op afwijkingen na traumata of oncologische ingrepen.
Een groot deel van alle handchirurgie in Nederland
wordt verricht door plastisch chirurgen. De eisen die gesteld worden op het reconstructieve vlak, met name na
trauma of oncologische ingrepen, worden steeds groter.
De ontwikkelingen in het vakgebied weerspiegelen
zich ook in de organisatie van de plastisch chirurgen. Op
7 oktober 1950 vond in Amsterdam de oprichtingsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor
Plastische Chirurgie (NVPC). In 1956 waren er nog
maar 7 leden. Inmiddels zijn 144 Nederlandse plastisch
chirurgen werkzaam. In andere landen bestond het specialisme al langer: de eerste echte plastisch-chirurgische
vereniging is waarschijnlijk de American Society of
Plastic and Reconstructive Surgery, die in 1931 werd
opgericht. In Europa werden de verenigingen na de
Tweede Wereldoorlog opgericht: de Engelse in 1947, de
Scandinavische in 1951 en de Franse in 1953. Nederland
was er dus snel bij.
In 1970 werd de naam van de vereniging gewijzigd in:
Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie (NVPRC). In deze benaming komt beter tot uiting dat plastische chirurgie meer inhoudt dan
‘luxe mooimakerij’.
Op 23 november 1995 werd de naam opnieuw veranderd: Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, met de subtitel ‘handchirurgie, reconstructieve en

esthetische chirurgie’. Met deze aanpassing wordt andermaal uitdrukking gebracht dat de vlag ‘plastische chirurgie’ een zeer gevarieerde lading dekt.
De NVPC viert deze maand haar 50-jarig bestaan. Dit
is de aanleiding om in een korte reeks artikelen een aantal deelgebieden van het vak plastische chirurgie nader
te belichten. Uit de artikelen zal blijken welke vele veranderingen binnen het vak de afgelopen jaren zijn opgetreden.
abstract
Fifty years of plastic surgery in the Netherlands. II. Introduction.
– Plastic surgery is a medical specialism that was born out of
war surgery. The first famous Dutch plastic surgeon, Esser,
operated in Austria and Hungary during World War I. Koch,
trained in England during World War II, and companions
founded the Dutch Society for Plastic Surgery on October 7th
1950. During the last 50 years plastic surgery has changed into a
very divers specialism, which focuses on craniofacial, esthetic,
and reconstructive surgery, micro- and hand surgery, transsexuality and surgery of congenital abnormalities, especially of
the face and hands. Each plastic operation aims at improvement of form and/or function. There have been many developments in all the fields of interest; these will be highlighted in a
short series of articles.
Aanvaard op 7 februari 2000
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Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. III. Structieve chirurgie van de
genitaliën
j.j.hage
Mede uit historisch besef staat in de titel van dit artikel
de term ‘structieve chirurgie’, een synoniem voor ‘plastische chirurgie’. De Nederlandse pionier van de plastische chirurgie, J.F.S.Esser, prefereerde deze term voor
zijn werk, onder meer vanwege het misbruik dat velen,
al dan niet medisch geschoolden, maakten van de titel
‘plastisch chirurg’. Bovendien duidt de term ‘structief’
goed aan waarover het in dit overzichtsartikel gaat, namelijk over zowel de constructieve als de reconstructieve chirurgie van de genitaliën. Constructieve chirurgie
dient de creatie van een vorm of functie die nimmer aanwezig is geweest, bijvoorbeeld ten gevolge van een congenitale anomalie. Van reconstructieve chirurgie is sprake wanneer de genitale vorm of functie hersteld wordt,
bijvoorbeeld na traumatische of chirurgische ablatie.

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, afd. Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.
Dr.J.J.Hage, plastisch chirurg (j.jorishage@inter.nl.net).
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Zie ook de artikelen op bl. 961, 965, 973 en 999.
samenvatting
– Plastisch chirurgen hebben de constructieve en reconstructieve chirurgie van de externe genitaliën mede ontwikkeld.
Deze ontwikkeling heeft de uitbreiding van chirurgisch-technische mogelijkheden gevolgd.
– Daar waar de mogelijkheden in het verleden beperkt waren
tot transplantatie van vrije huidenten en gesteelde lappen, zijn
deze nu uitgebreid door de vrije transplantatie met behulp van
microchirurgische technieken.
– Binnen de andere specialismen werden de technieken die
door plastisch chirurgen ontwikkeld zijn, overgenomen.
– In de toekomst zal in de genitale structieve chirurgie gebruik
worden gemaakt van de toenemende mogelijkheden van transplantatie van donororganen en de resultaten van onderzoek
naar weefselkweken en biomaterialen.
– De vraag naar esthetische correcties van de externe genitaliën zal toenemen.

a

b

figuur 1. Patiënte met congenitale aplasie van de vagina (a), bij wie de fascia propria organi fasciae pelvis visceralis (fascie van
Denonvilliers) tussen blaas en rectum werd geopend en bekleed met een huidtransplantaat van gedeeltelijke dikte volgens de methode van McIndoe, een Britse plastisch chirurg; (b) resultaat van de operatie. Dergelijke operaties werden reeds in de afgelopen
jaren vijftig in Nederland uitgevoerd.3 (Afbeeldingen uit het archief van prof.em.dr.F.G.Bouman.)

Omdat de vorm voor de plastisch chirurg ook als functie
geldt, refereert de term daarenboven aan de verandering van vorm die wordt gerealiseerd teneinde de harmonie in de eigen lichaamsbeleving van de patiënt te
herstellen en daardoor zijn lichamelijk én psychisch welzijn te bevorderen.1
De historische ontwikkeling van de aandachtsgebieden binnen de genitale chirurgie, die ik in dit artikel in
het kort beschrijf, volgt deze indeling van de structieve
chirurgie min of meer. Waar in het verleden vooral de
aangeboren defecten constructief werden behandeld,
werd gaandeweg minstens evenveel aandacht aan de re-

a

b

constructie van het genitale apparaat besteed. Bij aanhoudende welvaart zal bovendien steeds meer aandacht
worden gegeven aan esthetische correcties van de genitale organen.
verleden
Het specialisme plastische chirurgie heeft een creatief en
innoverend karakter. Door hun interesse in weefseltransplantaties stonden plastisch chirurgen aan de wieg
van het fundamentele immunologisch onderzoek en orgaantransplantaties, de craniofaciale chirurgie en de microchirurgische replantaties en transplantatie.2 Plastisch

c

figuur 2. Correctie van een hypospadie in de afgelopen jaren zestig volgens de Groningse school:12 (a) preoperatieve situatie;
(b) resultaat direct na de eerste operatie, waarbij een chordectomie en een urethraverlenging werden uitgevoerd; (c) resultaat
na sluiting van de urethrocutane fistel die na de eerste operatie nog bestond. (Afbeeldingen uit het archief van prof.em.dr.
F.G.Bouman.)
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chirurgen hebben de structieve chirurgie van de externe
genitaliën (mede) ontwikkeld. Reeds in de eerste jaargang van alle internationaal toonaangevende plastischchirurgische tijdschriften werden artikelen aangaande
genitale (re)constructies opgenomen en het onderwerp
heeft nimmer ontbroken tijdens de congressen van de
International Confederation of Plastic and Reconstructive Surgery. Nederlandse plastisch chirurgen lieten zich
hierbij niet onbetuigd.3 4 In 1963 promoveerde Koens te
Utrecht met een dissertatie getiteld Aplasia et atresia
vaginae (figuur 1).5 Lamaker promoveerde een jaar later

a

litteken

b
figuur 3. Operatiebeeld van een 62-jarige patiënte bij wie de
oncologisch gynaecoloog een vulvacarcinoom heeft verwijderd: (a) beiderzijds zijn twee gesteelde gluteale dijlappen afgetekend; in de basis van de rechter lap bevindt zich het litteken van een eerder gebruikte infragluteale lap; (b) resultaat direct na de operatie waarbij beide geïnnerveerde lappen werden
getransplanteerd en de donordefecten primair werden gesloten.
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eveneens te Utrecht, met een proefschrift over de behandeling van hypospadie.6 In hetzelfde jaar promoveerden ook Van der Meulen en Heybroek op hetzelfde
onderwerp, respectievelijk te Leiden en Groningen (figuur 2).7 8 Door de voortschrijdende technische ontwikkelingen en chirurgische innovaties kwam de constructieve behandeling van deze en andere congenitale defecten alom beschikbaar in Nederland.9
Omdat er gelijktijdig sprake was van een toename van
mogelijkheden voor de behandeling van patiënten met
kanker en van traumaslachtoffers, nam de vraag naar
reconstructieve genitale chirurgie eveneens toe.10 Hiervoor werden vele lokale en regionale, gesteelde fasciocutane en musculocutane lappen ontwikkeld (figuur 3).11
Bovendien werd het door de ontwikkeling van microchirurgische technieken in de jaren zeventig mogelijk
om weefsel van elders van het lichaam in één operatiesessie naar het genitale gebied te transplanteren (figuur
4). De door plastisch chirurgen gesteunde industriële
ontwikkeling van implanteerbare kunststoffen in de jaren vijftig en zestig leidde ertoe dat er naast de borstimplantaten tevens siliconen erectieprothesen en scrotumimplantaten beschikbaar kwamen. Behoudens bij de
transseksuele patiënt worden deze genitale prothesen
heden ten dage in Nederland nog vrijwel uitsluitend
door urologen geïmplanteerd.
heden
Een aantal door plastisch chirurgen ontwikkelde technieken is door andere specialismen overgenomen.2
Kinderchirurgen en -urologen hebben de afgelopen
jaren steeds meer de primaire zorg voor de patiënt met
hypospadie op zich genomen en patiënten met vaginale
aplasie of atresie worden veelal eerst door de gynaecoloog of de kinderchirurg behandeld. Veelal betreft het
hierbij technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van
vrije huidenten of gesteelde huidlappen. Zodra secundaire of tertiaire problemen echter niet meer met behulp
van deze eenvoudige chirurgische technieken kunnen
worden verholpen en er een innovatieve benadering
noodzakelijk is, wordt de plastisch chirurg bij de behandeling betrokken (figuur 5 en 6). Mede om deze reden
maken plastisch chirurgen op vele plaatsen deel uit van
multidisciplinaire werkgroepen voor de behandeling van
patiënten met aangeboren genitale afwijkingen.12-14
De structieve genitale chirurgie heeft een grote vlucht
genomen dankzij de deelname van plastisch chirurgen te
Arnhem, Groningen, Rottterdam en Amsterdam, aan
multidisciplinaire werkgroepen voor de behandeling van
transseksuelen.15 16 Zo’n dertig jaar na Koens, Lamaker,
Van der Meulen en Heybroek zijn het weer plastisch
chirurgen die als eersten wetenschappelijk betrokken
waren bij de structieve genitale chirurgie bij transseksuelen. In 1992 besprak Hage de falloplastiek bij vrouwmantransseksuelen in zijn Amsterdamse proefschrift,17
en in 1996 volgde Karim met een dissertatie getiteld
Vaginoplasty in transsexuals, eveneens te Amsterdam
(figuur 7a en b).18 Veel van de bij de transseksuelen opgedane ervaring komt ook ten goede aan niet-transseksuele patiënten. De diverse technieken voor een fallo-

b

a

c
figuur 4. Reconstructie van de penis na oncologische amputatie bij een 38-jarige man: (a) toestand geruime tijd na de amputatie; (b) voor de reconstructie van de penis en het fallische deel van de urethra werd een zogenaamde ‘vrije lap’ van de linker onderarm opgenomen, die door toepassing van microchirurgische technieken in één operatiesessie naar het genitale gebied kon worden getransplanteerd; (c) het resultaat na 1 jaar; de neopenis werd geïnnerveerd door de zenuwen in de lap aan te sluiten op één
van de dorsale zenuwen van de penis.

plastiek bijvoorbeeld werden ontwikkeld voor de vrouwmantransseksuelen en worden nu ook toegepast voor
postoncologische of congenitale deformiteiten (zie figuur 7c).19 Bij de geïllustreerde techniek van de metaidoioplastiek wordt de clitoris die door de eerdere testosteronmedicatie hypertrofisch is geworden, ten dele
uit haar omgeving losgemaakt en gestrekt. Door de
urethra te verlengen tot in de glans ontstaat een kleine,
maar functionele micropenis. Deze en andere falloplastiektechnieken maken de preferente toewijzing van het
vrouwelijk geslacht aan neonati met ambigue genitaliën
obsoleet.20
toekomst
Innovaties. Zonder innovaties verliest het specialisme
plastische chirurgie zijn voorhoedepositie en reden van
bestaan.2 Waar mogelijk zijn plastisch chirurgen betrokken bij het onderzoek naar groeifactoren, weefselkweken en biomaterialen. Ten behoeve van de urethraconstructie bij hypospadiepatiënten en transseksuelen wer-

ken plastisch chirurgen te Groningen mee aan het kweken van autologe urethrale weefsels. Na verdere ontwikkeling zullen dergelijke technieken zeker een uitgebreidere toepassing vinden bij de (re)constructies van de
genitale organen. Daarnaast is te voorzien dat het gebruik van donororganen bij toenemende mogelijkheden
tot immunosuppressie, ook in deze anatomische regio
zal worden toegepast. Een dergelijk programma is reeds
door de Romeinse plastisch chirurg Scuderi opgestart.
Langetermijnresultaten. De kracht van het klinisch
geënte plastisch-chirurgische onderzoek in Nederland
ligt vooral in de mogelijkheid tot naonderzoek van patiënten op de lange termijn. Zo verdedigde Van der
Werff te Rotterdam in 1999 een proefschrift over de langetermijnresultaten van de chirurgische behandeling
van hypospadie.21 Geprotocolleerd prospectief onderzoek naar de resultaten op lange termijn van structieve
chirurgie van de genitaliën zal ons de waarde van dergelijke behandelingen moeten leren. Als voorbeeld noem
ik het toegeven aan de vraag tot uitstel van correctie van
Ned Tijdschr Geneeskd 2000 20 mei;144(21)
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urethrocutane fistels

a

b

figuur 5. Genitale regio van een 42-jarige man na diverse pogingen tot correctie van een ernstige hypospadie: (a) er resteren
4 urethrocutane fistels; (b) volledige excisie van het aangedane deel van de urethra; deze werd later vervangen door een huidtransplantaat van volledige dikte en in een tweede operatie werd de urethra gereconstrueerd.

a

b

figuur 6. Het genitale gebied bij een 36-jarige ‘DES-dochter’ met een vaginale stenose bij wie twee chirurgische correcties onvoldoende hadden geholpen (a); in plaats van een derde intravaginale weefseltranspositie uit te voeren werden twee verlengde
pudenda-internalappen in de vaginawand toegevoegd (de lappen waren 4 cm breed en 15 cm lang; de stippellijnen markeren de
grens van de beharing van de labia majora); hiermee werd de vagina voldoende wijd voor twee retractors (b).

ambigue genitaliën, die door de patiënten steeds vaker
gesteld zal gaan worden.
Esthetische correcties. Bij aanhoudende welvaart en
een voortgaande tweedeling van de zorg zal de vraag
naar esthetische correcties van de genitalia externa toenemen. De reeds langer bestaande vraag naar reductie
van de labia minora en augmentatie van de penis waren
hiervan slechts voorlopers (figuur 8). Momenteel krijgt
de rejuvenatie van de externe genitalia bij ouderen zo970
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wel binnen de beroepsgroep als van de zijde van de leken, steeds meer aandacht. Correctie van ptosis van de
mons pubis door reductie van het subcutane vet en herstel van de verankering van de overliggende huid aan het
ligamentum suspensorium en het os pubis zijn mogelijk
bij beide geslachten, evenals het herstel van de diepte
van de penoscrotale hoek die bij de man met het toenemen van de leeftijd kan afnemen. Er is echter ook een
toename van het aantal jongere patiënten die herstel van

a

b

c
figuur 7. Resultaten van plastische chirurgie bij transseksuelen: (a) falloplastiek bij een vrouw-mantransseksueel; (b) vulva- en
vaginaplastiek bij een man-vrouwtransseksueel; (c) het resultaat van een metaidoioplastiek bij een vrouw-mantransseksueel.

de voorhuid na circumcisie, of reductie danwel augmentatie van scrotum of labia majora nastreven. Wij moeten
ervoor zorgen dat dergelijke behandelingen steeds op
structieve wijze, door adequaat geschoolde en betrokken plastische chirurgen verricht zullen worden en niet
door technici die slechts tegen betaling een product leveren.1

conclusies
De ontwikkeling van de structieve chirurgie van de genitaliën heeft de chirurgisch-technische ontwikkelingen
gevolgd. Daar waar de mogelijkheden van genitale constructies en reconstructies in het verleden beperkt waren
tot transplantatie van huidenten en gesteelde fasciocutane lappen, zijn deze nu uitgebreid door de gesteelde
Ned Tijdschr Geneeskd 2000 20 mei;144(21)
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a

b

figuur 8. Reductie van de labia minora bij een 19-jarige patiënte: (a) preoperatieve situatie; (b) resultaat direct na de operatie.

transplantatie van musculocutane lappen en zogenaamde ‘vrije’ transplantatie met behulp van microchirurgische technieken. In de toekomst zal daarenboven gebruik kunnen worden gemaakt van de toenemende mogelijkheden van transplantatie van donororganen en de
resultaten van onderzoek naar weefselkweken en biomaterialen. Daarnaast zal de vraag naar esthetische correcties van de externe genitalia toenemen.
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abstract
Fifty years of plastic surgery in the Netherlands. III. Structive
surgery of the genital organs
– Plastic surgeons have contributed to the constructive and
reconstructive surgery of the external genitals. This development followed the increase of surgical-technical possibilities.
– Whereas in the past the possibilities were limited to transplantation of skin grafts and pedicled flaps, they have now been
supplemented by free transplantation using microsurgical techniques.
– Other specialists have adopted the techniques developed by
plastic surgeons.
– In future, in the structive surgery of genitals use will be made
of the growing possibilities of transplantation of donor organs
and the results of investigation of tissue cultures and biomaterials.
– The demand for aesthetical corrections of the external genitals will increase.
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Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. IV. De behandeling van het kind
met schisis
p.h.m.spauwen
In Nederland worden jaarlijks ongeveer 400 kinderen
geboren met een schisis, een splijting van de lip, de kaak
of het gehemelte, of een combinatie van deze. Dit komt
overeen met 1,75 maal per 1000 levendgeborenen.1 2 Er
bestaat een grote variatie in de verschijningsvorm van
schisis. De spleet kan variëren van een klein deukje in
het lippenrood tot een complete dubbelzijdige spleet
doorlopend van de lip via de kaak tot achter in het gehemelte. Ook binnen één groep met dezelfde diagnose
kunnen grote verschillen bestaan in de hoeveelheid lipweefsel, de breedte van de spleet en de ernst van de
neusafwijking (figuur 1).
historie
De behandeling van patiënten met schisis wordt tot ver
na de Middeleeuwen slechts sporadisch in de medische
literatuur vermeld. Wellicht waren de negatieve gevoelens over deze onverklaarde aandoening aanleiding tot
het doden van de pasgeborene om op die manier het
schisisbeeld te elimineren.3 In de schaarse meldingen
werd de lipspleetbehandeling bepaald door een combinatie van het door branden of snijden wondmaken van
de spleetranden en het aanbrengen van wondgenezingbevorderende en pijnstillende medicamenten.4
Pas vanaf de tweede helft van de 19e eeuw nam de chirurgische behandeling van schisis toe door de ontwikkeling van de anesthesiologie, de kennis over asepsis en
deugdelijke hechtmaterialen. Er werden methoden ontwikkeld ter verlenging van de lip door transpositie of
rotatie, terwijl onderkend werd dat het aanbrengen van
ontspanningsincisies aan de zijkant van het gehemelte
de kans op succesvolle sluiting aanzienlijk vergrootte.
Het is de verdienste van LeMesurier (1949) dat door systematische documentatie voorspelbare en constante resultaten van lipsluiting werden bereikt.3 In snelle opeenvolging werden vele modificaties ontwikkeld, gebaseerd
op een zodanige weefseltranspositie dat een Z-vormig
Universitair Medisch Centrum St. Radboud, afd. Plastische Chirurgie,
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Prof.dr.P.H.M.Spauwen, plastisch chirurg.

Zie ook de artikelen op bl. 961, 965, 966 en 999.
samenvatting
– Al vroeg werd de behandeling van patiënten met schisis multidisciplinair aangepakt om evenwichtige resultaten wat betreft
de vorm en functie te bereiken zonder de schedelgroei teveel
te remmen.
– Wordt de huidige behandeling gekenmerkt door verfijningen
in de indicatiestellingen en techniek, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voor de toekomst geldt dat onderzoek
naar de oorzaken op genetisch en ecologisch gebied richtinggevend zal zijn.
– Preventie komt daardoor als doel op de voorgrond, met als
instrumenten de epidemiologie, het klinisch-genetisch onderzoek en de prenatale diagnostiek.

litteken hieruit resulteerde. Op deze wijze toonden de
afgelopen 50 jaar een dynamiek die in duidelijk contrast
staat met de daaraan voorafgaande eeuwen.
In Nederland werden vóór de erkenning van de plastische chirurgie als zelfstandig specialisme in 1950 schisispatiënten behandeld door bestaande chirurgische
specialismen. Zo publiceerde Harrenstein (Amsterdam)
in 1932 over de behandeling van lip-kaak-gehemeltespleten in dit tijdschrift.5 6 Tjebbes (Utrecht) toonde

a

b

figuur 1. De variabiliteit van schisis: links een volledige, enkelzijdige lip-kaak-gehemeltespleet, rechts een dubbelzijdige
schisis.
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