveneuze anastomoses (LVA) en lymfekliertransplantaties (LNT). [2,3] 
Recente (systematische) reviews en/of meta-analyses keken naar beide 
opties van lymfatische reconstructie. [4-7] Een review specifiek over lite-
ratuur over gevasculariseerde lymfkliertranplantaties (VLNT) ontbreekt. 
Deze review is gericht op VLNT’s bij lymfoedeem van de arm na mam-
macarcinoomchirurgie om een overzicht te geven over de resultaten van 
en het bewijs voor deze therapie.
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Figuur 1. Flowchart van de search.
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de anastomosen. [10,11] De gemiddelde follow-up varieerde 
tussen 6 maanden en 99 maanden. Zie tabel 3 voor de stu-
diekarakteristieken, en de uitkomsten per studie.

uitkoMstMaten

De studies beschreven verschillende uitkomstmaten, zoals 
de CR, de CRR, het verschil tussen pre- en postoperatieve 
waarden bij LS en het postoperatieve behoefte aan fysiothe-
rapie (tabel 3). 
In vijf studies werden metingen gedaan van de armomtrek-
ken. De manier waarop de omtrekverschillen tussen de ar-
men werd genoteerd verschilde. Drie studies noteerden de 
pre- en postoperatieve omtrekken van zowel de lymfoedema-
teuze als van de gezonde arm. [12,14,17] Eén studie vermeldde 
alleen de omtrekken van de aangedane arm [13] en één studie 
beschrijft de omtrekverschillen in een percentage, zonder 
een overzicht van de metingen. [16] De circumferentiereduc-
tie, gedefinieerd als het preoperatieve omtrekverschil tussen 
de lymfoedemateuze en de gezonde arm min het postope-
ratieve omtrekverschil tussen de lymfoedemateuze arm en 
de gezonde arm, kon daarom alleen uit drie studies bepaald 
worden. De CRR, gedefinieerd als de CR gedeeld door het 
preoperatieve omtrekverschil tussen de lymfoedemateuze 
en de gezonde arm, kon wel uit de hierboven beschreven 
studies worden gehaald, dan wel naberekend. 
Het meten van de omtrek van de armen hebben de onder-
zoekers niet allen op dezelfde plek gedaan. De meest ge-
bruikte plekken waren 10 cm boven de elleboog (AE = ‘above 
elbow’), [10,12-17] en 10 cm onder de elleboog (BE = ‘below 
elbow’). [10,13-16] 
Vijf studies hebben gekeken naar de verbetering van de 
lymfdrainage bij postoperatieve LS. [10,12,14,16,17] Slechts 
één studie gaf de objectiveerbare waarden van de resultaten 
weer, [14] de overige beschreven alleen een verbetering. 
De complicaties die optraden in deze studies zijn beperkt 
genoemd. Vijf studies vermeldden dat geen enkele patiënt 
donorplekmorbiditeit heeft. [11,12,14,16,17] De complicaties 

de indeling van Becker [10-12] en twee studies de indeling 
van de International Society of Lymphology (ISL). [13,16] Eén 
studie heeft een eigen beschrijving [17] en twee studies ver-
meldden het stadium van de patiënten niet. [14,15] In een 
aantal studies werd het lymfdrainageprobleem preoperatief 
geobjectiveerd met behulp van LS. [10,12,14,16,17] 
De conservatieve behandeling die patiënten hebben gehad, 
en het effect ervan, voordat ze een VLNT kregen is in vier 
van de acht studies vermeld. [10,12,13,15]

studiekarakteristieken

De geïncludeerde acht studies keken naar gevasculariseerde 
lymfkliertransplantatie bij lymfoedeem van de bovenste ex-
tremiteit na chirurgische behandeling van een mammacar-
cinoom. De resultaten van de kwaliteitsanalyse staan in tabel 
1. Zeven studies zijn caseseries. [10-15,17] Het doel van deze 
studies was het beschrijven van de technieken, analyseren 
en evalueren van de resultaten en het bekijken van de ef-
fectiviteit van de interventie. Eén studie is een prospectieve 
cohortserie. [16] Dit is het enige onderzoek dat een interven-
tie- en een controlegroep had, waardoor de VLNT kon wor-
den vergeleken met conservatieve therapie (fysiotherapie). 
De donorlocatie voor VLNT was in alle studies de lies. In drie 
studies werden alleen de gevasculariseerde lymfklieren met 
omliggend vet getransplanteerd. [10,11,15] Drie studies be-
schreven een VLNT met een huidlap. [12,13,16] Twee studies 
hebben de lymfkliertransplantatie gemodificeerd met een 
directe mammareconstructie middels DIEP of (ms)TRAM. 
[14,17] De meest gekozen transplantatielocaties voor de lymf-
klieren zijn de axilla en de pols. De arterie en vene van het 
transplantaat werden op de transplantatieplek geanastomo-
seerd. 
Het postoperatieve beleid wisselde per studie. Bij de meeste 
studies kregen de patiënten na de operatie manuele lymf-
drainage. [10,11,13-15] In drie studies werd de patiënten com-
pressietherapie aangeboden. [15,17] Twee studies deden dit 
specifiek niet om geen druk te geven op de lymfklieren en 

Tabel 1. Kwaliteitsanalyse geïncludeerde studies. [8]

Studies Selectiebias Interventiebias Metingsbias Punten Bewijskracht [9]
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Becker 2006 
10

+ ? + - - - + ? 3 IV

Becker 2008 
11

+ ? + + ? - + + 5 IV

Lin 2009 
12

+ + + - ? + + ? 5 IV

Gharb 2011
 13

+ ? - - ? + + ? 3 IV

Saaristo 2012 
14

+ ? + - ? + - ? 3 IV

Vignes 2012 
15

+ ? + + ? + + + 6 IV

Cheng 2013 
16

- + + - ? + + ? 4 III

Chen 2014 
17

+ ? - - ? + + ? 3 IV
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De gemiddelde AE-CR is 0,88-3,58 cm. [12,14,17] In drie stu-
dies is dit verschil statistisch significant. [12,16,17] De gemid-
delde BE-CR is 1,22. [14] De gemiddelde CCR werd berekend 
voor de uitkomsten bij 10 cm boven en 10 cm onder de elle-
boog. De gemiddelde AE-CRR varieert tussen 21,4 en 52,9%. 
[12,14,16,17] De gemiddelde BE-CRR ligt tussen de 33,4 en 
34,9%. [14,16] Cheng et al. toonden een statistisch signifi-
cant verschil aan tussen de gemiddelde CRR van de groep 
behandeld met lymfkliertransplantaties en de groep behan-
deld met fysiotherapie, p = 0,02. [16] Wanneer werd gekeken 
naar het verschil tussen de elleboog en pols als transplanta-
tielocatie, bleek er een statistisch significant verschil in de 
BE-CRR voor de patiënten met een transplantatieplek op de 
pols. [16]
Vijf studies hebben met behulp van LS gekeken naar 
het effect van lymfkliertransplantatie op lymfdrainage. 
[10,12,14,16,17] Vier studies vermeldden een verbetering, in 
de andere studie werd de LS niet gecontinueerd vanwege de 
pijn bij de subdermale injectie van Tc-99. [16] Alleen één 

die werden beschreven zijn lymforrhoe, [10] lymfocele, [15] 
donorplekmorbiditeit, [15] wondinfectie, [12] veneuze con-
gestie, [12] vertraagde wondgenezing, [14,17] multipele epi-
sodes cellulitis, [13] persisterend lymfoedeem van de onder-
ste extremiteit, [15] noodzaak van aanvullende drainage van 
abdomen of axilla [14] en het uitvoeren van een aanvullende 
procedure. [10,12,13,16] 

uitkoMsten

Een overzicht van de uitkomsten van de acht studies, verkre-
gen zoals beschreven onder het kopje data-extractie, staat in 
tabel 4. Omdat de meeste studies de omtrek op 10 cm boven 
en 10 cm onder de elleboog hebben gemeten, werden de re-
sultaten bij die meetpunten in tabel 4 weergegeven.
In twee studies zaten rekenfouten in een tabel, die werden 
gecorrigeerd. [12,17] Uit twee studies konden de CR-waar-
den worden bekerend [12,14] en uit twee studies werden de 
CRR’s bepaald. [13,17] 
Het reductiepercentage varieert tussen 77-92%. [10-12,14,17] 

Tabel 2. Overzicht mammacarcinoomtherapie en lymfoedeemstadium per studie.
Mammacarcinoomtherapie Preoperatieve conservatieve therapie Lymfoedeemstadium

Becker 2006 Axillaire lymfadenectomie (24)
• mastectomie (3)
• mastectomie + RTx (11)
• mastectomie + CRTx (10)

geen effect op fysiotherapie Stadium I (6)
Stadium II (18)

Becker 2008 Axillaire lymfadenectomie (6)
• mastectomie + RTx (3)
• lumpectomie + RTx (3)

? Stadium I (4)
Stadium II (2)

Lin 2009 Axillaire lymfadenectomie (13)
• GRM (11)
• MST (2)

geen effect van afvallen, antibiotica voor cel-
lulitis, armelevatie, complex decongestieve 
fysiotherapie

Stadium I (3)
Stadium II (10)

Gharb 2011 Axillaire lymfadenectomie (21) 
• mastectomie (11)
• mastectomie + RTx (9)
• Db-SCIA (4)
• Sb-SCIA (5)

> 6 maanden conservatieve therapie; arme-
levatie, compressietherapie, decongestieve 
therapie

Stadium II (ISL)

Saaristo 2012 Axillaire lymfadenectomie (9) 
• mastectomie + RTx (9)

? ?

Vignes 2012 Axillaire lymfadenectomie (14)
• mastectomie + RTx (7)
• MST + RTx (7)
• chemotherapie (12)

onvoldoende effect congestieve therapie ?

Cheng 2013 Axillaire lymfadenectomie (?)
• mastectomie (10)

? Stadium II (ISL)

Chen 2014 Axillaire lymfadenectomie (?)
• mastectomie + RTx (6)
• ?? (4)

? Mild (4)
Gemiddeld (2)
Ernstig (4)

RTx, radiotherapie; CRTx, radiochemotherapie; GRM, gemodificeerd radicale mastectomie; MST, mammasparende therapie; Db-SCIA, diepe tak van 

circumflexa iliaca superficialis; Sb-SICA, oppervlakkige tak van circumflexa iliaca superficialis.

Indeling Becker

Stadium I: vroeg oedeem, <2 infectieuze episoden, behouden huidelasticiteit, perimeter aangedane arm < 30% contralaterale arm

Stadium II: laat oedeem (> 1 jaar), > 2 infectieuze episoden, verminderde huidelasticiteit, < 30% perimeter aan gedane arm < 50% contralaterale arm

International Society of Lymphology (ISL)

Stadium I: vroege accumulatie van proteïnerijk vocht dat verdwijnt na armelevatie

stadium II: armelevatie alleen zorgt zelden tot vermindering van de zwelling, manifest pitting oedeem.

Stadium III: wel of geen pitting oedeem door overtollig vet en fibrosering

Mild: < 2 cm mid-bovenarm circumferentieverschil; gemiddeld: 2-5 cm mid-bovenarm circumferentieverschil; ernstig: >5 cm mid-bovenarm circumferen-

tieverschil
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Tabel 3. Overzicht van studies over VLNT bij bovenste-extremiteitlymfoedeem na chirurgische mammacarcinoombehandeling.
Studie N Type lap Donor- 

Transplantie
plek

Gemid-
delde FU in 
maanden

Uitkomst Complicaties Postoperatief beleid

Becker 
2006

R-CS 24 VLNT SCI 
axilla (17)
elleboog (7)

99 (60-132) Omtrekverschil
• genezenº (10/24)

• stage I  (4/24)
• stage II (6/24)

• reductie (12/24)
     geen verschil (2/24)
LS
• verbeterd 31% (5/16)
• onveranderd 69%  (11/16)
FT
• overbodig 62,5% (15/24)

• na 6mnd 6, na 12 mnd 
• eens per week 37,5% (9/24)

secundair procedure (7) 
lymforrhoe (8), spontaan herstel

manuele lymfdrainage 
(tot 6mnd)
antisludge therapie,
geen compressietherapie

Becker 
2008

CS 6 VLNT SCI 
axilla

21 (13-38) Omtrekverschil
• genezen  (5/6)

geen manuele therapie tot 
3mnd
antisludge therapie
geen compressietherapie

Lin 
2009

R-CS 13 VLNT 
+ huidlap 

SCI 
pols

56 ±27,12 Omtrekverschil AE
• reductie 92,3%  (12/13)
• geen verschil 7,7%   (1/13)
CRR**
• gemiddelde: 50,55±19,26% (p < 0,01)
LS
• verbetering  
(niet nader omschreven)

secundaire procedure (2)
wondinfectie (1)
veneuze congestie (1)
0% donorplek morbiditeit

-

Gharb 
2011

R-CS 21 VLNT
+ huidlap Db-SCIA

pols (11)

Sb-SCIA
pols (8)
onderarm (2)

42 (26-120)

46 (38-50)

Omtrekverschil
Db-SCIA
• AE/BE preOK vs. postOK  p > 0,05

Sb-SCIA
• AB preOK vs. postOK  p > 0,05
• BE preOK vs. postOK  p < 0,05

Db-SCIA
aanvullende lipectomie (8)
partiële huidnecrose (2)
multipele episodes cellulitis (2)

Sb-SCIA
aanvullende lipectomie (1) multi-
pele episodes cellulitis (1)
0% donorplek morbiditeit                                                                                                       
lymfoedeem

Fysiotherapie

Saaristo
2012

R-CS 9 VLNT 
+ DIEP (4) 
+ 
msTRAM 
(5)

SCI /IE
axilla

6 Omtrekverschil
• reductie (7/9)
• geen verschil  (2/9)
LS
• verbeterd (5/8)
• geen verschil  (1/8)
• geen data  (2/8) 
FT
• overbodig (3/9)

aanvullende abdomen drainge (1)
aanvullende axillaire drainage (2)
vertraagde wondgenezing (2)

Manuele lymfdrainage 
tot 2mnd
compressietherapie

Vignes 
2012

P-CS 14 VLNT SCI 
axilla

40 (14-72) VR† 
•  geen verschil  (14/14)

persisterend lymfoedeem onderste 
extremiteit (2)
lymfocele  (3)
persisterende donorplekpijn ((3)

Manuele lymdrainage
Compressietherapie

Cheng 
2013

P-CC 20 VLNT 
+ huidlap

SCI
pols (8)
elleboog (2)

39,1 ± 15,7

36,6 ± 17,8

Omtrekverschil
• gemiddeld: 7,3 ± 2,7%    p < 0,01
CRR**
• gemiddelde CRR 40,4 ± 16,1 p = 0,02

pols vs. elleboog
• gemiddelde CR  p = 0,1
• gemiddelde CRR  p = 0,07
• CR AE p = 0,6, CRR AE p = 0,5
• CR BE p < 0,01, CRR BE  p = 0,02
LS
• postoperatief slechts bij 3,  

vanwege pijn
FT
• overbodig 100%

aanvullende wedge excisie/lipec-
tomie (2)
transiente oedeem arm (1)
0% donorplek morbiditeit

Geen manuele lymdraina-
ge, geen compressiethera-
pie nodig

Chen 
2014

R-CS 10 VLNT  
+ DIEP (3)
+TRAM 
(7)

SCI 
axilla

12 CR* AE
• 2,122 ±2,3211 cm              p < 0,05
• reductie 88,9%                          (8/9)
LS
• verbeterd   (niet nader omschreven) 
Lost to follow-up                                  (1)

vertraagde wondgenezing (1)
0% donorplek morbiditeit

Compressietherapie 
tot 1jr
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studie heeft de resultaten weergeven waarbij bij 62,5% een 
verbetering werd gezien, gedefinieerd als een snellere detec-
tie van de radioactieve marker in de axilla. [14] Eén studie 
omschreef de verbetering bij 31% van de patiënten, bij wie 
postoperatief nieuwe lymfevaten of -klieren werden waarge-
nomen. [10] De andere beschrijven dat er lymfdrainagever-

betering was te zien aan een mindere dermale terugstroom, 
een snellere klaring van de marker en minder stase. [12,17]
Drie studies analyseerden de behoefte van postoperatieve 
fysiotherapie bij de patiënten. [10,14,16] Het percentage dat 
na lymfkliertransplantatie blijvend fysiotherapie nodig had 
varieerde tussen de 0 en 60%. [10,14,16]

N, studiegrootte; gemiddelde FU, gemiddelde follow-up; R, retrospectief’; P, prospectief; CS, case series; CC, case control; VLNT, gevasculariseerde lymfkliertransplan-

tatie; DIEP, inferior epigastric perforators-lap; (ms)TRAM, muscle sparing Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous-lap; SCI, circumflexa iliaca superficialis; IE, 

epigastrica inferior vaten; CR, circumferentiereductie; CRR, circumferentiereductieratio; AE, above elbow, 10cm boven elleboog gemeten; BE, below elbow, 10cm onder 

elleboog gemeten; VR, volumereductie ;LS, lymfoscintigrafie; FT, fysiotherapie.

° genezen: goede resultaten, niet nader omschreven

  stadium I: vroeg oedeem, <2 infectieuze episoden, behouden huidelasticiteit, perimeter aangedane arm < 30% contralaterale arm

  stadium II: laat oedeem (> 1 jaar), > 2 infectieuze episoden, verminderde huidelasticiteit, < 30% perimeter aan gedane arm < 50% contralaterale arm na transplan-

tatie zichtbare lymfklieren en nieuwe lymfdrainagebanen

*CR = preoperatief (omtrek lymfoedemateuze arm – omtrek gezonde arm) – postoperatief (omtrek lymfoedemateuze – omtrekgezonde arm)

**CRR = preoperatief(omtrek lymfoedemateuze arm – omtrek gezonde arm) – postoperatief (omtrek lymfoedemateuze arm – omtrek gezonde arm)  x 100%

(preoperatief)omtrek lymfoedemateuze arm – omtrek gezonde arm)

† lymfevolumereductie, gemeten met een kegel formule: H x ( C2 + Cc + c2) / 12π (H: hoogte; C: circumferentie top van de kegel; c: circumferentie basis van de kegel.    

Tabel 4. Overzicht resultaten van de geïncludeerde inclusief gereviseerde en naberekende uitkomstmaten. 

N Meetpunt Reductie % gemiddelde CR ± sd (cm) met 
p-waarde∆

gemiddelde CRR ± sd (%) LS PostOK FT

Becker 2006 24 AE / E / BE / W 92 - -
+ 31%
= 69% 37,5%

Becker 2008 6 ? 83 - - - -

Lin 2009 13 AE 77* AE 3,58 ± 2,36** p = 0,003 AE 42,30 ± 29,43* verbeterd

Gharb 2011 21 AE / BE / W / P n/b n/b n/b - -

Saaristo 2012 9 AE / BE 78 AE 0,88 ± 1,60** p = 0,16
BE 1,22 ± 1,12** p = 0,027

21,4 ± 36,7** (n=8)
33,4 ± 33,9**

+ 62,5%**
= 12,5%**

25%* geen data

60%

Vignes 2012 14 om de 5 cm 0▫ - -

Cheng 2013 20 AE / BE n/b n/b VLNT vs. FT niet beschreven 0%

40,4 ± 16,1 p = 0,02

AE 45,9 ± 13,8 p = 0,05
BE 34,9 ± 28,7 p = 0,07

VLNT pols vs. elleboog

BEp 41,3 ±28,7 p = 0,02

Chen 2014 10 AE 89 preOK vs. postOK verbeterd

AE 2,011 ± 1,616* p = 0,012 2,9 ± 29,5**

N = populatiegrootte; CR = circumferentiereductie;, CRR = circumferentiereductieratio;, sd = standaarddeviatie; LS = lymfoscintigrafie; postOK FT = postoperatieve 

fysiotherapie behoefte;, AE = above elbow, gemeten 10 cm proximaal van de elleboog; E = elbow, gemeten t.h.v. de elleboog; BE = below elbow, gemeten 10 cm distaal van 

de elleboog; W = wrist; P = midpalm; BEp, below elbow bij de pols; VLNT, gevasculariseerde lymfkliertransplantatie; FT, fysiotherapie; n/b, niet te berekenen; -, niet 

beschreven;, +, verbeterd; =, geen verschil.

Reductie = aantal patiënten die zijn worden omschreven als genezen en patiënten met postoperatieve vermindering van de circumferentie van de lymfoedemateuze arm.

CR = preoperatief (omtrek lymfoedemateuze arm – omtrek gezonde arm) – postoperatief (omtrek lymfoedemateuze – omtrekgezonde arm)

CRR = preoperatief(omtrek lymfoedemateuze arm – omtrek gezonde arm) – postoperatief (omtrek lymfoedemateuze arm – omtrek gezonde arm) x 100%

(preoperatief)omtrek lymfoedemateuze arm – omtrek gezonde arm)

° lymfevolume, gemeten met een kegel formule: H x ( C2 + Cc + c2) / 12π (H: hoogte; C: circumferentie top van de kegel; c: circumferentie basis van de kegel.

∆ p-waarde berekend met Wilcoxontoets om significantie te toetsen voor de gemiddelde pre-en postopereatieve CR

* gereviseerde waarde na herberekening met data uit artikel

** berekend met data uit artikel
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discussie

Gevasculariseerde lymfkliertransplantatie is een relatief 
nieuwe techniek die kan worden uitgevoerd bij secundair 
lymfoedeem. In deze review is een overzicht gegeven van 
de beschikbare literatuur over lymfkliertransplantatie bij 
patiënten met bovenste-extremiteitlymfoedeem na mamma-
carcinoomchirurgie. Al de geïncludeerde studies maken ge-
bruik van gevasculariseerde lymfklieren vanuit de lies, maar 
er zijn veel verschillen tussen de methoden en uitkomstma-
ten. Zo worden er meerdere technieken beschreven: gevas-
culariseerde lymfkliertransplantatie zonder huidlap, met 
huidlap of met directe reconstructie door middel van DIEP/
(sm)TRAM. Ook zijn er verschillende transplantatielocaties: 
oksel, pols en elleboog. De locatie is afhankelijk van welke 
theorie de auteurs hebben over het werkingsmechanisme 
van de transplantatie en lymfatische regeneratie, zie onder 
het kopje ‘theorie’. Daarnaast wordt de omtrek van de armen 
niet uniform beschreven. Er wordt op verschillende plekken 
op de arm gemeten en de meting is vaak in hele centimeters. 
Tevens wordt niet consequent de waarden van de pre- als 
postoperatieve omtrek van de lymfoedemateuze en gezonde 
arm vermeld. Dit maakt het vergelijken van de resultaten 
lastig. Ook het moment waarop de postoperatieve omtrek is 
gemeten is niet duidelijk beschreven, terwijl dit zeer belang-
rijk is om de resultaten binnen de studiepopulatie en van an-
dere studies te vergelijken. Verder wordt er geen uniforme 
definitie van het stadium van lymfoedeem gehanteerd en er 
wordt bij de resultaten geen onderscheid gemaakt tussen 
het stadium van het lymfoedeem bij verschillende patiënten. 
Er zijn bovendien per studie verschillende uitkomstmaten, 
worden de resultaten van de LS niet nader omschreven en is 
er een grote spreiding tussen de gemiddelde follow-upduur. 
Nog een punt van discussie zijn de complicaties die worden 
beschreven. De studies beschreven ze niet heel uitgebreid. 
Als wordt gekeken naar de aantallen complicaties en de soort 
complicaties zijn ze zeker noemenswaardig. Een meer kriti-
sche noot van de auteurs naar de complicaties die (kunnen) 
optreden is gewenst. De ingreep is niet zonder risico’s. 
Doordat er tot nu toe alleen kleine studies beschikbaar zijn 
met een lage bewijskracht en door de grote heterogeniteit 
tussen de studies, is het moeilijk een conclusie te trekken 
over de effectiviteit van de behandeling. Wel worden in bijna 
alle studies positieve resultaten gevonden, sommige statis-
tisch significant, die mogelijk wijzen op een positief effect 
van gevasculariseerde lymfkliertransplantatie bij bovenste-
extremiteitlymfoedeem na mammacarcinoomchirurgie. 
Kortom, er zijn veel verschillen tussen de studies en een aan-
tal verbeterpunten voor nieuw onderzoek dat wordt opgezet.

theorie

Voor het slagen van een lymfkliertransplantatie moeten de 
lymfklieren histologisch intact blijven en zorgen voor lymf-
drainage door nieuwe lymfatische verbindingen. Voor de 
overleving en het behoud van de histologische structuur is 
bloedtoevoer naar de lymfklieren nodig. [18] De functie van 
gevasculariseerde lymfklieren is dan ook beter dan van avas-
culaire lymfklieren. [19] Daarnaast moeten er voor de over-
leving verbindingen ontstaan tussen de lymfevaten van de 

getransplanteerde lymfklier en de lymfe- of bloedvaten in de 
transplantatielocatie. [20] De theorie is dat deze lymfogene 
regeneratie spontaan optreedt. Meerdere experimentele en 
klinische studies ondersteunen deze theorie. [14,19,21-23] 
Bij het spontane herstel zou de vasculaire endotheel groei-
factor C (VEGF-C) een belangrijke rol spelen. Deze groei-
factor wordt in hogere spiegels tot expressie gebracht door 
lymfklieren dan door ander humaan weefsel. [14] Het is 
sterk specifiek voor het endotheel van lymfevaten en het is 
cruciaal voor de lymfevatgroei. [24] De verhoogde expressie 
van VEGF-C in het getransplanteerde gebied zou daardoor 
nieuwvorming van een lymfnetwerk kunnen induceren. Be-
halve in de lymfklier zelf worden ook hoge spiegels VEGF-C 
gevonden in perinodaal vet en in de nieuwgevormde lym-
fevaten. Dit wijst op betrokkenheid van endogene expressie 
van VEGF-C bij lymfatische regeneratie. [25] Direct histolo-
gisch en beeldvormend bewijs voor verbindingen tussen de 
getransplanteerde lymfklieren en de transplantatielocatie 
ontbreken nog. Uit experimenteel onderzoek blijkt wel dat 
de getransplanteerde lymfklieren worden geïnfiltreerd door 
lymfatische endotheelcellen op de transplantatielocatie. [25] 
Deze endotheelcellen ontwikkelen zich tot lymfevaten die 
weer spontane verbindingen kunnen vormen met de lymfe-
vaten in de lymfklier. [25]
Omdat het effect van lymfkliertransplantaties te verbeteren, 
is onderzocht wat een VEGF-C-injectie voor invloed heeft op 
het herstel van het lymfstelsel. Uit experimenteel onderzoek 
blijkt intranodale en perinodale injectie met VEGF-C te zor-
gen voor herstel van een beschadigd lymfstelsel. [26] VEGF-
C-injectie bij VLNT zou een therapie kunnen zijn om betere 
resultaten te halen en te zorgen dat het lymfstelsel in een 
groter deel van de patiënten herstelt. [26-28] Het is belang-
rijk om te weten dat deze deze groeifactor een rol speelt bij 
lymfatogene metastse van tumorcellen. [29] Klinische toe-
passing van VEGF-C-injecties is nog niet onderzocht.

Als de lymfklieren overleven en er lymfogene regeneratie 
heeft opgetreden, moet het lymfe afgevoerd worden om het 
lymfoedeem te verminderen. Een theorie over de lymfdraina-
ge na lymfkliertransplantatie is de ‘pompfunctie’-hypothese. 
[12,16] Het pompmechanisme van de lymfklier zou worden 
aangedreven doordat de arteriële instroom een hogere druk 
heeft dan de veneuze uitstroom. Het interstitiële lymfe zou 
via lymfaticoveneuze kanalen rondom de getransplanteerde 
lap worden afgevoerd, waardoor het lymfoedeem langzaam 
zal afnemen (‘catchment effect’). De aanwezigheid van deze 
lymfaticoveneuze kanalen zou kunnen worden verklaard 
met de eerder beschreven theorie over spontane lymfstelsel-
regeneratie. 
Ook kunnen gecomprimeerde lymfevaten open gaan staan 
doordat het lymfe weer wordt afgevoerd. [12,16] Naast het 
‘catchment effect’ zou ook de zwaartekracht een rol spelen 
bij het voeren van de lymfe naar distaal, waar het in de pols 
kan worden afgevoerd via de getransplanteerde lymfklieren 
(‘gravity effect’). [12,16] Dit zou een reden zijn om te overwe-
gen de lymfklieren naar de pols te transplanteren in plaats 
van naar de oksel. Het cosmetisch effect is dan wel minder 
fraai dan wanneer wordt gekozen voor de axilla. 
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conclusie

Gevasculariseerde lymfkliertransplantatie voor behandeling 
van bovenste-extremiteitlymfoedeem na mammacarcinoom-
chirurgie lijkt een veelbelovende therapie. Uit meerdere 
klinische studies is een positief effect op het lymfoedeem 
beschreven, met enkele statistisch significante verschillen 
tussen pre- en postoperatieve uitkomstmaten. Echter, van-
wege de heterogeniteit tussen de studies is een goede conclu-
sie over de effectiviteit niet te trekken. Aanbevelingen voor 
nieuw onderzoek zijn om de volgende punten nauwkeuriger 
te beschrijven: de preoperatieve conservatieve therapie voor 
het lymfoedeem, het lymfoedeemstadium van de patiënten 
en het moment van het meten van de postoperatieve omtrek. 
Daarnaast is het aan te raden om het omtrekverschil precie-
zer te meten en de metingen uit te voeren op in ieder geval 
10 cm boven en 10 cm onder de elleboog, omdat dit nu de 
meest gebruikte plekken in de literatuur zijn en zo (toekom-
stig) onderzoek beter vergelijkbaar wordt. Bovendien is het 
aan te raden om in nieuw onderzoek de pre- en postopera-
tieve omtrekken van zowel de lymfoedemetauze arm als van 
de gezonde arm te vermelden. Verder zou het vervolgstudies 
ten goede komen om de CR en CCR te berekenen, de resul-
taten van LS weer te geven, de complicaties te beschrijven, 
een grotere studiepopulatie te hebben en een studieopzet 
met controlegroep te gebruiken. 
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saMenvatting

Gevasculariseerde lymfkliertransplantatie voor therapie 

van lymfoedeem na borstkankerbehandeling is in op-

komst. Het doel van deze review is een overzicht geven van 

de beschikbare literatuur over de resultaten van gevascu-

lariseerde lymfkliertransplantaties (VLNT) bij bovenste 

extremiteiten na mammacarcinoomchirurgie en het bewijs 

voor en de effectiviteit van deze therapie.

Acht studies werden geïncludeerd: VLNT (3), VLNT + 

huidlap (3), VLNT + DIEP/(ms)TRAM (2). Het reductieper-

centage varieert tussen 77-92%. De gemiddelde circumfe-

rentiereductie en circumferentiereductieratio gemeten 10 

cm boven de elleboog ligt tussen respectievelijk 0,88-3,58 

cm en 21,4-52,9%. De gemiddelde circumferentiereductie 

en circumferentiereductieratio gemeten 10 cm onder de 

elleboog ligt tussen respectievelijk 1,22 cm en 33,4-34,9%. 

Een gemeten verbeterde lymfdrainage bij postoperatieve 

lymfoscintigrafie varieert van 31-62,5%. 0-60% had blij-

vend postoperatief fysiotherapie nodig. Bijna alle studies 

toonden een positief effect van de behandeling, met enkele 

significante verschillen tussen pre- en postoperatieve 

uitkomstmaten. Echter was er veel heterogeniteit tussen de 

studies. Voor een goede conclusie over de effectiviteit van 

gevasculariseerde lymfkliertransplantaties bij lymfoedeem 

na mammacarcinoomchirurgie dienen studies opgezet te 

worden met een hogere bewijskracht en waarbij de resulta-

ten beter vergelijkbaar zijn.

trefWoorden
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