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 Nederlandse Samenvatting

Gevasculariseerd bot van fibula en crista iliaca; de ervaring van één chirurg 

gedurende meer dan 10 jaar.

Hoofdstuk 1

Introductie

In hoofdstuk een wordt - vanuit een historisch kader - een kort overzicht gegeven 

van de ontwikkeling van de reconstructieve microchirurgie in het algemeen,  

alsmede van de bestaande gevasculariseerde ossale lappen. Ook wordt 

aangegeven hoe dit proefschrift tegen de achtergrond van deze ontwikkeling 

gezien moet worden.

 

Hoofdstuk 2

“Reliability of the proximal skin paddle of the osteocutaneous free fibula flap:  

a prospective clinical study” Plast. Reconstr. Surg.1999;103(3):846-9

De klinische consequenties van de exacte positie en het verloop van de huid 

perforatoren in de osteocutane fibula lap worden besproken. Huidperforatoren 

die door de musculus flexor hallucis longus lopen gaan vrijwel altijd direct naar 

de peroneale vaten. Perforatoren die door de musculus soleus lopen hebben 

vaak een duidelijk verloop naar craniaal en monden regelmatig boven de oorsprong 

van de arteria en vena peronea uit. De consequenties voor de dissectie en het 

gebruik van de fibula lap worden besproken.

 

Hoofdstuk 3

“Fibula free flap phalloplasty: modifications and recommendations” 

Microsurgery 1996; 17(7):358-65

Het ontwerp van de fibula lap ten behoeve van de phalloplastiek wordt aangepast 

ten opzichte van de eerdere literatuur hierover. Het huideiland wordt in de 

lengterichting van het onderbeen geprojecteerd. Hierdoor zijn weliswaar twee 

naden nodig, maar de vascularisatie verbeterd en wordt betrouwbaarder omdat 

er meer perforatoren in de lap zitten. Ook zal de sensibiliteit verbeteren vanwege 

de betere projectie van de oppervlakkige zenuwen.

Hoofdstuk 4

"The bi-pedicled iliac crest flap" J Reconstr Microsurg 1996; 12(4):257-9

De iliacale taken van de arteria en vena iliolumbalis vormen een aanvullende 

en/of alternatieve vaatsteel voor de crista iliaca lap. De anatomie en de klinische 

consequenties worden besproken.
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Hoofdstuk 5

“The iliolumbar artery as the nutrient pedicle for an iliac crest graft:

a new technique in reconstruction of the lumbar spine”  

Plast Reconstr Surg 2002; 109(1):249-52

De klinische toepassing van de alternatieve vaatsteel voor de crista iliaca zoals 

die in hoofdstuk 4 wordt beschreven. Een voorbeeld van reconstructie van de 

lumbale wervelkolom met behulp van een op deze vaatsteel gesteelde crista 

iliaca wordt gegeven.

 

Hoofdstuk 6

“Reduction of donorsite morbidity of the iliac crest free flap by preservation of 

the anterior superior iliac spine” Eur J Plast Surg 2000; 23(4):183-184

Het sparen van de spina iliaca anterior superior bij de dissectie van een crista 

iliaca lap alsmede het gebruik van een bi-corticale in plaats van een tri-corticale 

lap zijn belangrijke factoren bij het beperken van de donorsite morbiditeit van 

de crista iliaca lap.

Hoofdstuk 7

“Maxilla reconstruction using a horizontally placed free iliac crest flap”  

Eur J Plast Surg 2003; 25(7-8): 410-14

De voor- en nadelen van een horizontal geplaatste crista iliaca lap voor  

reconstructie van de mandibula -specifiek IIIa defecten- worden besproken.

Hoofdstuk 8

“A comparison between fibula and iliac crest in mandibular reconstruction”  

Eur J. Plast Surg 2007; 29(5):205-8

Twee groepen patiënten worden vergeleken na een reconstructie van de 

onderkaak. De groep waarbij de fibula lap gebruikt werd wordt vergeleken met de 

groep waarbij de crista iliaca lap gebruikt werd. Er wordt gekeken naar overleving 

van de lap, complicaties en morbiditeit op zowel donor- als acceptorplaats. 

Statistische analyse laat zien dat de fibula lap zowel met betrekking tot donorsite 

als acceptorsite scoort.

Hoofdstuk 9

”The use of free vascularized bone grafts in spinal reconstruction”

Ter publicatie aangeboden

De reconstructie van een defect van de wervelkolom met een vrij gevascularizeerd 

bottransplantaat is een zeldzame operatie. De reconstructieve chirurg die zo’n 

operatie uit moet voeren zal moeten beslissen welk bottransplantaat het meest 

geschikt is, welke toegang hij zal kiezen en wat de meest geschikte acceptorvaten 

zijn. Op basis van onze ervaring bij 23 patiënten wordt het gebruik van de 

gevasculariseerde vrije fibula en de crista iliaca in de wervelkolom beschreven. 
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De onderliggende aandoening zal grotendeels de maat en de ligging van het 

defect bepalen alsmede de beste toegangsweg. Vooral de chirurgisch-technische 

aspecten van de ingreep worden belicht, met speciale aandacht voor de keuze en 

dissectie van de acceptorvaten bij cervicale, thoracale en lumbale reconstructies.

Hoofdstuk 10 en 11

“how I do it; Fibula and Iliac crest”

In deze twee hoofdstukken wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het 

vrijprepareren van de fibula- en de crista iliaca lap. Hierin worden literatuur en 

ervaring bijeengebracht in gedetailleerde adviezen. Deze twee hoofdstukken 

vertegenwoordigen de hoop van de auteur dat mogelijk een deel van dit  

proefschrift daadwerkelijk gelezen zal worden.

Hoofdstuk 12

“future aspects”

De verwachtingen van de auteur ten aanzien van de ontwikkelingen in de toekomst, 

zowel in de zin van verbeteringen aan de bestaande reconstructiemethoden op 

korte termijn, alsook in de vorm van ontwikkelingen op het gebied van tissue 

engineering, allo- en xenotransplantaties.




