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3)  Patiënten, die in dezelfde periode een preventieve ablatio 
ondergingen, en werden gereconstrueerd door middel van 
lipofilling.

Uit de databasesearch kwamen 1024 opeenvolgende door 
middel van lipofilling gereconstrueerde borsten naar bo-
ven. Hierbij ging het om 719 oncoplastische reconstructies 
(groep 1) en 305 reconstructies na preventieve ingrepen 
(groep 3). In dezelfde periode werden er 670 oncoplastische 
mammareconstructies zónder lipofilling verricht (groep 2).

Opvallende c.q. relevante bevindingen waren: de follow-up 
in groep 1 (lipofilling) was significant langer dan in groep 
2 (geen lipofilling) (59,6 versus 44,0 maanden, p < 0,001). 
De patiënten in groep 1 hadden vaker een lagere tumorsta-
gering (meer stage 0 en 1 mammacarcinoom). Het aantal 
lipofillingsessies was niet significant verschillend tussen 
groep 1 en 3. Er was een trend van grotere lipofillingvolu-
mes in de groep 1- versus groep 3-reconstructies. Er was 
geen significant verschil tussen het percentage locoregio-
naal recidief van groep 1 (oncoplastische reconstructie met 
lipofilling) en groep 2 (oncoplastische reconstructie zonder 
lipofilling), respectievelijk 1,3 en 2,4 procent. Ook wanneer 
er werd gekeken naar subgroepen (tumorstadiëring; locatie 
van de tumor; mastectomie versus lumpectomie; hormonale 
status; chemo- en/of radiotherapie) was er geen effect van 
lipofilling op het risico op locoregionaal recidief. Alleen bij 
patiënten die hormoontherapie ontvingen was het locoregi-
onale recidiefpercentage significant hoger in de lipofilling-
groep (1,4 versus 0,5, p = 0,038 en p = 0,031 na multivariaat-
analyse). In groep 3 (preventieve ingreep met reconstructie 
middels lipofilling) werd geen mammacarcinoom gezien in 
de follow-up. Kronowitz concludeert dat (onco-)plastische 
mammareconstructie door middel van lipofilling een onco-
logisch veilige methode is.

Waarde collegae,
Zoals vermoedelijk eenieder weet wordt sinds veertien de-
cember 2016 autologe vettransplantatie in het kader van 
mammareconstructie – onder zekere voorwaarden (zie ka-
der)- vergoed vanuit de basisverzekering. Natuurlijk lag deze 
kogel al geruime tijd vol smart reeds doorgeladen te wachten 
op haar vuurdoop. Niet minder enthousiast waren de vreug-
dedansjes toen zij door de kerk was en het zuigen, maar 
vooral het vullen kon beginnen. Toch, ook ruim voor de kerk 
was mijn brein in staat van vervetting; zo refereerden wij op 
de Utrechtse Journal Club onderstaand artikel dat ik u, voor 
zover u nog niet bekend, niet wil onthouden.

In de PRS-editie van februari 2016 verscheen het artikel Li-
pofilling of the Breast Does Not Increase the Risk of Recur-
rence of Breast Cancer: A Matched Controlled Study door 
Kronowitz SJ et al. [1] Zij stellen zichzelf de voor ons zo rele-
vante vraag: “Verhoogt lipofilling als primaire of ondersteu-
nende reconstructieve procedure de kans op locoregionaal 
recidief?” En ook: “Hebben patiënten na preventieve ablatio 
en directe reconstructie door middel van lipofilling een gro-
tere kans op primair mammacarcinoom?” Ik ben vol hoop 
dat ook deze vraag binnen de kortste keren voor ons van 
praktisch relevante aard zal zijn.

Kronowitz onderzocht in het M.D. Anderson Cancer Center 
in Texas door middel van een retrospectieve studie drie groe-
pen patiënten. 
1)  Patiënten, die tussen 1981 en 2013 een ablatio of mam-

masparende therapie (MST) ondergingen, met lipofilling 
ter reconstructie. 

2)  Patiënten, die in dezelfde periode in verband met mam-
macarcinoom een ablatio of MST ondergingen, zónder 
lipofilling. 

de veiligheid van lipofilling na 
mammacarcinoom

Nieuwe Rubriek: Opgevallen in de opleiding
Voor elk nummer van het NTPC zal steeds in een ander Nederlands opleidingsinstituut aan de aios worden gevraagd of een actuele 

discussie of wetenschappelijk artikel is opgevallen in de opleiding. Wat een goed moment om dat eens rustig, bondig en onderbouwd 

op papier te zetten. Wat een goed moment om eens je gedachten rond een artikel of discussie te ordenen en zelf je mening te durven 

argumenteren op basis van opleiding en literatuur. Het NTPC biedt deze rubriek als platform voor aios die als een plastisch chirurg 

willen denken. De redactie kijkt ernaar uit!

De aftrap komt uit het Universitair Medisch Centrum Utrecht waar Gilean Nolst Trenité eind januari de opleiding afronde. Hij refe-

reert aan het artikel van Kronowitz SJ, et al. uit de PRS van februari 2016 over het gebruik van lipofilling bij borstreconstructie.
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grotere rol kan gaan spelen. Het geeft ons de mogelijkheid 
om onze behandeling nóg beter te boetseren naar de speci-
fieke patiënt en bovendien kunnen de uitkomsten van onze 
huidige behandelingen verbeteren. Natuurlijk is preopera-
tieve voorlichting, zeker in ons vak, van groot belang. De 
borstkankerpatiënt, die wellicht enkele minuten voordat zij 
bij u in de spreekkamer komt heeft gehoord ‘dat het mis is’, 
zal gesterkt worden in haar keuze tot reconstructie als wij 
onderbouwd de veiligheid, en zeker de oncologische veilig-
heid, van onze behandeling kunnen specificeren.

De drie indicaties voor vergoeding door de zorgverzeke-
raar van lipofilling in het kader van mammareconstruc-
tieve chirurgie:
• Een volumedefect van de borst dat een minimale di-

ameter van twee centimeter heeft en dat ligt in het 
decolleté.

• Een volumedefect van de borst dat resulteert in asym-
metrie van twee cupmaten of meer.

• (mogelijke) Complicaties of ernstige pijnklachten als 
gevolg van een tekort aan subcutane weefselbedek-
king na plaatsing van een prothese. 

Referentie: https://www.zorginstituutnederland.nl/pu-
blicaties/standpunten/2016/12/14/autologe-vettrans-
plantatie-bij-partiele-defecten-van-de-borst
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De resultaten uit deze studie tonen aan dat lipofilling inder-
daad een veilige methode is in het kader van borstreconstruc-
tieve chirurgie. Het onderzoek lijkt goed te zijn uitgevoerd, 
en onderzoekt alle opeenvolgende borstreconstructieve pa-
tiënten binnen één centrum. De studie onderscheidt zich 
van voorgaande onderzoeken door de inclusie van een con-
trolegroep. Bovendien is dit de grootste groep patiënten ooit 
onderzocht. 
Petit et al. deden in 2013 stof opwaaien door te concluderen 
dat patiënten met in-situcarcinoma na reconstructie door 
middel van lipofilling een cumulatief vijfjaarsrisico op reci-
dief hebben van achttien procent, terwijl dit risico bij patiën-
ten die geen lipofilling ondergingen op drie procent lag. [2] 
Een belangrijke kanttekening is dat een groot deel van deze 
MST-patiënten slechts intra-operatieve bestraling kregen. 
Contrasterend is bovendien het locoregionaal recidiefper-
centage van Kronowitz’ populatie: slechts 1,5 procent.
Een gedegen wetenschappelijke onderbouwing voor de 
eventuele verhoging van het recidiefrisico in de hormonaal 
behandelde patiënt is er niet. Van vet afgeleide stamcellen 
kunnen normaal borstklierweefsel niet oncologisch trans-
formeren. Het is onduidelijk of een lokale inflammatoire 
reactie door lipofilling tumorgroei zou kunnen veranderen; 
hier zijn in vitro aanwijzingen voor, echter, deze bevindin-
gen kunnen in vivo (nog) niet worden ondersteund. [3] In 
deze studie blijkt de hoeveelheid geïnjecteerd vet of het aan-
tal lipofillingsessies overigens geen invloed te hebben op het 
risico van locoregionaal recidief. Mogelijk is er dus wel een 
relatie tussen hormonaal behandelde patiënten en een ver-
hoogde recdiefkans na lipofilling, al zijn de absolute cijfers 
laag. Ik kan mij aansluiten bij de conclusie van Kromowitz 
dat deze relatie eerst bevestigd zou moeten worden in een 
‘Randomized Controled Trial’ alvorens lipofilling in het ge-
heel zou moeten worden onthouden van hormonaal behan-
delde patiënten. In een recent geaccepteerd review conclu-
deren Waked et al. dat patiënten met een hoge recidiefkans 
lipofilling als reconstructiemethode zouden moeten vermij-
den. [4] Ik sluit mij hierbij aan omdat ik denk dat het in het 
algemeen reëel maar ook slim is om bij het toepassen van 
iedere relatief nieuwe behandeling de kat niet op het spek 
te binden door de meest uitdagende patiënt hieraan bloot 
te stellen. Bovendien ligt deze behandeling nu onder een 
vergrootglas en is de kans groot dat eventuele calamiteiten 
rondom een patiënt, gereconstrueerd door middel van lipo-
filling, terecht of onterecht, zullen worden toegeschreven 
aan deze nieuwe techniek.

De relevantie van dit onderzoek is mijns inziens groot. Ik, 
en ik denk ook u, zie oncoplastische mammareconstructie 
als een onmisbaar onderdeel van de borstkankerzorg. Het 
is een opluchting dat autologe vettransplantatie, dankzij de 
recente verzekeringstechnische ontwikkelingen, hierin een 


