
FACIALIS VERLAMMING
Gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie 

met transpositie van de musculus temporalis

M.D.E. Koopmann





Eft p

FACIALIS VERLAMMING

Gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie 

met transpositie van de musculus temporalis 

(with a summary in English, German and French)

PROEFSCHRIFT

Ter verkrijging van 

de graad van 

doctor in de geneeskunde 

aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 

op gezag van de rector magnificus 

Prof. Dr. J.A. van Ginkel 

volgens besluit van het College van Dekanen 

in het openbaar te verdedigen op 

dinsdag 21 oktober 1986 des namiddags te 4.15 uur

door

MARTINUS DIDERIK ENNO KOOPMANN

geboren op 28 september 1950 

te Wassenaar

RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT

1267 9860

BIBLIOTHEEK DER 
RIJKSUNIVERSITEIT 

UTRECHT



Promotor: Prof. Dr. B.D. de Jong. 

Co-promotor: Dr. W. Rijnders.



Voorwoord.

Met het voltooien van dit proefschrift is een einde gekomen aan een lange 

periode van werk. Reeds voor de aanvang van mijn opleiding tot plastisch 

chirurg werd het idee geboren om dit proefschrift te schrijven.

Willem Rijnders maakte mij enthousiast voor een nieuwe operatieve behande

ling om patiënten met een langdurig bestaande facialisverlamming te 

behandelen. Hij was uiteindelijk de persoon die mij stimuleerde tot het 

schrijven van dit proefschrift. Vele uren heb ik met hem doorgebracht in 

het Militair Hospitaal te Utrecht voor en tijdens mijn opleiding.

Het proefschrift werd grotendeels geschreven tijdens mijn opleiding tot 

plastisch chirurg in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Mijn opleiders, 

Prof. Dr. C.A. Honig (1981 en 1982) en Prof. Dr. B.D. de dong (vanaf 1983) 

hebben mij gedurende de opleiding steeds de ruimte gegeven die noodzakelijk 

is voor het schrijven van een proefschrift. Hiervoor mijn dank.

Menso Carpentier Alting en Tom Specken wil ik danken voor de prettige 

samenwerking tijdens mijn opleiding. Een goede werksfeer is essentieel voor 

het schrijven van een proefschrift.

Het onderzoek naar de innervatie van de musculus temporalis vond plaats 

onder supervisie van Berend Hillen op het Laboratorium voor Anatomie en 

Embryologie te Groningen. Hem wil ik danken voor alle tijd en energie die 

hij gestoken heeft in de voltooiing van dit onderdeel van dit proefschrift. 

Gedurende mijn korte periode in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam 

heb ik de gelegenheid gehad om kennis te nemen van de zeer uitgebreide 

ervaring van Pieter Devriese over facialisverlamming. Hem wil ik danken 

voor de correcties van hoofdstuk 2 en 3.

Het type- en correctiewerk van dit proefschrift werd met zeer veel geduld 

verricht door Mary van Hilten en Titia Kremers, die zelfs vrije weekenden 

hebben opgeofferd om dit proefschrift op tijd te kunnen voltooien.

De tekeningen werden vervaardigd door Vera Deenstra en Ingrid Jansen.

Truut Welle verrichtte al het extra werk, dat het na-onderzoek van de 

patiënten met zich meebracht.

Allen hiervoor mijn dank.

Tot slot wil ik vermelden dat ik dit proefschrift opdraag aan mijn familie

leden, die mij in de afgelopen jaren tot steun zijn geweest, in goede en 

minder goede tijden.
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HOOFDSTUK I

Inleiding

1.1 Probleemstelling

Iedereen ral het er over eens zijn, dat een facialisverlamming een zeer 

ernstige deformiteit van het gelaat veroorzaakt. Het ontbreken van de 

willekeurige en onwillekeurige expressie door een gestoorde functie van de 

betreffende musculatuur, zal een ernstige verstoring geven van het dage

lijks leven van de getroffene. Het is daarom begrijpelijk, dat deze patiën

ten er vrijwel alles voor over hebben om de afwijking in het gelaat te 

laten herstellen, ondanks het feit dat dit herstel met vele ongemakken ge

paard kan gaan, zoals het ondergaan van talloze onderzoekingen en meerdere 

operatieve behandelingen.

Bij de patiënt met een éénzijdige facialisparalyse (volledige verlamming) 

hangen in rust aan de verlamde zijde de wenkbrauw, het onderooglid en de 

mondhoek naar beneden, terwijl het oog niet kan worden gesloten. Bij wille

keurig aanspannen van de spieren aan de gezonde zijde, wordt deze afwij

king nog opvallender. Dit is het gevolg van het ontbreken van de antagonis

tische werking van de spieren aan de verlamde zijde. Neus en mond worden 

naar de gezonde kant van het gelaat getrokken. Bij emoties spelen vooral de 

onwillekeurige contracties van de spieren een grote rol, waardoor misvor

mingen van het gelaat kunnen ontstaan.

Moeilijkheden met het eten en drinken, kwijlen, een onduidelijke spraak, 

overmatige tranenvloed en chronische conjunctivitis brengen de patiënt nog 

verder in een geïsoleerde positie.

Bij de patiënt met een éénzijdige facialisparese (niet volledige verlam

ming) is de afwijking vaak veel minder duidelijk. In rust is het gelaat 

meestal symmetrisch en pas na aanspannen van de spieren wordt een sterke 

asymmetrie zichtbaar. Het oog kan meestal wel worden gesloten en de pro

blemen met het spreken, eten en drinken zijn veel minder uitgesproken.
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1.2 Doelstelling

Het belangrijkste doel van de behandeling van patiënten met een facialis- 

verlamming is het verkrijgen van:

1. symmetrie van het gelaat in rust,

2. symmetrie van het gelaat bij willekeurige mimiek en

3. symmetrie van het gelaat bij onwillekeurige mimiek.

Het ideaal is het herstel van de emotionele expressie van het gelaat, 

waarbij een "symmetrische glimlach" wordt nagestreefd.

Verder spelen herstel van de ooglidfunctie en herstel van de sfincterfunc- 

tie van de mond een belangrijke rol. Tevens zal het laatste de reiniging 

van de tanden bevorderen.

De doelstelling van dit proefschrift is verslag uit te brengen van een 

prospectief onderzoek verricht bij patiënten met een langdurig bestaande 

facialisverlamming. Bij deze patiënten werd onderzoek verricht naar de 

mogelijkheid om met behulp van een gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie 

gevolgd door een transpositie van de musculus temporalis de elevatie van de 

verlamde mondhoek te herstellen.

1.3 Methoden

Ter verbetering van het lot van de patiënten met een langdurige aange- 

zichtsverlamming zijn sinds de vorige eeuw talloze operatieve behandelingen 
uitgevoerd^Transpositie van spieren wordt al meer dan 75 jaar toege

past'’. Deze operaties hebben tot doel het terugbrengen van een spierbewe

ging in de verlamde gelaatshelft en worden uitgevoerd indien de spieren in 

het gelaat hun functionele eigenschappen hebben verloren. Dit is het geval 

bij de langdurig bestaande facialisverlamming. De musculus temporalis is 

één van de spieren, die men kan verplaatsen naar de verlamde gelaatshelft. 

Dit is op twee manieren mogelijk. McLaughlin beschreef in de vijftiger 

jaren een eenvoudige methode, waarbij hij de insertie van de musculus tem

poralis losmaakte van de mandibula en deze verplaatste naar de mondhoek
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(zie ook hoofdstuk 4.3). Rubin daarentegen maakte de origo van de musculus 

temporalis los en verplaatste een groot deel van de spier over het zygoma 

naar de mondhoek.

Voor de kort bestaande facialisverlamming, waarbij de spieren hun functio-
8 9nele eigenschappen hebben behouden, beschreven Smith , Scaramella en 

10Samii in de zeventiger jaren de gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie

ter herstel van de gelaatsmimiek.
11Freilinger trachtte bij langdurig bestaande facialisverlamming de mi

miek te herstellen door een gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie te 

combineren met een transpositie van een gedeelte van de musculus tempora

lis, ongeveer zoals Rubin deze beschreef.

Bij de gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie maakt men gebruik van het

feit dat men een deel van de takjes van de nervus facialis aan de gezonde

zijde van het gelaat kan klieven zonder dat er functieverlies van de gexn-
1 0nerveerde spieren optreedt . Indien een takje van de nervus facialis is 

gekliefd, wordt het proximale uiteinde van dit takje verbonden met een 

zenuwtransplantaat. Dit zenuwtransplantaat, genomen van de nervus suralis 

uit het been, kan dan een verbinding tot stand brengen tussen het gekliefde 

takje van de nervus facialis aan de gezonde zijde met de verlamde gelaats

helft. Het zenuwtransplantaat wordt langs subcutane weg van de wang en 

bovenlip aan de gezonde zijde geleid naar de verlamde zijde. In het zenuw

transplantaat vindt ingroei van axonen plaats vanuit de gezonde nervus 

facialis en na enkele maanden bereiken deze axonen het distale uiteinde van 

het transplantaat aan de verlamde zijde. Reïnnervatie van de verlamde 

spieren kan slechts plaats vinden, indien de verschillende fasciculi van 

het distale einde van het zenuwtransplantaat worden gesplitst en verbonden 

met de distale uiteinden van gekliefde facialistakken aan de verlamde 

zijde.

Denervatie veroorzaakt ingrijpende veranderingen in een spier. Na verloop 

van tijd verliest de spiervezel zijn structuur en degenereert de spier. De 

mogelijkheid tot reïnnervatie van de spier blijft waarschijnlijk enkele 

jaren aanwezig . Indien een facialisverlamming langer dan deze periode 

bestaat zal een gekruiste aangezichtszenuwtranplantatie, zoals hierboven 

beschreven, niet tot een goed resultaat lijden. Het is echter mogelijk om 

goed functionerend spierweefsel naar de verlamde gelaatshelft te brengen. 

Dit kan plaatsvinden door spiertranspositie of vrije spiertransplantatie,
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al dan niet met behulp van microvasculaire anastomosen. De spier wordt dan 

na denervatie verbonden met het gekruiste zenuwtransplantaat. Indien het 

proces van reïnnervatie voltooid is, zou bij een geslaagd verloop van de 

gehele procedure een gelijktijdige contractie van de spieren aan gezonde en 

de gereïnnerveerde getransplanteerde of getransponeerde spieren aan de 

verlamde zijde mogelijk moeten zijn.

De door McLaughlin beschreven operatieve behandeling werd reeds jaren in 

de Utrechtse kliniek toegepast bij de behandeling van patiënten met een 

facialisverlamming zonder noemenswaardige morbiditeit en met een redelijk 

resultaat. Wij waren van mening dat de wijze van transpositie van de 

musculus temporalis, zoals McLaughlin deze beschreven had, eenvoudiger en 

zinvoller was dan de door Rubin beschreven methode. Een belangrijk nadeel 

van de methode van Rubin ten opzichte van de methode van McLaughlin is het 

feit dat een deel van de musculus temporalis wordt verplaatst en niet de 

gehele spier. In het eerste geval zal de contractiekracht altijd minder 

zijn, omdat slechts een gedeelte van de spier wordt verplaatst. De wijze 

van verplaatsen van de musculus temporalis volgens McLaughlin is naar onze 

mening daarbij veel natuurlijker, omdat de gehele spier zelf intact blijft. 

Slechts de contractierichting wordt veranderd door verplaatsing van de 

insertie van de mandibula naar de mond. Een ander nadeel van de methode 

van Rubin is dat er een contourverandering aan de zijkant van de schedel 

ontstaat. Dit weke delen defect kan wel worden opgevuld met silastic 

implantaten of men kan het camoufleren met behulp van de haardracht.

Het bovenstaande in overweging nemende, werd door ons het plan ontwikkeld 

om de gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie met de door McLaughlin 

beschreven transpositie van de musculus temporalis te combineren:

De insertie van de musculus temporalis wordt hierbij losgemaakt van de man

dibula en door middel van een peestransplantaat verbonden met de mondhoek 

aan de verlamde zijde. De spier wordt gedenerveerd en verbonden met het bij 

een vorige operatie ingebrachte gekruiste aangezichtszenuwtransplantaat. 

Reïnnervatie van de getransponeerde musculus temporalis vanuit de nervus 

facialis aan de gezonde zijde door het gekruiste aangezichtszenuwtrans

plantaat kan dan worden verwacht. Aangezien deze spier verbonden is met de 

verlamde mondhoek zal bij glimlachen een zekere symmetrie van het gelaat 

behouden blijven. De door ons toegepaste procedure wordt beschreven in 

Hoofdstuk 6.
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In de periode van 1979-1981 werden 22 patiënten behandeld volgens bovenge

noemde methode. Het onderzoek naar de resultaten van de behandeling vond 

plaats in 1983.

Het uitgangspunt van het onderzoek was het vaststellen of de eerder 

genoemde doelstelling (Zie 1.2) kon worden bereikt. De resultaten werden 

beoordeeld door middel van klinisch onderzoek en elektromyografisch 

onderzoek van de musculus temporalis. In een aantal gevallen werd ook 

histopathologisch onderzoek van het distale uiteinde van het zenuwtrans- 

plantaat verricht. Aan het oordeel van de patiënt werd veel waarde gehecht.

In dit proefschrift wordt in Hoofdstuk 2 een overzicht van de anatomie van 

de nervus facialis en de gelaatsspieren gegeven. Oorzaken, symptomen en 

diagnostiek van de facialisverlamming worden toegelicht in Hoofdstuk 3. Na 

een overzicht van de verschillende operatieve behandelingen ter herstel van 

facialisverlamming in Hoofdstuk 4, wordt in Hoofdstuk 5 een eigen onder

zoek naar de innervatie van de musculus temporalis besproken. De door ons 

toegepaste methode wordt toegelicht in Hoofdstuk 6 en in Hoofdstuk 7 komt 

het onderzoek van de patiënten aan de orde. In hoofdstuk 8 wordt een 

beschouwing gegeven van onze resultaten. De ziektegeschiedenissen van de 

patiënten staan vermeld in Hoofdstuk 9. Een samenvatting van het proef

schrift wordt gegeven in Hoofdstuk 10.
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HOOFDSTUK 2

Anatomie van nervus facialis en aangezichtsmusculatuur

2.1. De anatomie van de nervus facialis

2.1.1. Het verloop van de nervus facialis

De nervus facialis is de zevende hersenzenuw. Het is een zenuw, bestaande
1

uit motorische, autonome en sensibele vezels . Het sensibele en autonome

deel van de nervus facialis wordt ook wel de nervus intermedius van Wris-

berg genoemd, aangezien deze zenuw tussen de motorische tak van de nervus
2

facialis en de nervus acusticus ligt na het verlaten van de pons . De moto

rische en sensibele gebieden voor het gelaat zijn gelocaliseerd in de 

gyrus pre-en postcentralis van de cortex cerebri. De motorische impulsen 

gaan vanuit de gyrus precentralis via de tractus corticobulbaris naar het 
ponsgebied^. (zie figuur 2.1-A en B).

Precentral gyrus

Upper part
of face

Caudate

Lower part. 
of face

Lentiform nucleusCorticobulbar tr. in 
genu of int capsule

Genu of N. VII
■Abducens nucleusCorticobulbar tr.

Spinal tr. and nucleus 
of spinal tr. of V N. VII

To upper part
N. VII- of face

Facial nucleus •To lower part
Medial lemniscus

figuur 2-1-A. Het verloop van de motorische innervatie voor het gelaat 
vanuit de gyrus precentralis via de tractus corticobulbaris naar de nucleus 
facialis in het ponsgebied.



9

Precentral gyrus

Central fissure 

-Postcentral gyrus

Forehead
Eye lids 
Face
Lips

Lateral fissure
Frontal pole

Temporal lobe

figuur 2-1-B. Zijaanzicht van een cerebrale hemisfeer. In de gyrus pre-en 
postcentralis zijn de verschillende gebieden voor de innervatie van het 
gelaat aangegeven.
(figuur 2-1-A en B uit: Crosby, E. and de donge, B. (1963); Experimental 
and clinical studies of the central connections and central relations of 
the facial nerve; Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 72:735)

In het ponsgebied passeren het merendeel van de motorische vezels de mediaan- 

lijn en innerveren de contralaterale nucleus facialis. Vanuit dit centrum 

worden de willekeurige contracties van de gelaatsmusculatuur verzorgd. De 

nucleus facialis is gelegen in het caudale deel van de pons en is opgebouwd 

uit subnuclei.

Vanuit de cortex cerebri gaat een deel van de vezels van de tractus corti- 

cobulbaris rechtstreeks naar de ipsilaterale nucleus facialis. In deze kern 

innerveren deze vezels subnuclei die de innervatie van de spieren van het 

ooglid en voorhoofd verzorgen. Deze subnuclei hebben dus een ipsilaterale 

en contralaterale corticale innervatie, terwijl de subnuclei voor de inner

vatie van de spieren van de mond over een contralaterale corticale inner- 
4

vatie beschikken .

In het ponsgebied gaan de vezels naar lateraal en ventraal en verlaten 

deze onder de pedunculus cerebellaris medius, de verbinding van het cere

bellum met de pons. Er zijn ook nog andere plaatsen in de cortex cerebri, 

waaruit impulsen gaan voor onwillekeurige contracties van de mimische mus- 

culatuur. De localisatie in de cortex cerebri is nog niet geheel duide-
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Willekeurige spiercontracties vinden plaats onder invloed van het bewust

zijn, zoals het bewust glimlachen bij het maken van een portretfoto. 

Onwillekeurige spiercontracties zijn niet te beïnvloeden door het bewust

zijn, zoals het glimlachen bij een bepaalde emotie.

De nervus intermedius bevat onder andere:

sensibele vezels voor de innervatie van de huid van de concha en uitwendige 

gehoorgang.

Deze vezels hebben hun oorsprong in de cellen van het ganglion geniculi en 

de centrale uitlopers van deze cellen verlopen naar de thalamus en van 
hieruit naar de gyrus postcentralis van de cortex^.

smaakvezels voor de innervatie van het voorste tweederde deel van de tong. 

Deze vezels hebben hun oorsprong in de cellen van het ganglion geniculi en 

verlopen naar de tong langs de chorda tympani en de nervus petrosus major. 

De vezels worden ook wel sensorische vezels genoemd . De centrale uitlopers 

van deze cellen in het ganglion geniculi verlopen naar de nucleus gustato- 
rius en van hieruit naar de thalamus en dan naar de cortex cerebri^. 

preqanglionaire parasympathische vezels voor de autonome innervatie van de 

submandibulaire en sublinguale speekselklieren, de traanklieren en klieren 
in de keelholte, de neus en het verhemelte'’. Dit zijn efferente vezels die 

autonome impulsen geleiden van de nucleus salivatorius inferior en supe

rior. De nucleus salivatorius superior ligt vlak onder de motorische kern 

van de nervus facialis in de pons. Vanuit deze kern gaan de vezels samen 

met de efferente motorische vezels van de nervus facialis in de pons naar 

distaai. De nucleus salivatorius inferior ligt iets meer caudaal dan de 

nucleus salivatorius superior en vezels uit deze kern lopen mee met de 
nervus glossdpharyngeus .̂ De parasympathische vezels worden ook wel secreto- 

ische vezels genoemd*’.

Na het verlaten van de pons loopt de nervus facialis met de nervus inter

medius en de nervus aucusticus aan de bovenrand van de flocculus van het 

cerebellum naar de meatus aucusticus internus in het rotsbeen. Dan gaat de 

nervus facialis samen met de nervus intermedius in een benig kanaal in het 

os temporale, de canalis facialis (Fallopii), tot aan het geniculum nervi 
facialis^. In dit benige kanaal is de nervus intermedius nauw verbonden met 

de nervus facialis. Het sensibele deel van de nervus intermedius vormt bij
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het geniculum faciale het ganglion geniculi^. De vezels uit de nucleus 

salivatorius superior vormen de nervus petrosus major die de traanklier 

innerveert, en de chorda tympani die de speekselklieren van de onderkaak en 

de smaakpapillen van het voorste tweederde deel van de tong verzorgt. Deze 

vertakkingen vinden plaats in de benige canalis facialis (zie figuur 2.2.). 

De nervus petrosus major wordt ook wel nervus petrosus major superficialis 
genoemd^.

Genicular ganglion of facial nerve. 

Greater petrosal nerve

Nerve to medial pterygoid

Anterior division of 
mandibular nerve

Inferior alveolar nerve' 

Lingual nerve

figuur 2.2. De vertakkingen van de nervus facialis in de benige canalis 
facialis (uit: Warwicke, R. and Williams, P.L. (1973), Gray's Anatomy, 
Longman, Edingburgh, 35th edition, figuur 7.184).

Eveneens in dit benige kanaal wordt de nervus stapedius afgegeven voor de 

musculus stapedius (een motorische tak).

Via het foramen stylomastoïdeum verlaat de nervus facialis de schedel en

het facialiskanaal. Vlak voor het foramen stylomastoideum geeft de nervus
0

facialis nog een ramus communicans af naar de plexus tympanicus . Na het 

verlaten van de canalis facialis loopt de zenuw vrijwel direct in de glan-
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dula parotis . Eerst geeft hij echter nog een zijtak af, de nervus auri- 

cularis posterior, die zich opsplitst in de ramus occipitalis voor de in- 

nervatie van de musculus occipito-frontalis en de ramus digastricus voor de
g

innervatie van de achterste spierbuik van de musculus digastricus . Tevens

wordt een ramus stylohyoideus afgegeven voor de innervatie van de spier met

dezelfde naam. In de glandula parotis splitst de nervus facialis zich in
10twee grote takken, de cervico-facials tak en de temporo-faciale tak . Deze 

takken liggen in de glandula parotis tussen de oppervlakkige en diepe kwab 

van deze speekselklier. In 50?S van de gevallen zou ook een derde tak aan
wezig zijn, de naso-buccale tak^.

De hoofd takken splitsen zich in de rami temporales, zygomatici, buccales,
g

de ramus marginalis mandibulae en de ramus colli . Deze zijtakken verlaten

de glandula parotis aan de boven-, voor- en onderzijde. In totaal worden
9

ongeveer zes tot acht takken afgegeven . De rami temporales verlaten de 

glandula parotis aan de bovenzijde en lopen over de arcus zygomaticus naar 

de musculus occipito-frontalis en het bovenste deel van de musculus orbicu

laris oculi. De rami zygomatici verlaten de glandula parotis eveneens aan 

de bovenzijde en lopen schuin naar de musculus zygomaticus major en de
g

laterale en onderzijde van de musculus orbicularis oculi . De rami buccales 

verlaten de glandula parotis aan de voorzijde en lopen dan over de mus

culus masseter naar de spieren van de neus en van de mond. De ramus margi

nalia mandibulae verlaat de glandula parotis aan de onder- en voorzijde. 

Deze ramus loopt langs de mandibula naar de spieren van de onderlip en kin

en geeft tevens nog een zijtak af, de ramus colli, die het platysma inner- 
<8veert .

In het extratemporale verloop van de nervus facialis worden variaties be- 
11schreven. Miéhlke onderscheidt acht verschillende vertakkingspatronen van

12de nervus facialis en Davis en Anson beschrijven zes basispatronen. Ook 

blijken er verbindingen tussen de cervico-faciale en de temporo-faciale 

takken te bestaan. Door de onderlinge vertakkingen van de verschillende 

rami en hun zijtakken is het mogelijk dat één spiergroep vanuit verschil

lende takken geïnnerveerd wordt. Daardoor treedt bij doorsnijding van één 

of meer takken van de nervus facialis niet altijd functieverlies op.

2.1.2. Bloedvoorziening van de nervus facialis

De bloedvoorziening van de nervus facialis vindt plaats vanuit drie ar-
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teriën en hun begeleidende venen^’^’^. De verzorgingsgebieden van deze 

arteriën overlappen elkaar. De arteriële bloedvoorziening bestaat uit:

- takken van de arteria cerebellaris anterior inferior;

- takken van de arteria meningea media,

een tak naar de regio proximaal van het ganglion geniculi;

een tak naar de regio van de nervus facialis ter hoogte van het foramen

stylomastoideum;

- een tak van de arteria auricularis posterior,

deze tak treedt de canalis facialis binnen via het foramen stylomastoi- 

deum en geeft twee zijtakken af:

een tak, die meeloopt met de nervus facialis tot aan het ganglion geni

culi;

een tak, die het gebied distaai van het foramen stylomastoideum ver

zorgt.

fxtracraniaal vindt de bloedvoorziening plaats onder andere via takken van 

de arteria stylomastoidea en de arteria auricularis posterior.

2.1.3. Microscopische anatomie van de perifere zenuw

Zenuwvezels lopen samen in bundels naar de periferie. Deze bundels worden 

fasciculi genoemd. Ook andere weefsels en structuren omringen de zenuwvezel 

en vormen zo de perifere zenuw. Deze bestaat uit:

- groepen zenuwvezels (fasciculi),

- steungevende weefsels,

- bloedvaten, lymfevaten en nervi nervorum.

Een zenuwvezel bestaat uit een axon en de cellen van de schede van Schwann.

Het axon is de lange uitloper van de zenuwcel die wat de nervus facialis 

betreft gelegen is in de hersenen.

De cellen van Schwann omringen de axonen tot de periferie. Zij vormen een 

schede rond het axon.

Twee soorten zenuwvezels kunnen worden onderscheiden:

- niet gemyeliniseerde vezels, waarbij de schede bestaat uit een keten van 

cellen van Schwann van 1 cellaag dikte.

- gemyeliniseerde vezels, waarbij de schede bestaat uit een keten van cel-

1 De tekst van dit onderdeel is gebaseerd op:
Sunderland, S. (1978), Nerve and nerve injuries, Churchill Livingstone, 
Edingburgh, Londond and New York, 2e druk.
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len van Schwann. Het cellichaam van de Schwann'se cel heeft zich bij deze 

vezels enige malen rond het axon gewonden. Het complex van deze windingen 

vormt de myelineschede.

De cellen van Schwann liggen naast elkaar in het verloop van het axon en op 

de plaats waar de cellen aan elkaar grenzen wordt een insnoering gevormd 

aan de buitenzijde van het axon. Deze insnoering wordt ook wel de insnoe

ring of knoop van Ranvier genoemd.

Om de Schwannse cellen heen ligt een basale membraan, omgeven door endo- 

neurium.

De fasciculi vormen een bundel zenuwvezels en worden omringd door een ste

vige laag bindweefsel, het perineurium.

Elke fasciculus bevat motorische, sensibele en sympathische vezels. In het 

verloop van de fasciculi naar de periferie kan een bepaalde groep zenuw

vezels, bijvoorbeeld voor de innervatie van een bepaalde spiergroep, van 

positie in de zenuw veranderen en verbindingen aangaan met andere fasci

culi. Zo ontstaat een netwerk van fasciculi.

De fasciculi zijn van elkaar gescheiden door losmazig bindweefsel, het epi- 

neurium. Aan de buitenzijde van de zenuw vormt het epineurium een stevige 

laag bindweefsel. In het epineurale weefsel liggen de vasa en nervi ner

vorum en de lymfevaten. De zenuw ligt ingebed in een dunne laag losmazig 

bindweefsel, het mesoneurium. De vasa en nervi nervorum zouden via dit 

mesoneurium naar de zenuw lopen.

2.1.4. De intraneurale topografie van de nervus facialis

Over de intraneurale topografie van de zevende hersenzenuw zijn de meningen 
13 14verdeeld. Sunderland ’ vermeldt dat de intraneurale structuur van de 

nervus facialis in zijn verloop niet constant is. Het deel van de nervus 

facialis proximaal van het ganglion geniculatum in de canalis facialis, 

bestaat uit één grote bundel van axonen. Distaai van dit ganglion is de 

zenuw na aftakking van de nervus stapedius en de chorda tympani opgebouwd 

uit verschillende bundels en deze vormen onderling een hecht netwerk. Daar

door ontstaan forse verschillen in aantal en grootte van de fasciculi bij 

dwarse doorsnede van de nervus facialis op verschillende niveaus. In het 

verloop van de nervus facialis in de canalis facialis bestaat er volgens 

Sunderland nog geen rangschikking van de fasciculi naar het innervatiege-
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bied van de terminale takken. Ter hoogte van het foramen stylomastoideum 

zou elke fasciculus vezels bevatten voor de innervatie van alle delen van 

het gelaat.

15 16Het bovenstaande is in tegenstrijd met de studies van Miehlke en May

Deze twee onderzoekers kunnen de fasciculi van de nervus facialis voor een

zelfde functie rangschikken in een bepaald patroon bij een dwarsdoorsnede
17door de nervus facialis. Ook Meissl komt tot dezelfde conclusie bij kada- 

1 6verstudies. May beschrijft de intraneurale topografie van de nervus 

facialis in het os temporale bij de kat. Hij suggereert een sterke gelij

kenis tussen de intraneurale topografie van de vezels van de nervus facia

lis in de canalis facialis bij de mens en bij proefdieren. Uit klinische 

onderzoekingen van May blijkt dat in de canalis facialis de vezels die het 

onderste deel van het gelaat innerveren, mediaal tegen het middenoor ge

legen zijn. De vezels voor de innervatie van het bovenste deel van het 

gelaat liggen aan de mastoïdzijde (zie fig. 2.3)

© EYE
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© MIOFACE 
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VERTICAL
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figuur 2.3. De intraneurale topografie van de nervus facialis in het os 
temporale, (uit: May, M. (1977), Anatomy of cross-section of facial nerve 
in the temporal bone, in Facial nerve surgery, U. Fisch, Kugler Medical 
Publication, Amstelveen, p.40.
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Millesi wijst op het grote belang van de intraneurale topografie van de 

nervus facialis bij de microchirurgische behandeling van scherpe laesies 

van de zenuw. Met behulp van deze kennis kunnen met elkaar corresponderende 

proximale en distale fasciculi met elkaar worden verbonden, hetzij door een 

primaire interfasciculaire zenuwnaad, dan wel met behulp van interfascicu- 
laire zenuwtransplantaten“^.

2
2.2. De anatomie van de gelaatsmusculatuur (mimische musculatuur)

2.2.1. De spier van de schedel:

De musculus occipito-frontalis.

Dit is een brede spier die over de schedel loopt van de linea nuchae tot 

aan de wenkbrauwen. De spier wordt verdeeld in:

- een occipitaal deel dat ontspringt aan het os occipitale en het mastoid 

en zijn insertie heeft aan de galea aponeurotica van de schedel. Dit deel 

van de spier wordt geïnnerveerd door de nervus auricularis posterior;

- een frontaal deel dat gelegen is aan de voorzijde van de schedel. De 

vezels ontspringen aan de galea aponeurotica van de schedel ter hoogte 

van de sutura coronaria en hebben hun insertie ter hoogte van de wenk

brauwen, aan de musculus procerus, musculus corrugator supercilii en de 

musculus orbicularis oculi. Dit deel van de spier wordt geïnnerveerd door 

de rami temporales van de nervus facialis.

Door contractie van het occipitale deel wordt de schedelhuid naar achteren 

getrokken; door contractie van het frontale deel worden de wenkbrauwen en 

de huid van de neusbasis naar boven verplaatst.

2.2.2. De spieren van de oogleden:

De musculus orbicularis oculi

Dit is een brede platte ellipsvormige spier die gelegen is ter hoogte van 

de orbita. De spier bestaat uit:

De tekst van dit onderdeel is gebaseerd op de referenties 5 en 21 van de 
literatuurlijst van hoofdstuk 2.
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- een pars orbitalis dat zijn oorsprong heeft aan het nasale deel van het 

periost van het os frontale, de processus nasalis van de maxilla en het 

ligamentum palpebrale mediale. De vezels verlopen ellipsvormig naar 

lateraal en insereren deels in de huid en subcutis van de wenkbrauwen 

(musculus depressor supercilii), deels in de musculus frontalis, de 

musculus corrugator supercilii en de musculi zygomatici. Er zijn uitlo

pers van de spier naar de huid van de wang.

- een pars palpebralis, dat zijn oorsprong heeft bij het ligamentum palpe

brale mediale en het periost onder en boven dit ligament.

De vezels verlopen ellipsvormig voor het septum orbitale en insereren 

lateraal op de laterale palpebrale raphe.

- een pars lacrimalis waarvan de vezels hun oorsprong hebben in de fascia 

lacrimalis en het periost van de crista lacrimalis en os lacrimale.

Naar lateraal wordt de saccus lacrimalis gepasseerd en insereren de ve

zels deels op de tarsi van de oogleden, deels op de laterale palpebrale 

raphe.

De musculus orbicularis oculi is de sphincter van de oogleden. Door con

tractie sluit het oog, bij forse contractie wordt de huid van voorhoofd en 

wang naar mediaal getrokken. Het pars palpebralis staat onder invloed van 

zowel het willekeurige als het onwillekeurige zenuwstelsel, terwijl het 

pars orbitalis voornamelijk onder invloed van het willekeurige zenuwstelsel 

staat. De musculus orbicularis oculi wordt geïnnerveerd door de rami tem

porales en de rami zygomatici van de nervus facialis.

De musculus corrugator supercilii:

Deze spier is gelegen onder het mediale deel van de wenkbrauw en verloopt 

gedeeltelijk door de musculus frontalis en musculus orbicularis oculi. 

Vanaf het mediale deel van de superciliaire boog gaan de vezels naar late

raal en insereren in de huid ter hoogte van het midden van de bovenste 

orbitarand. Door contractie wordt de wenkbrauw naar beneden en mediaal 

verplaatst. De spier wordt geïnnerveerd door de rami temporales van de 

nervus facialis.

2.2.3. De spieren van de neus

De musculus procerus
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Dit is een kleine spier die zijn origo heeft aan het periost van de ossa 

nasalia en aan het bovenste deel van de laterale neuskraakbeentjes. De 

spier gaat naar boven en insereert in de musculus frontalis en de huid 

tussen de wenkbrauwen. Door contractie wordt de wenkbrauw aan de mediale 

zijde naar beneden verplaatst.

de musculus nasalis 

Deze spier bestaat uit:

- een pars transversalis dat zijn oorsprong heeft aan het periost van de 

maxilla en insereert aan de dunne aponeurose van het dorsum van de 

neus;

- een pars alaris dat zijn oorsprong heeft aan het periost van de maxilla 

en insereert aan het kraakbenige deel van de ala nasi.

De spier speelt een rol in compressie en dilatatie van de apertura nasalis 

anterior.

de musculus depressor septi

De origo is het periost van de maxilla en de insertie het septum nasale. De 

spier speelt een rol bij het openen van de apertura nasalis anterior.

De spieren van de neus worden geïnnerveerd door de bovenste rami buccales 

van de nervus facialis.

2.2.4. De spieren van wangen en mond

de musculus levator labii superior alaegue nasi

Deze spier heeft zijn oorsprong aan het periost van het bovenste deel van 

de processus frontalis van de maxilla en gaat dan schuin naar beneden en 

lateraal.

Deze spier splitst zich in:

- een pars medialis dat insereert aan de neusvleugel;

- een pars lateralis dat insereert aan het laterale deel van de bovenlip. 

Door contractie wordt de bovenlip door het pars lateralis omhoog ver

plaatst; door het pars medialis wordt de neusvleugel gedilateerd.

de musculus levator labii superior

Deze spier heeft zijn oorsprong aan het periost van de maxilla en het zy-
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goma, gaat naar de spieren van de bovenlip tussen de laterale slip van de 

musculus levator labii superior alaeque nasi en de musculus levator anguli 

oris. Bij contractie wordt de bovenlip omhoog getrokken en wordt de boven

lip tevens geëverteerd.

de musculus zyqomaticus minor

Deze spier ontspringt aan het periost van het laterale deel van het os 

zygomaticum en ihsereert aan het mediale deel van de bovenlip.

Door contractie wordt de bovenlip omhoog verplaatst.

de musculus levator anguli oris

Deze spier ontspringt aan de fossa canina en insereert ter hoogte van de 

mondhoek. Bij contractie wordt de mondhoek omhoog gebracht.

de musculus zyqomaticus major

De vezels hebben hun origo aan het periost van het os zygomaticum en in- 

sereren ter plaatse van de mondhoek. Door contractie wordt de mondhoek naar 

boven en lateraal verplaatst.

De vijf hierboven genoemde spieren van mond en wangen worden geïnnerveerd 

door de rami buccales van de nervus facialis.

de musculus mentalis

Deze spier ontspringt aan het periost van de mandibula; de vezels insereren 

in de huid ter hoogte van de kin. Door contractie wordt de onderlip omhoog 

getrokken en ontstaat ook een tuitbeweging van de onderlip.

de musculus depressor labii inferior

Deze spier ontspringt aan het periost van de mandibula, tussen de symfyse 

en het foramen mentalis en insereert in de huid van de onderlip. Door con

tractie wordt de onderlip naar beneden verplaatst.

de musculus depressor anguli oris

Deze spier heeft als origo het periost van de mandibula, onder en lateraal 

van de musculus depressor labii inferior en insereert aan de mondhoek.

Door contractie wordt de mondhoek naar lateraal en onder verplaatst.
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De drie laatstgenoemde spieren worden geïnnerveerd door de ramus margi- 

nalis mandibulae van de nervus facialis.

de musculus buccinator

Deze spier is gelegen in de wang, in de ruimte tussen de mandibula en de 

maxilla. De vezels ontspringen aan het periost van de processus alveolaris 

van de maxilla, de mandibula en de pterygomandibulaire raphe.

De vezels lopen naar de mondhoek, bovenlip en onderlip en verspreiden zich 

in de musculus orbicularis oris.

Door contractie worden de wangen tegen de tanden gedrukt. Tevens wordt de 

mondhoek wat naar boven en lateraal verplaatst.

De spier wordt geïnnerveerd door de onderste rami buccales van de nervus 

facialis.

de musculus orbicularis oris

Deze spier omringt de opening van de mond en bestaat uit verschillende 

spierbundels:

- spierbundels afkomstig van de eerder genoemde spieren;

- eigen spierbundels;

- spierbundels die de musculus orbicularis oris verbinden met het periost 

van de maxilla en de mandibula.

Door deze samenstelling lopen de vezels van de musculus orbicularis oris in 

verschillende richtingen. Door contractie wordt de mondhoek gesloten. Con

tractie van de diepe spierbundels drukken de lippen tegen de tanden; door 

contractie van de oppervlakkig gelegen bundels worden de lippen getuit. De 

innervatie geschiedt via de onderste rami buccales en de ramus marginalis 

mandibulae van de nervus facialis.

de musculus risorius

Deze spier verloopt van de fascia parotideomasseterica naar de huid van de 

mondhoek. Door contractie ontstaat retractie van de mondhoek. De innervatie 

geschiedt via de rami buccales van de nervus facialis.

2.2.5. De spier van de hals

Het platysma

Deze brede oppervlakkige spier in de hals heeft zijn oorsprong aan de fas-
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cie van de musculus pectoralis en deltoïdeus, loopt craniaalwaarts over de 

clavicula en insereert dan deels aan de onderzijde van het periost van de 

mandibula en de symfyse van de mandibula en deels in de huid van het onder

ste deel van het gelaat.

Er bestaat een nauwe relatie tussen het platysma en de onderlip en de mond

hoek. Door contractie ontstaat plooivorming in de huid van de hals en een 

depressie van de mondhoek en de onderlip. Het platysma wordt geïnnerveerd 

door de ramus cervicalis van de nervus facialis.

De spieren van het gelaat liggen in de subcutis direct onder de elastische 

huid. Zoals eerder vermeld insereren de meeste spiervezels in de huid of 

zijn verbonden met de oogleden of de lippen. In tegenstelling tot de spie

ren van romp en extremiteiten zijn de spieren van het gelaat niet duide-
22lijk afgegrensd van de omgeving door een fascie . De spieren rond de mond 

spelen een belangrijke rol bij het spreken en bij het eten en drinken. De 

spieren rond de orbita beschermen de oogbol en openen en sluiten de oog

leden.
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HOOFDSTUK 3

Bespreking van de oorzaken, het klinisch beeld en de diagnostiek van facialis- 

verlamming

3.1. Inleiding

Facialisverlamming is een onjuiste benaming, omdat verlamming van een

zenuw niet bestaat. De spieren zijn immers verlamd en niet de zenuw.

Aangezichtsverlamming kan een symptoom zijn van vele ziektebeelden. De

nervus facialis legt een lange weg af van de cortex cerebri naar de peri-
1

ferie en kan in dit verloop door verschillende oorzaken beschadigd worden .

De mate van beschadiging van de zenuw kan goed beoordeeld worden aan de
2 3hand van de classificatie van zenuwletsels volgens Sunderland ’ . Met dit 

schema kan men alle verschijnselen die bij facialisver lamming kunnen op-
4

treden verklaren. Seddon onderscheidt 3 vormen van zenuwuitval in de trauma

tologie, neuropraxie, axontmesis en neurotmesis. Sunderland's indeling is 

echter meer gedifferentieerd en verdient daarom onze voorkeur. Sunderland 

onderscheidt 5 graden van beschadiging:

eerste graads zenuwletsel:

De geleiding in de zenuw is gestoord, maar de continuiteit van het axon is 

bewaard gebleven. Er zijn geen tekenen van Wallerse zenuwdegeneratie. Ook 

alle andere structuren van de zenuw (epineurium, perineurium, endoneurium 

en myeline) zijn intact. Compleet herstel treedt snel in.

tweede graads zenuwletsel:

Hierbij is een onderbreking van het axoplasma ontstaan, maar de andere 

structuren van de zenuw blijven intact. Distaai van de laesie ontstaat 

Wallerse degeneratie. De endoneurale buizen zijn intact zodat bij regene

ratie het axon weer in zijn oorspronkelijke endoneurale buis ingroeit en 

volledig herstel kan intreden, misschien langzamer dan bij een eerste 

graads laesie.
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derde qraads zenuwletsel:

Dit zijn intrafasciculaire laesies waarbij het perineurium en epineurium 

intact blijven maar een continuiteitsverlies optreedt van het axon, de 

myelineschede en het endoneurium. Het herstel zal in dit geval incompleet 

zijn omdat de endoneurale buizen onderbroken zijn en bij de regeneratie 

slechts een deel van de proximale axonen in de hun oorspronkelijke toebeho

rende distale endoneurale buis zullen terechtkomen. Ook kan een deel van de 

regenerende axonen geblokkeerd worden door littekenweefsel.

vierde qraads zenuwletsel:

Er is een volledige onderbreking van axon, myelineschede, endoneurium en 

perineurium. Er treedt geen of weinig herstel in.

vijfde qraads zenuwletsel:

De continuïteit van de zenuw is volledig onderbroken. Herstel treedt niet 

in.

Het vaststellen van een facialisverlamming geeft meestal weinig aanleiding 

tot moeilijkheden, alleen een dubbelzijdige verlamming kan aan de aandacht 
ontsnappen"*.

In het algemeen is de facialisverlamming éénzijdig en kan het gevolg zijn 

van centrale of supranucleaire laesies. Hiermede worden laesies aangegeven 

die optreden in het verloop van de zenuwbanen van de cortex cerebri naar de 

kernen van de nervus facialis in de medulla oblongata en de pons. Infranu- 

cleaire of nucleaire laesies kunnen optreden in het verloop van de nervus 

facialis van de nuclei naar de periferie .
Conley^ deelt de oorzaken van facialisverlamming in 3 groepen in naar 

gelang van de plaats van de laesie. Het indelen van de facialisverlamming 

naar oorzaak heeft echter onze voorkeur, omdat de oorzaak van de laesie van 

groot belang is voor het instellen van de behandeling.

3.2. Oorzaken van facialisverlamming

3.2.1. Congenitaal of als gevolg van geboortetrauma

centrale laesies:
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Deze zijn zeldzaam, vaak bilateraal en gecombineerd met verlamming van 

andere hersenzenuwen. De oorzaak zou aplasie of hypoplasie zijn van enkele 
hersenzenuwen^.

Een voorbeeld is het Moebius syndroom, een bilaterale verlamming van de
9

nervus facialis met een stoornis van de oogbewegingen . 

perifere laesies:

- mechanisch:

Tijdens de partus kan beschadiging van de nervus facialis optreden. De 

prognose is meestal wat beter dan bij de centrale laesies. In de meeste 

gevallen is er sprake van een gedeeltelijke verlamming, waarbij een 

zekere mate van spierspanning bewaard is gebleven. In rust is daardoor
g

het gelaat meestal symmetrisch bij deze patiënten .
8

- intoxicatie, bijvoorbeeld ten gevolge van thalidomide .

- aplasie (hypoplasie) van gedeelten van de facialis musculatuur, bijvoor

beeld de depressoren.

- congenitale syndromen in combinatie met facialisverlamming.

T.2.2. Infecties

Deze kunnen van virale oorsprong zijn,

- herpes zoster oticus.

Deze infectie gaat gepaard met blaasjes op de oorschelp en in de gehoor

gang, soms ook op de tong en slijmvlies van de wang. Het syndroom van

Ramsay-Hunt is identiek met herpes zoster oticus in combinatie met facia-
8

lisverlamming. In een typisch geval wordt doofheid vastgesteld .

- infecties zoals poliomyelitis, meningitis, encephalitis, mononucleosis 

infectiosa

Van bacteriële oorsprong zijn:

- otitis media.

De otitis media wordt meestal veroorzaakt door infecties van neus- en
Q

keelholten . Het optreden van een facialisverlamming bij de acute otitis 
8

media is zeldzaam . Bij een chronische otitis media ontstaat facialis

verlamming drie of vier maal zo vaak dan bij de acute otitis media en
8 10treedt meestal op bij cholesteatoom ’

- maligne otitis externa,

Deze door pseudomonas veroorzaakte infectie treedt meestal op bij diabe
tes mellitus'1.

9
- infecties zoals meningitis, lepra, lues, diphterie en tetanus .
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3.2.3. Tumoren

- acusticus neuroom (bruqhoektumor)
0

Deze tumor komt meestal voor op middelbare leeftijd en groeit langzaam . 

De nervus facialis loopt na het verlaten van de pons samen met de nervus 

acusticus aan de bovenrand van het cerebellum naar de meatus acusticus 

internum in het rotsbeen. Indien de tumor hier de nervus facialis in

groeit kunnen verschijnselen van facialisverlamming optreden.Ook bij de 

operatieve behandeling van de tumor kan de nervus facialis beschadigd 

worden.

- neurinoom van de nervus facialis

Deze tumor is meestal goedaardig en gaat uit van de Schwannse cel van de 
8zenuw . Facialisneurinomen zijn zeldzaam en treden voornamelijk op tussen

8 12het twintigste en veertigste levensjaar ’

- tumoren van de qlandula parotis

Facialisverlamming treedt ongeveer bij 13% van de maligne tumoren van de 
1 3parotis op . Benigne tumoren geven vrijwel nooit aanleiding tot het 

ontstaan van een facialisverlamming.

Tegenwoordig is de scheiding tussen maligne en benigne parotis tumoren 

minder scherp omschreven en worden deze ingedeeld naar de histologische 
kenmerken van de tumor^’1'5.

- andere tumoren zoals maligne tumoren van het oor, sarcoom van de nervus

facialis, meningioom in de canalis facialis, glomus jugulare tumor, con-
8 9genitaal cholesteatoom, tumoren van pons of medulla oblongata, enz. ’ .

3.2.4. Neurologische ziektebeelden

- ziekten van het centrale zenuwstelsel;

Facialisverlamming kan voorkomen bij encephalitis, myelitis, multiple
0

sclerose, cerebrovasculair accident, alcohol intoxicatie .

- ziekten van het perifere zenuwstelsel;

Bij poliomyelitis kan een geïsoleerde facialisverlamming ontstaan door
0

een virale infectie van de motorneuronen .

3.2.5. Intoxicatie

Facialisverlamming kan optreden door vergiftiging met zware metalen of
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trichorethyleen. Hierbij ontstaat een perifere neuropathie, waarbij de
9

facialisverlamming slechts een onderdeel is van de symptomatologie .

3.2.6. Metabole stoornissen

- diabetes mellitus;

Deze ziekte komt bijna tweemaal zo vaak voor bij patiënten met een

Bell'se paralyse (zie 3.2.8) vergeleken met een controlegroep zonder 
16 17verlamming van Bell . Abraham-Inpijn e.a. konden echter geen relatie

18vaststellen tussen diabetes mellitus en Bell'se paralyse. Peitersen 

noemt diabetes mellitus als één van de oorzaken van het ontstaan van 

facialisverlamming.
. 9

- andere stoornissen zoals amyloidose en porphyrie .

3.2.7. Traumata

Beschadiging van de nervus facialis kan zowel intra- als extratemporaal 

optreden. Facialisverlamming kan ontstaan door verbranding, bevriezing,

chemische agentia, radiotherapie of electrische beschadiging, maar dit komt 
9weinig voor .

De meest voorkomende oorzaken in deze groep zijn:

- beschadiging tijdens operatieve behandeling;

Deze beschadiging kan accidenteel of intentioneel optreden tijdens ope

raties in het gelaat en in de regio van de glandula parotis, operaties
g

aan het middenoor en mastoïd, operaties van brughoektumoren .

- beschadigingen ten gevolge van ongevallen;

Hierbij kunnen fracturen van de schedelbasis en het os temporale een 

intratemporale beschadiging geven van de nervus facialis; maar ook snij-,

scheur- en schotverwondingen kunnen de nervus facialis extratemporaal
1 ^ 9.19laederen ’

3.2.8. Onbekende oorzaken

- Het Melkersson-Rosenthal syndroom;

Dit zeldzame syndroom wordt gekenmerkt door recidiverende verlamming van 

de nervus facialis, gepaard gaande met oedeem van het gelaat. Bij deze 
patiënten is de tong meestal gegroefd (lingua plicata)®.
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- De Bell's paralyse (acute idiopathische facialis verlamming);
20Dit is de meest voorkomende vorm van facialisverlamming . Mogelijk is

1
de oorzaak een stoornis van virale immunologische oorsprong . Bij een
aantal patiënten werden titer stijgingen van antilichamen tegen virussen 

21 22aangetoond . Door Mulkens werd bij één patient met een Bell'se para

lyse een virus (herpes simplex type I) aangetoond in de zenuwschede. Een
gestoorde circulatie van de vasa nervorum van de nervus facialis zou ook 

23een rol kunnen spelen . Door ontsteking of ischaemie zou er oedeem van 

de zenuw ontstaan waardoor de beschadiging in gang wordt gezet. De klini

sche verschijnselen beginnen meestal zeer plotseling. Alle leeftijds
groepen kunnen worden aangedaan, maar de verlamming treedt vooral op bij

24mannen tussen de 30 en 40 jaar . Tevens kan de patient pijn rond het 
oor en een doof gevoel in het gelaat en de tong krijgen. Dan treedt een 

éénzijdige verlamming van de gelaatsmusculatuur op. Uit dit klinische 
beloop blijkt, dat allereerst de sensibele vezels van de nervus facialis 
worden aangedaan; pas na de ontwikkeling van het oedeem zou compressie 

optreden van het motorische deel van de nervus facialis in de benige 

canalis facialis. Er ontstaat dan beschadiging van deze motorische ve

zels. In ongeveer de helft van de gevallen is de verlamming compleet.

In ongeveer 70SS van de gevallen treedt bij natuurlijk beloop van de af-
18wijking volledig herstel in dat na 4 tot 6 weken voltooid kan zijn . De 

tijdsduur vanaf het begin van het ontstaan van de Bell's paralyse tot

het begin van de remissie van de verschijnselen is van groot prognostisch 
18belang . Aangezien de diagnose per exclusionem gesteld wordt is het van 

groot belang eerst alle andere oorzaken van acute facialisverlamming 

uit te sluiten.

May beschrijft verschillende methoden van onderzoek die een prognos
tische betekenis zouden hebben. Onderzoek wordt verricht naar de traan-en 

speekselproduktie. Tevens wordt zenuwstimulatie verricht van de nervus 

facialis en vindt elektromyografisch onderzoek plaats. Aan de hand van 

het resultaat van deze gegevens wordt de ernst van de verlamming vastge
steld.

Nadat de mogelijke oorzaak van facialisverlamming is vastgesteld zal be-
25handeling moeten plaatsvinden, waarover de meningen verdeeld zijn 

0
Volgens Miehlke is het doel der behandeling het voorkomen van bescha

diging van de nervus facialis tengevolge van ischaemie. Allereerst moeten

conservatieve maatregelen worden getroffen, die in ongeveer 80S van de
0

gevallen succesvol zouden zijn. Miehlke wijst op het belang van de me-
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dicamenteuze behandeling met corticosteroïden en spasmolytica. Het ge

vaar van compressie van de nervus facialis zou in enkele speciale geval-
Q

len worden opgeheven door operatieve decompressie van de zenuw . Steun

voor de positieve invloed van decompressie op de regeneratie van de
26reeds gedegenereerde nervus facialisvezels komt van Yamamoto en Fisch

27op grond van dier experimenten. Door Devriese is echter bij proefdieren 

aangetoond, dat door decompressie de functie van de zenuw nadelig beïn

vloed kon worden wanneer deze decompressie niet uitermate zorgvuldig 
28 29 30plaatsvindt. Tamagawa , Devriese en laverner benadrukken de rol van 

de medicamenteuze behandeling.

3.3. Het klinische beeld van facialisverlamming

Bij onderzoek van een patiënt met een facialisverlamming vindt men aan de 

verlamde gelaatshelft:

in rust:

verstreken voorhoofdsplooien,

een lager staande wenkbrauw,

een wijdere ooglidspleet,

een hangend onderooglid (ectropion),

een verstreken nasolabiale plooi,

een afhangende mondhoek,

een mondhoek die naar de gezonde zijde is getrokken.

Dit wordt veroorzaakt door het wegvallen van de spierwerking aan de ver

lamde zijde. Door het ectropion van het onderooglid ontstaat een afvloed- 

stoornis van het traanvocht, waardoor het oog voortdurend traant. Bij pal- 

patie is de spiertonus van de verlamde zijde verminderd of afwezig.

bij actie: 

onvermogen tot:

het fronsen van het voorhoofd en optrekken van de wenkbrauw, 

het sluiten van de oogleden, 

het optrekken van de mondhoek, 

het sluiten van de mond,

ontbloten van de tanden aan de verlamde zijde 

en de mond wordt naar de gezonde zijde getrokken.



32

Bij poging tot ooglidsluiting ziet men de fyiologische rotatie van de oog-
g

bol naar boven. Dit noemt men het fenomeen van Bell . Doordat het oog niet 

helemaal gesloten kan worden kan er conjunctivitis of beschadiging van de 

cornea optreden. Facialisverlamming van centrale oorsprong leidt niet tot 

duidelijk functieverlies van de facialistakken die de bovenste gelaats

helft innerveren. Deze ontvangen namelijk een dubbele innervatie via de 

contralerale en ipsilaterale corticobulaire banen. Indien de laesie gelocali- 

seerd is in de medulla oblongata of de pons kunnen nabij gelegen structuren 

aangedaan zijn zoals de kern van de nervus abducens, de nervus trigeminus, 

de sensibele kern van de nervus facialis, de tractus spinothalamicus of de 

tractus corticospinalis.

Subjectief kan de patiënt hyperacusis, speekselvloed, tranenvloed en smaak- 

stoornissen waarnemen. Afhankelijk van de oorzaak van de paralyse kunnen 

algemene malaise, hoofdpijn, koorts enz. optreden.

Bij onderzoek van een patiënt met een gedeeltelijke facialisverlamming 

vindt men nog een zekere tonus in de spieren van het gelaat. In rust zal 

het gelaat meestal symmetrisch zijn, maar bij actie zal een duidelijke 

asymmetrie zichtbaar worden.

Indien na verlamming het proces van zenuwregeneratie op gang komt, is het 

mogelijk dat de uitspruitende axonen niet de overeenkomstige endoneurale 

buizen aan de distale zijde binnengroeien. Wanneer een zenuwvezel, die de 

spieren van de mond mond moet innerveren, de spieren van het oog gaat reïn- 

nerveren, zal bij beweging van de mond de ooglidspleet nauwer worden. Dit 
noemt men synkinese^ .

Indien parasympathische vezels, die de speekselklieren moeten innerveren, 

de traanklier gaan reïnnerveren, zal bijvoorbeeld tijdens een maaltijd de

patiënt plotseling een overmatige tranenvloed krijgen. Dit noemt men ook 
0

wel krokodilletranen . Op soortgelijke wijze kan het syndroom van Frey op

treden: er ontstaat zweetsekretie van de verlamde gelaatshelft bij eten en 
0

drinken . Dit syndroom komt alleen voor bij pathologie in het parotis
0

gebied, na parotidectomie en soms na een parotitis .

Ook kan spasme van de gelaatsmusculatuur optreden bij herstel van de ver-
0

lamming. Deze spasme kan zelfs leiden tot contracturen in het gelaat .
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3.4. Diagnostiek van facialisverlamming

De symptomatologie van de facialisverlamming wordt bepaald door oorzaak en 

niveau van de laesie. Voor de localisatie van het niveau van de bescha

diging staan verschillende onderzoekmethoden ter beschikking, die in het

kort behandeld zullen worden. In geval van een facialisverlamming is een
9

goede anamnese van groot belang . Een algemeen intern, neurologisch en 

otologisch onderzoek is noodzakelijk. Tevens kunnen laboratoriumtesten van 

bloed, urine, faeces of liquor kunnen worden verricht.

3.4.1. Electrische onderzoekmethoden

- de zenuwprikkelbaarheidstest ("nerve excitability test")

Bij dit onderzoek wordt de nervus facialis voor het oor transcutaan ge

prikkeld en wordt de stroomintensiteit gemeten, die juist nodig is om

contractie op te wekken in de musculatuur onder het oog en in de naso- 
32labiale plooi . Dit onderzoek wordt verricht zowel aan de gezonde zijde

als aan de verlamde zijde. Indien een verhoogde stroomin tensi tei t nodig

is om de musculatuur te prikkelen wijst dit op een beschadiging van de

nervus facialis. De zenuwprikkeIbaarheid wordt distaai van de laesie

bepaald en daarom duurt het enige dagen voordat de test afwijkend is. Een

verschil tussen de normale en verlamde zijde meer dan 3,3 m Amp. wordt

als afwijkend beschouwd en wijst op zenuwdegeneratie. Meestal wordt de

test na één of twee dagen herhaald om te zien of het verschil tussen de

verlamde zijde en de gezonde zijde groter is geworden. De stijging van de

prikkelbaarheidsdrempel tot 20 m Amp. wijst op een ernstige stoornis,

waarna compleet herstel van de laesie niet meer zal plaatsvinden. Zolang

het verschil van de gemeten prikkelbaarheidsdrempel onder de 3 m Amp.
32 33

blijft zal meestal compleet herstel optreden ’

- maximale prikkelbaarheidstest ("maximal excitability test")

Bij dit onderzoek worden de facialistakken aan de normale en verlamde 

zijde percutaan gestimuleerd. Allereerst wordt de normale zijde geprik

keld met een stroomintensiteit van 5 m Amp. Deze intensiteit wordt op

gevoerd tot een bepaald maximum, dat de patiënt nog kan verdragen. Met 

deze maximale stroomintensiteit worden de facialistakken aan beide zijden 

geprikkeld. De spiercontracties aan de verlamde zijde worden vergeleken 

met de spiercontracties aan de normale zijde. De respons van de verlamde 

zijde wordt uitgedrukt in gelijk, licht verminderd, sterk verminderd of
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afwezig. Deze test kan na enkele dagen herhaald worden en naar aanleiding 
van de verkregen gegevens krijgt men een indruk van de prognose van de

verlamming. De kans op herstel wordt uitgedrukt in een bepaald percen-
, 34,35tage

elektroneuroqrafie
Dit is de enige test die kwantitatieve informatie geeft over de hoeveel-

19heid gedenegereerde zenuwvezels distaai van de plaats van de laesie 

Bij dit onderzoek wordt de nervus facialis juist distaai van het foramen 
stylomastoïdeum supramaximaal gestimuleerd. Ter hoogte van de nasola- 

biale plooi worden electroden op de huid aangebracht die de samenge

stelde actiepotentialen van de periorale spieren registreren. De ampli

tude van de opgewekte summatie actiepotentialen aan de gezonde zijde en 

aan de verlamde zijde worden gemeten. Uit het verschil tussen de ampli
tudo's van de actiepotentialen aan de gezonde en aan de verlamde zijde 
kan men het percentage gedegenereerde zenuw berekenen^ 

elektromyoqrafie
Impulsen van spiercellen (spiervezels) zijn te registreren in extracel- 

lulaire afleidingen. Een dergelijke afleiding van de elektrische acti
viteit binnen een spier noemt men een elektromyogram .̂ Bij dit onderzoek 

worden actiepotentialen van de gelaatsspieren gemeten met behulp van
elektroden die in de spier zijn geplaatst. Normaal vertoont een spier in

9
rust geen elektrische activiteit . Bij een zwakke willekeurige contractie 
worden in eerste instantie actiepotentialen gemeten van enkele motor

units. Op het elektromyogram ziet men dan meestal activiteit in de vorm 
van een enkelvoudig patroon van de actiepotentialen. Naarmate de contrac- 

tiekracht toeneemt, worden meer motorunits ingeschakeld, waardoor meer
dere actiepotentialen verschijnen en een gemengd patroon van actiepoten

tialen ontstaat. Deze zijn dan niet meer van elkaar te onderscheiden. Als 
de ontladingsfrequentie van de motorunits toeneemt bij contractie, kan de 

activiteit zo toenemen, dat de actiepotentialen van de afzonderlijke 

motorunits niet meer te herkennen zijn en ontstaat er een interferentie

patroon . Bij de elektromyoqrafie wordt alleen de activiteit in de spier 
gemeten rond de electroden. Om informatie te verkrijgen over de gehele 

spier moet men deze op meerdere plaatsen onderzoeken. Ook onstaan actie

potentialen van de spier door prikkeling tengevolge van het inbrengen van 

de naaldelectrode. Na denervatie van de spier geeft het inbrengen van de 

naaldelectrode nog aanleiding van enige actiepotentialen. Dit kan gedu

rende enige tijd na het optreden van de denervatie blijven bestaan, maar
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verdwijnt na enige weken. In dezelfde periode beginnen spontane fibril- 

latie actiepotentialen op te treden. Deze fibrillatie actiepotentialen 

laten op het elektromyogram karakteristieke actiepotentialen zien die het 

gevolg zijn van de spontane activiteit van de afzonderlijke spierweef

sels. De amplitude van deze actiepotentialen vermindert in hoogte en

frequentie na verloop van tijd, maar blijven bestaan zolang de spier 
2

fibrilleert . Het onderliggende mechanisme van deze fibrillatie is nog 
9

niet bekend . Bij partiele denervatie van de spier is de hoeveelheid 

motorunits die geactiveerd kan worden verminderd en zal bij willekeurige 

contractie geen interferentiepatroon optreden maar zullen wel afzonder

lijke actiepotentialen te zien zijn.

Elektromyografisch onderzoek kan ook worden verricht tijdens stimulatie 

van de zenuw die de onderzochte spiergroep innerveert. Dit onderzoek is 

waardevol bij studies waarbij men de geleidingstijd en de geleidings- 

snelheid van de zenuw kan bepalen in relatie tot de opgewekte actiepo

tentialen van de spier. Dit onderzoek wordt ook wel stimulatie elektro- 

myografie genoemd. Het kan worden toegepast bij onderzoek van zenuwlae- 

sies waarbij geen continuï tei tsverlies van het axon is opgetreden maar 

wel een stoornis in de geleiding van de zenuw. Ook kan dit onderzoek 

informatie verschaffen over degeneratie van zenuwvezels. Het geeft tevens 

een indruk over het proces van degeneratie van de zenuw na Wallerse dege

neratie. Men krijgt hierbij echter geen informatie over de hoeveelheid
2

beschadigde zenuwvezels . Het is van belang te wijzen op het feit dat 

bij alle elektrische onderzoeken sprake is van een zeker tijdsverloop 

tussen het ontstaan van de zenuwlaesie en het optreden van afwijkingen 

bij het onderzoek. Bij de elektromyografie treden de fibrillatiepotentia- 
en meestal pas na enkele weken op^. In geval van de zenuwprikkelbaar- 

heidstest en de maximale stimulatietest treden meestal pas na één tot 

vier dagen afwijkingen op. Dit komt door het feit dat een doorgesneden

zenuw nog enige dagen na het ontstaan van de laesie impulsen kan geleiden
34indien de zenuw distaai van de laesie geprikkeld wordt . Ook bij de 

elektroneurografie treedt een zeker tijdsverloop op vooraleer afwij

kingen worden gevonden. Het delay bij deze elektrische onderzoeken ont

staat omdat er enige tijd voor nodig is vooraleer de zenuwdegeneratie de
19plaats bereikt waar gestimuleerd wordt
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3.4.2. Radiologisch onderzoek

De volgende onderzoeken kunnen worden verricht:

- standaardopname van schedel, mastoïd, middenoor, rotsbeenpunt, schedel 

basis.

- tomografie,

Dit onderzoek is geïndiceerd indien men op de standaardopnamen een af

wijking heeft geconstateerd, maar beter geïnformeerd wil zijn over de 

localisatie en de grootte van de laesie. Met dit tomografisch onderzoek

kan men exacte informatie verkrijgen over het benige kanaal van de nervus
38facialis in het os temporale . Inmiddels is dit onderzoek vrijwel ver

vangen door de computertomografie.

- computertomografie,

- angiografie.

3.4.3. Traansecretie (Schirmertest)

Een verminderde traansecretie kan optreden bij laesies ter hoogte van het

ganglion geniculi, waar de nervus petrosus major superficialis wordt af-
39gegeven voor de innervatie van de glandula lacrimalis

3.4.4. Speeksel- en smaaktesten

De smaakvezels van het voorste tweederde deel van de tong en de secreto- 

rische vezels voor de innervatie van de sublinguale en submandibulaire 

speekselklieren verlopen via de chorda tympanie (zie hoofdstuk 3). Met

behulp van speekseltesten kan men een verminderde speekselvloed aan- 
40 41tonen ’ . Met de smaaktest (electrogustometrie) wordt een vermindering

42van de smaaksensatie van de tong gediagnostiseerd . Ook kunnen veran-
43deringen in de pH van het speeksel worden aangetoond

3.4.5. De stapedius-reflex

Distaai van het ganglion geniculi wordt de nervus stapedius afgegeven. Deze 

zenuw innerveert de musculus stapedius. Laesies op dit niveau veroorzaken 

een afwijkende stapediusreflex. De functie van de musculus stapedius wordt 

onderzocht door het meten van veranderingen in de akoestische impedantie
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44van het oor . Met behulp van impedantie-audiometrie worden geluidsgolven 

uitgezonden, die gereflecteerd worden door het trommelvlies. Wanneer de 

"stijfheid" van het trommelvlies en de keten van gehoorsbeentjes toeneemt 

zullen meer geluidsgolven worden weerkaatst. De impedantie is dan toege
nomen. Bij sterke akoestische stimulatie van een normaal oor ontstaat een 
bilaterale contractie van de musculus stapedius om de overdracht van het 

geluid naar de cochlea te verminderen. Contractie van de musculus stapedius 

verhoogt de "stijfheid" van de gehoorsketen, de impedantie stijgt. Bij 

facialisverlamming zal deze contractie niet optreden omdat een tak van de

nervus facialis, de nervus stapedius, deze spier innerveert. Er wordt dan
44geen verandering in impedantie gemeten

^•4.6. Andere onderzoekmethoden

~ zenuwbiopsie en electronenmicroscopisch onderzoek,

~ immunofluorescentie-onderzoek,

~ echoencephalografie.

traan-, speeksel- en smaaktesten en de stapediusrefiex spelen niet al
leen een rol bij de topografisch diagnose van de laesie bij facialisver- 

lamming , maar hebben ook prognostische betekenis bij acute facialisver- 
lamming 1 .”,42,43,45.
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HOOFDSTUK 4

Overzicht van de beschreven methoden tot herstel van de 

elevatie van de mondhoek bij facialisverlamming

De chirurgische behandeling van facialisverlamming is op verschillende 

wijzen mogelijk. Talloze technieken zijn toegepast met een grote variatie 

in het uiteindelijke resultaat. Voor de keuze van operatie kunnen van 

belang zijn:

- de duur van de verlamming,

- de functionele toestand van de mimische spieren,

- de mate van beschadiging van de nervus facialis,

- de leeftijd en gezondheid van de patiënt,

- de psychosociale situatie van de patiënt.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de operatieve methoden die 

zijn toegepast.

Deze operaties zijn in vijf groepen te verdelen:

4.1. Hechten van de nervus facialis aan naburige zenuwen

1. aan de nervus accessorius,

2. aan de nervus hypoglossus,

3. aan de nervus glossopharyngeus,

4. aan de nervus phrenicus.

4.2. Herstel van de doorsneden nervus facialis door een primaire zenuwnaad 

of zenuwtransplantatie

4.3. Gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie

4.4. Spiertransplantatie of -transpositie

1. zonder reïnnervatie-procedures,

2. in combinatie met reïnnervatie-procedures.
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4.5. Andere technieken

1. statische correcties,

2. selectieve denervatie of resectie van spiergroepen van de gezonde 

zijde van het gelaat,

3. de "nerve-muscle pedicle" techniek.

Bij de operaties, die beschreven worden onder 4.1, 4.2 en 4.3 staat reïn- 

nervatie van de verlamde gelaatsspieren door de nervus facialis centraal.

De belangrijkste factor blijkt zowel het aantal axonen in het distale deel 

van de nervus facialis te zijn dat overleeft, als de functionele toestand 

van de verlamde aangezichtsspieren.

Degeneratieve verschijnselen van de spieren treden zelden op binnen één

jaar na het ontstaan van de verlamming en in de meeste gevallen pas na 
1

ongeveer drie jaar . Talloze auteurs beschrijven een geslaagde reinnervatie 
2,3,4na jaren

4.1. Hechten van het distale deel van de nervus facialis aan naburige 

zenuwen (nerve transfer)

In 1873 beschreef Létievant^ de mogelijkheid om een doorsneden zenuw te 

herstellen door het distale deel van de zenuw te verbinden met een gezonde 
naburige zenuw. Drobni (geciteerd door Ballance en Dual^), demonstreerde in 

1879 dat een verbinding van het distale deel van de beschadigde nervus 

facialis met het proximale deel van een gezonde naburige zenuw kan leiden 

tot een zekere mate van motorisch herstel van de gelaatsmusculatuur. 

Drobni gebruikte hiervoor de nervus accessorius. Faure en Furet maakten 

eveneens een verbinding van het proximale uiteinde van de nervus acces

sorius met het distale deel van de, door een kogel beschadigde, nervus 

facialis. Het resultaat van deze operatie is niet bekend.
Q

Hackenbruch verrichtte in 1902 dezelfde operatie bij een meisje van acht 

jaar oud met een facialisverlamming. Negen maanden na operatie zou het kind 

de verlamde mondhoek bij willekeurige contractie wat naar buiten kunnen 

bewegen en zou de symmetrie van het gelaat in rust verbeterd zijn.
9

Körte herstelde een doorsneden nervus facialis door het distale deel te

verbinden met het proximale deel van de nervus hypoglossus. Ballance paste
10deze zelfde operaties toe in 1906 . Talloze chirurgen hebben zich met deze

technieken bezig gehouden en ook werden de nervus glossopharyngeus en de
6 11 12nervus phrenicus gebruikt voor reïnnervatie van de nervus facialis ’ ’
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Wij zullen een korte beschrijving geven van deze verschillende operaties.

4.1.1. Hechten van de nervus facialis aan de nervus accessorius

Bij deze operatie wordt de nervus accessorius gebruikt voor reïnnervatie 

van de nervus facialis. Een beperking van de schouderfunctie is het resul

taat en wordt veroorzaakt door atrofie van de musculus trapezius en sterno- 
2 6 13 14 13 16cleidomastoïdeus ’ ’ ’ ’ ’ .Na een geslaagde reinnervatie is er

contractie in het gelaat op te wekken door de schouder te bewegen en zou
17het gelaat in rust symmetrisch zijn. Love zag weinig problemen met het

verlies van schouderfunctie en paste deze operatie toe bij 87 patiënten en

beschreef een geslaagde reïnnervatie in de meerderheid van de gevallen.

Love trachtte door een deel van de nervus accessorius te gebruiken de af-
18 19wijking van de schouder te verminderen . Bragdon en Gray pasten een 

procedure toe, waarbij de innervatie van de musculus trapezius gespaard 

bleef. De functie van de schouder bleef hierdoor behouden. Yanagihara 

gebruikte dezelfde methode, waarbij hij met behulp van zenuwtransplantaten

de verbinding tot stand bracht tussen nervus accessorius en nervus facialis
20met een goed resultaat. De Amicis beschreef bij 54 patiënten een "bevre

digend" resultaat in meer dan de helft van de gevallen. Herstel van de 

emotionele gelaatsexpressie werd door hem niet opgemerkt. Voorts beschreef 

hij het optreden van synkinese tussen de musculus trapezius en gelaats

spieren.
«

4.1.2. Hechten van de nervus facialis aan de nervus hypoglossus

Zoals reeds eerder werd beschreven is dit een zeer oude methode, die nog

steeds wordt toegepast. Door denervatie van de nervus hypoglossus ontstaat

hemiatrofie van de tong en kunnen er stoornissen met kauwen, praten en
slikken optreden^. Ballance^ verrichtte zelfs een combinatie van een

facialis-hypoglossus verbinding en een accessorius-hypoglossus verbinding
21om deze stoornissen te voorkomen. Evans behandelde 13 patiënten met een

"bevredigend" resultaat en benadrukte dat de voordelen van de operatie
16zeker opwegen tegen de nadelen. Stennert maakte een vergelijking van de 

resultaten van patiënten met een hypoglossus-facialis verbinding met pa

tiënten waarbij de nervus facialis in de canalis facialis met een zenuw- 

transplantaat was hersteld en vond geen noemenswaardig verschil in de 

resultaten. De tonus van de gelaatsspieren in rust was in beide groepen
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"goed". Alleen de onwillekeurige bewegingen van de gelaatsspieren waren bij

de hypoglossus-facialis groep minder dan bij de zenuwtransplantatiegroep.

De ooglidsluiting functioneerde bij de hypoglossus-facialis patiënten

slecht, de periorale musculatuur functioneerde na deze procedure beter. 
2

Conley en Baker maakten gedurende twintig jaar bij 122 patiënten een

verbinding tussen de nervus facialis en nervus hypoglossus. Zij benadrukten

dat de hemiatrofie bij slechts 25?i van hun patiënten in ernstige mate

klachten veroorzaakt.
22Fisch en Hof zagen bij 13 behandelde patiënten geen problemen met 

spreken, kauwen en slikken. Eén van de voordelen van de hypoglossus-facia

lis verbinding is volgens Conley, dat na reïnnervatie het gelaat reeds 

onwillekeurig beweegt bij praten, eten en drinken. Willekeurige bewegingen 

kunnen worden opgewekt door de tong in de mondholte te bewegen.

4.1.3. Hechten van de nervus facialis aan de nervus glossopharyngeus

6 11Deze methode werd beschreven door Ballance en Watson-Williams . Deze 

techniek is evenwel weinig toegepast op grond van het feit dat de nervus 

glossopharyngeus een sensibele zenuw is en bovendien moeilijk toegankelijk 

is.

4.1.4. Hechten van de nervus facialis aan de nervus phrenicus

12 23 2Hardy en Perret beschreven deze methode. Conley wees op het nadeel dat

er een halfzijdige hoogstand van het diafragma optreedt en dat deze methode

dus niet toegepast kan worden bij patiënten met longafwijkingen.

4.2. Herstel van de doorsneden nervus facialis door een primaire zenuwnaad 

of zenuwtransplantatie

Indien de nervus facialis na een scherpe verwonding doorsneden is, zal

directe approximatie van de zenuwuiteinden door een primaire zenuwnaad het
23beste functionele resultaat geven . Indien het te overbruggen defect zo 

groot is dat directe hechting van de zenuwuiteinden slechts met spanning op

de zenuwnaad kan worden bereikt, is de kans aanzienlijk dat fibroblasten de 
2 6naad blokkeren . Doorgroei van axonen wordt daardoor bemoeilijkt en

functioneel herstel blijft uit. In dit geval is een zenuwtransplantatie 
26geïndiceerd . Bunnell verrichtte als eerste een primaire zenuwnaad van de
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14nervus facialis intratemporaal . In 1930 verrichtte hij een zenuwtrans-
24 6plantatie van de nervus facialis . Ook Ballance beschreef goede resul

taten bij herstel van de nervus facialis in het os temporale door middel 
van zenuwtransplantaties. Ondanks deze gunstige publicaties duurde het nog

tot de vijftiger jaren voordat zenuwtransplantaties van de nervus facialis,
25 27het zogenaamde facial grafting, weer werden toegepast ’ . Deze techniek

werd gebruikt, wanneer er bij maligne tumoren van de glandula parotis een 

totale parotidectomie noodzakelijk was met resectie van de nervus facialis. 

Het defect van de nervus facialis werd overbrugd met behulp van een 

zenuwtransplantaat. Meestal werd hiervoor de contralaterale nervus au- 
ricularis magnus gebruikt4 ’ . Conley benadrukte, dat een zenuwtrans

plantaat slechts kan overleven als het in goed doorbloed weefsel ligt.

De afgelopen twintig jaar is de belangstelling voor de operaties van de 

nervus facialis toegenomen en thans zijn de meeste auteurs het er over 

eens, dat een directe zenuwnaad, al of niet in combinatie met een zenuw-
transplantatie, de meest doelmatige manier is om een doorsneden nervus 

2
facialis te herstellen .
Met de invoering van de operatiemicroscoop in de zestiger jaren zijn de re

sultaten van deze operaties sterk verbeterd.

%
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figuur 4.1. De epineurale naad.
(figuur 4.1 t/m 4.4 uit: Rijnders, W., (1979), De microchirurgische 
behandeling van patiënten met scherpe letsels van de nervus medianus en 
ulnaris van de pols, Academisch Proefschrift, Utrecht.)

Sedert Hueter (1873) werd een doorsneden zenuw hersteld door een epineurale
29naad (geciteerd door Millesi ). Bij deze methode worden door het epineu- 

rium van het distale en proximale zenuwuiteinde een aantal hechtingen

geplaatst om een goede approximatie van het epineurium van de zenuwuitein- 
29den te verkrijgen (zie fig. 4.1.).

Het grote nadeel van deze methode is het feit, dat aan de buitenkant de 

naad er fraai uit kan zien, maar dat aan de binnenzijde de approximatie van 

de zenuwuiteinden niet optimaal hoeft te zijn (zie fig. 4.2).
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figuur 4.2. Dwarsdoorsnede epineurale naad.

De uitgroeiende axonen van het proximale renuwuiteinde kunnen dan niet de

corresponderende endoneurale buizen van het distale zenuwuiteinde bereiken,
29wat vooral van belang is bij zenuwen met meerdere fasciculi . Door de 

aanwezigheid van epineurium ter plaatse van de naad bestaat de moge lijk 

heid, dat bindweefsel de zenuwnaad ingroeit en de doorgroeiende axonen 
blokkeert^. Door al deze nadelen ging men op zoek naar andere opera

tietechnieken. Er werden pogingen gedaan om de ingroei van bindweefsel

vanuit de omgeving te verminderen door de naad te omringen met een mem-
29braan. Dit wordt ook wel tubulisatie genoemd . Bij proefdieren werden

tantalum, millipore, collageen en silastic getest als omhullend mem- 
29 30 31braan ’ . Vuursteen ontwikkelde bij proefdieren een indirecte naad,

waarbij de uiteinden van de zenuw in een silastic manchet zonder spanning

en zonder hechtmateriaal tegen elkaar worden gebracht. Bij deze techniek

zou er geen neuroomvorming of toename van bindweefsel optreden.
25 26 28Conley ’ ’ beschermde zijn zenuwnaden met behulp van plastic cilinder-

32tjes. Miglets en Thomas stelden vast, dat het omringen van de naad met
29een venetransplantaat geen invloed had op de bindweefselingroei. Millesi 

zag weinig heil in deze tubulisatie en benadrukte ter preventie van 

bindweefselvorming ter plaatse van de naad het belang van:
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- de exacte approximatie van de distale en proximale zenuwuiteinden,

- het vermijden van spanning op de zenuwnaad,

- het reseceren van het epineurium rondom de zenuwuiteinden, omdat dit de 

bron zou zijn van de bindweefselvorming.

Na het verwijderen van bet epineurium splitste hij de zenuwstompen in 

meerdere fasciculi.Grote fasciculi worden geidentificeerd en kleinere 

fasciculi in groepjes gerangschikt. De zenuwuiteinden worden over een 

bepaalde afstand gereseceerd afhankelijk van de aard van het trauma en de 

mate van fibrose. Fr wordt een tekening gemaakt van de zenuwuiteinden en 

daarna worden de corresponderende fasciculi of groepen fasciculi met elkaar 

verbonden met behulp van zenuwtransplantaten. Het probleem is dat het 

fasciculuspatroon in de perifere zenuw zich over een korte afstand aan

zienlijk kan wijzigen.

Bij de zenuwtransplantatie moet men hiermede rekening houden. De transplan- 

taten, die langer zijn dan het defect ter preventie van spanning, worden 

met behulp van de operatiemicroscoop geapproximeerd. Eén hechting per 

zenuwnaad is vaak voldoende. Deze techniek werd door Millesi ingevoerd en 

wordt "interfasculair grafting" genoemd ’ (zie fig. 4.3).

Bij herstel van de continuïteit van de nervus facialis bleek de nervus su- 

ralis uit het been een geschikte donorzenuw te zijn, maar ook werden takken 
van de plexus cervicalis of de nervus auricularis magnus gebruikt^’^. 

Rijnders besloot volgens de techniek van Millesi ook verse, scherpe 

letsels van perifere zenuwen te behandelen. Hij noemde dit de interfasci- 

culaire zenuwnaad, waarbij fasciculi van het distale en proximale zenuwuit- 

einde met elkaar werden verbonden (zie fig. 4.4.).
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figuur 4.3. Interfascicular grafting.

*

figuur 4.4. Interfasciculaire zenuwnaad.
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4.3. De gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie (cross-facial nerve graf

ting, C.F.N.G.)

In het begin van de zeventiger jaren werd een nieuwe methode om zenuw-

transplantatie van de nervus facialis te verrichten geïntroduceerd door 
38 39Smith en Scaramella . Hierbij werd een verbinding gemaakt tussen de 

nervus facialis aan de gezonde zijde naar de nervus facialis aan de 

verlamde zijde door middel van zenuwtransplantaten. De anatomische basis 

van deze operatie is gelegen in het feit, dat de perifere takken van de 

nervus facialis als een netwerk met elkaar verbonden zijn. Sommige van deze 

perifere takken kunnen zonder functieverlies worden gekliefd. Het proximale 

uiteinde van zo'n doorsneden gezonde nervus facialis tak kan worden 

gebruikt om de axonen te leveren, die dan door middel van zenuwtransplan

taten naar de verlamde zijde worden geleid. Daar worden de transplantaten
40verbonden met het distale uiteinde van de facialistakken . Talloze auteurs

hebben sindsdien deze techniek toegepast en verder ontwik-

keld . Smith verbond met behulp van een zenuwtrans-

plantaat enkele buccale takken van de nervus facialis van de gezonde zijde
39met enkele buccale takken van de verlamde zijde. Scaramella verbond 

enkele buccale takken aan de gezonde zijde met de stam van de verlamde 

nervus facialis door middel van een zenuwtransplantaat, dat gelegen was in 

de subcutis van de regio mentalis (zie fig. 4.5.).

De auteurs waren niet duidelijk over hun resultaten.
Volgens Fisch^ en Samii^ kon meer dan de helft van de perifere takken van 

de nervus facialis worden doorsneden zonder dat er functieverlies optrad. 

Daarom verbonden zij overeenkomstige takken van de rami mandibularis, 

buccales en zygomatici van de gezonde zijde met de verlamde zijde door 

middel van twee nervus suralis transplantaten in één operatieve zitting.
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figuur 4.5 Technieken van de gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie 
(C.F.N.G.).
A - Verbinding van tak van de rami buccales (B) van de normale contralate

rale zenuw met de distale stomp van de gelaedeerde nervus facialis.
B - Takken van de rami buccales en orbito-zygomaticus (OZ) van de gezonde 

zijde worden verbonden met takken van de rami mandibularis (M) en 
orbito-zygomaticus van de verlamde zijde.

C - Perifere fasciculi van de rami orbito-zygomaticus, buccales en ramus 
mandibularis marginales van de gezonde nervus facialis worden apart 
verbonden met de corresponderende zenuwtakken van de verlamde zijde. 

(Uit: Fisch, U. (1974), Facial Nerve Grafting, Otolaryngol. Clin. N.A. 7, 
2:517.)

Deze transplantaten werden via de subcutis van de bovenlip van de ene ge-
42laatshelft naar de andere doorgevoerd. Anderl verrichtte deze operatie in 

twee stadia. Om zoveel mogelijk individuele spieren van het gelaat aan de 

verlamde zijde te reinnerveren werden in het eerste stadium aan de ge

zonde zijde enkele perifere takken van de rami mandibularis, buccales en
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zygomatici verbonden met enkele nervus suralis transplantaten. Deze 

transplantaten werden via verschillende subcutane tunnels ter plaatse van 

het voorhoofd, bovenlip en de kin naar de verlamde zijde geleid tot in het 

gebied van de parotis. De lengte van de transplantaten varieerde van 6 tot 

17 cm. Na vier tot zes maanden bleek dat de axonen het transplantaat waren 

ingegroeid en aanleiding tot neuroomvorming hadden gegeven. Dan werd een 

verbinding gemaakt met de zenuwtransplantaten en de corresponderende takken 

van de nervus facialis aan de verlamde zijde.

De voordelen van deze operatie in twee stadia zijn volgens Anderl, dat min

der gemakkelijk littekenvorming ter plaatse van de zenuwnaad aan de ver

lamde zijde optreedt als er uitspruitende axonen aanwezig zijn en dat een

neuroom wordt gevormd in het distale uiteinde van het zenuwtransplantaat
46 44als bewijs van axonendoorgroei . Anderl behandelde van 1971 tot 1979 23 

patiënten volgens deze methode naar zijn zeggen met een " bevredigend" 

resultaat.

Bij deze methode (de zogenaamde cross-facial nerve grafting, C.F.N.G.) is 

de functionele toestand van de spieren bepalend voor het uiteindeiijke 

resultaat. Doordat de regenererende axonen enige maanden nodig hebben om 

de contralaterale gelaatshelft te bereiken, kan deze functionele toestand 

van de spieren verder zijn afgenomen ’ ’

De verbinding van de nervus facialis met naburige zenuwen, zoals de nervus

hypoglossus of de nervus accessorius heeft deze bezwaren in veel mindere
mate. Het tijdsverloop is daar ongeveer vier maanden^. Een ander nadeel

van de C.F.N.G. is het feit, dat slechts de helft van de gezonde facialis-

takken kunnen worden gebruikt om de verbinding tot stand te brengen met

het transplantaat. Aan de verlamde zijde kan het transplantaat ook slechts

met ongeveer de helft van de facialistakken verbonden worden. De ingroei
43 46van axonen is hierdoor beperkt ’ . Tevens kan het voorkomen dat bij

vergissing het zenuwtransplantaat wordt verbonden met sensibele zenuwtakken 

van de nervus trigeminus in plaats van de takken van de nervus facialis. 
Dit kan zowel aan de verlamde als aan de gezonde zijde voorkomen^. 

Een voordeel van de C.F.N.G. is, dat door een vermindering van de inner-

vatie aan de gezonde zijde er een verbetering van de symmetrie van het
, . . ,,26,41gelaat optreedt

4.4. Spiertransplantatie of -transpositie

Indien door een langdurig bestaande facialisverlamming de gelaatsmus-
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culatuur atrofisch is geworden zal reïnnervatie niet mogelijk zijn. In zo'n 

geval zal men een gezonde goed functionerende spier naar het gelaat moeten 

brengen door transpositie of transplantatie al of niet tezamen met reïn- 

nervatie procedures.

4.4.1. zonder reïnnervatie procedures

Transpositie van spieren voor herstel van de motoriek van het gelaat wordt
48al meer dan 75 jaar toegepast . Talloze spieren van het hoofd-halsgebied 

werden hiervoor gebruikt, zoals de musculus masseter, temporalis, fronta

lis, sternocleidomastoïdeus, digastricus en het platys- 

ma ’ ’ ’ 7 ’ ’ . De meest toegepaste methoden waren

de transpositie van de musculus masseter en de musculus temporalis. In 1908 

maakte Lexer (geciteerd door Baker en Conley ) de voorste helft van de 

masseter los van zijn insertie aan de mandibula en verplaatste dit deel van 

de spier naar de mondhoek aan de verlamde zijde. Omdat bij de door Lexer 

beschreven transpositie van de musculus masseter gemakkelijk beschadiging 
optrad van de motorische innervatie werd de techniek gewijzigd. Owens'^ 

verbond de musculus masseter met de mondhoek met behulp van fasciestrips om 

de motorische innervatie van de spier zo min mogelijk te verstoren. Zijn 

resultaten bij 11 patiënten zouden "bevredigend" zijn. De getransponeerde 

masseter trok de mondhoek naar achteren en niet naar boven zoals wenselijk 
zou zijn. Clarkson"^ plaatste rond de masseter een fasciestrook, die hij 

verbond met de fascia temporalis. Hierdoor wordt de contractierichting ge

wijzigd en treedt elevatie van de mondhoek op. De meeste auteurs gebruikten

de musculus masseter voor herstel van de motoriek van de mond en de mus-
51 52 54 57culus temporalis voor herstel van de ooglidfunctie ’ ’ ’ . De reden was

dat de musculus temporalis, die bij de origo werd losgemaakt, na transposi

tie te kort bleek te zijn om de mondhoek te bereiken. Dit kon worden ver

holpen door de origo van de musculus temporalis te verbinden met de mond
hoek door middel van fasciestroken, zoals door Gillies^ werd beschreven in 

611934. Rubin maakt nog steeds gebruik van de temporalis transpositie, 

zoals deze door Gillies werd beschreven. Hij gebruikt de gehele musculus 

temporalis voor herstel van de motoriek van zowel mond als de oogleden. 
McLaughlin^ ontwikkelde een methode, waarbij de insertie van de musculus 

temporalis aan de processus coronoïdeus van de mandibula werd losgemaakt en 

door middel van fasciestroken werd verbonden aan de mondhoek.
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De musculus temporalis en de musculus masseter zijn kauwspieren. De con

tractie van deze spieren kan slechts tot stand komen door kauwen, op elkaar 

klemmen van de kaken en het zijdelings bewegen van de mandibula. Slechts 

door een intensieve oefening kan de patiënt deze contracties onder controle 

krijgen. Een glimlach kan dan worden aangeleerd door de kaken op elkaar te 

klemmen. Onwillekeurige contracties kunnen niet optreden. In het algemeen 

zijn de spiertransposities relatief eenvoudige operaties, waarmee goed 

functionerend spierweefsel naar de verlamde gelaatshelft kan worden ge

bracht. Door verplaatsing van de spier ontstaat slechts weinig functiever- 
48lies . Transpositie van de musculus temporalis en musculus masseter moet

48volgens Baker en Conley worden overwogen in gevallen van langdurig be

staande facialisverlamming of bij congenitale afwijkingen van de nervus 

facialis en mimische musculatuur.

4.4.2. in combinatie met reïnnervatieprocedures 

6 2Freilinger combineerde een spiertranspositie met de C.F.N.G. Hij ver

plaatste na denervatie het centrale deel van de musculus temporalis aan de 

verlamde zijde over het zygoma naar de mondhoek. In deze spier implanteer

de hij een gekruist aangezichtszenuwtransplantaat om reïnnervatie te be

werkstelligen (neurogene neurotisatie). Zes maanden later zou de patient 
een normale functie van de verlamde spier hebben. Nicolaï^5 paste deze 

methode toe bij 8 patiënten met een wisselend resultaat. Hij vond dat deze 

methode minder tijdrovend was en minder risico's met zich meebracht dan een 

vrije spiertransplantatie met microvasculaire anastomose. Het bleek dat de 

musculus temporalis nooit helemaal kon worden gedenerveerd, waardoor er na 

denervatie een competitie zou ontstaan tussen ingroeiende axonen van het 

zenuwtransplantaat en de axonen van de doorsneden nervus trigeminustakken, 

die de musculus temporalis innerveren. Tevens wees Nicolaï op de geringe 

verkortingsweg van de musculus temporalis

Andere spieren die verplaatst kunnen worden zijn de musculus masseter,
44sternocleidomastoïdeus en pectoralis major. Anderl gebruikte een deel van 

de musculus masseter voor elevatie van de mondhoek en een deel van de mus
culus temporalis voor de ooglidsluiting. Zowel Anderl^ als Nicolaï^ 

splitsten de methode van Freilinger in twee operaties. Eerst werd een zenuw- 

transplantatie, zoals in 4.3. beschreven, verricht. Na enige maanden, als 

de axonen het transplantaat waren ingegroeid en er neuroomvorming was op
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getreden vond transpositie van de musculus temporalis of masseter plaats.

In de fossa infratemporalis werden de takken van de nervus trigeminus, die 

de musculus temporalis innerveren, doorsneden. Het distale deel van deze 

takken werd verbonden met een ipsilateraal of gekruist aangezichtszenuwtrans- 

plantaat.
64Een andere variatie van Freilingers operatie werd beschreven door Conley 

die de gehele musculus temporalis naar de wang en de mondhoek verplaatste.

De vrije spier transplantatie werd in het begin der zeventiger jaren geïn
troduceerd door Thompson^Uit klinisch en experimenteel onderzoek 

bleek dat dwarsgestreepte spieren konden worden getransplanteerd zonder 
microvasculaire anastomose^’^’^ . De spier moest worden getransplanteerd 

als een anatomische eenheid om de spiervezels niet te beschadigen. Ter ver

mindering van de zuurstofbehoefte van de spier na transplantatie moest deze 

twee weken tevoren worden gedenerveerd. Hierdoor zou de metabole activiteit 

van de spiercel dalen en de spier zou de ischaemische periode van enkele 

dagen, voordat revascularisatie vanuit de omgeving optreedt, gemakkelijker 

overleven. De spier moest over de gehele lengte in direct contact worden 

gebracht met de normaal geïnnerveerde skeletspier. Daarna trad reïnnervatie 

op door ingroei van axonen van de gezonde spier naar de getransplanteerde 

spier (musculaire neurotisatie). Na enkele maanden zou de reïnnervatie

voltooid zijn en zou de spier kunnen functioneren ’ . In de periode van
681968 tot 1975 verrichtten Thompson en Gustavson 157 spiertransplantaties 

bij 103 patiënten met een facialisverlamming. Voor herstel van de motoriek 

van de mond gebruikten zij de musculus palmaris longus en indien deze af

wezig was de musculus extensorum digitorum brevis. In 88Só van de spier

transplantaties zagen Thompson en Gustavson een "goed' tot "bevredigend"
68 69resultaat . Hakelius zag bij 89 behandelde patiënten een verbetering van 

de sfincterfunctie van de mond in ongeveer 70Só van de gevallen. Nicolaï^ 

verrichtte een spiertransplantatie van de korte teenstrekkers voor herstel 

van de elevatie van de mondhoek. Zijn resultaten waren echter teleurstel

lend, omdat de spiertransplantaten fibroseerden vbbr axoneningroei plaats

vond. Hij adviseerde deze methode niet meer voor dit doel te gebruiken.
47Andere nadelen waren volgens Conley het grote aantal operaties, die 

moesten plaatsvinden, het hoge percentage re-operaties en de interventie 

aan de niet-verlamde gelaatshelft.
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71 72Harii ’ benadrukte, dat met de volgens Thompson beschreven methode 

slechts spieren van geringe diameter kunnen worden getransplanteerd. Hier

door kan er maar een geringe contractiekracht worden verkregen voor inner- 

vatie van de mondhoek. Wel kan deze methode worden toegepast bij herstel 

van de ooglidsluiting.
73 71Naar aanleiding van experimenteel onderzoek van Tamai verrichtte Harii 

mefgoed" resultaat een transplantatie van de musculus gracilis met behulp 

van microneurovasculaire anastomoses. Tevens werden hechtingen gelegd tus

sen zenuwtakken van de musculus gracilis met zenuwtakken van de musculus 

temporalis, de nervi temporales profundi. Het distale deel van de spier 

werd verankerd aan de fascia temporalis en het proximale deel werd verbon

den met onder- en bovenlip.

Ook de musculus latissimus dorsi en de musculus extensorum digitorum brevis 
72werden door Harii gebruikt. De resultaten van de transplantaties van 

grote spieren waren beter dan die van de kleine spieren. Harii gebruikte 

bij voorkeur de stomp van de ipsilaterale nervus facialis. Indien dit niet 

mogelijk was, gebruikte hij de contralaterale nervus facialis. In dit 

laatste geval verrichtte hij eerst een C.F.N.G. en zes tot acht maanden de 

spiertransplantatie. In de meeste gevallen zou door Harii een goed resul
taat zijn verkregen^.

iii
O'Brien wijzigde de methode van Harii door de musculus gracilis op te 

splitsen in verschillende segmenten, die verbonden werden met de onder- en 

bovenlip, neus, oogleden en voorhoofd. Bij de meeste patiënten bestond er 

een goede contractiekracht van de spier vier tot vijf maanden na operatie.

Na transplantatie trad er in de meeste gevallen een aanzienlijke verminde-
... . 74,72ring van het spiervolume op

De meeste auteurs zijn het er thans over eens, dat met behulp van de mus

culus extensor digitorum brevis een geringe contractie in het gelaat wordt 

opgewekt en dat een grotere spier moet worden toegepast, zoals de musculus 
gracilis of latissimus dorsi^2’7^’Reeds in 1944 wees Eccles^ op het 

feit, dat alleen al door een tenotomie bij spieren van proefdieren een

aanzienlijke vermindering van contractiekracht werd veroorzaakt.Dit werd
78later bevestigd door experimenteel onderzoek van Terzis . Na een geslaagde 

spiertransplantatie met neurovasculaire anastomose bleek, dat de maximale 

contractiekracht van de spier na operatie nog maar 25!ó van de normale 

waarde was^fi. recente onderzoekingen van Frey^’®^ bleek het

handhaven van een juiste spiertonus na transplantatie voor het verkrijgen
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van een goed functioneel resultaat van groot belang. Na transplantatie van

de musculus rectus femoris bij konijnen met neurovasculaire anastomose trad

vermindering op van de contractiekracht tot 55X van de normale waarde. Te- 
81vens verrichtte Frey onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van 

reïnnervatie van een spier. Hieruit bleek, dat reïnnervatie door middel van 

een zenuwnaad of neurogene neurotisatie te verkiezen was boven de muscu

laire neurotisatie, zoals door Thompson werd beschreven Bij de neuro

gene neurotisatie wordt de spier immers gereïnnerveerd door een zenuw of 

zenuwtransplantaat, waarvan het distale uiteinde wordt gesplitst en daarna 

in de spier neergelegd wordt. Axonen van het zenuwuiteinde groeien dan de 

spier in.

4.5. Andere technieken

4.5.1. statische correcties

Bij statische correcties wordt getracht steun te geven aan de verlamde

spieren met behulp van transplantatie van lichaamseigen of lichaamsvreemd

materiaal. In het algemeen zijn deze correcties gericht op elevatie van de
82mondhoek en bescherming van de cornea

De mondhoek wordt met behulp van een transplantaat opgehangen aan het zy

goma of aan de fascia temporalis. Bij deze procedure wordt het materiaal

door kleine huidincisies ingebracht in de subcutis van het gelaat aan de 
53 83verlamde zijde ’ . Een grote verscheidenheid van materialen werd

84toegepast. Stein gebruikte destijds zilveren draden. Deze braken na 

verloop van tijd en daarom paste hij fascia lata toe. Anderen gebruikten 

dermis, pezen, alloplastisch materiaal zoals katoen, zijde, tantalum en 

synthetische stoffen ’ ’

De meeste auteurs maakten echter gebruik van fascia lata als transplan- 
86 90taat ’ . Deze procedures konden worden gecombineerd met locale excisies

of transposities van huid.

Het voordeel van deze operaties is de eenvoud van de procedure en het 

direct vast te stellen resultaat.

4.5.2. selectieve denervatie of resectie van spiergroepen van de gezonde ge

laatshelft

Bij facia lisver lamming is er aan de gezonde zijde meestal een zichtbare
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overmatige activiteit van de spieren door het ontbreken van de antagonis

tische werking van de spieren aan de verlamde zijde. Door dit verschil in

spier wordt de asymmetrie van het gelaat geaccentueerd. Ter verbetering van
91 92de symmetrie achtte Niklison ’ het noodzakelijk om de excessieve contrac

ties van de spieren aan de gezonde zijde te verminderen. De overactiviteit 

kan door middel van selectieve denervatie of resectie van de spiergroep 

verminderd worden. In de meeste gevallen worden de spieren via directe

benadering vrijgelegd, waarna resectie van een spiersegment in combinatie
91 92 93 94met denervatie wordt verricht ’ ’ . Clodius exploreert de gehele ner- 

vus facialis vanaf het oor tot aan de mandibula, waarna selectieve neuro- 

tomie plaatsvindt.

4.5.3. de "nerve-muscle pedicle" techniek 

1 5 95Tucker ’ beschreef deze methode om de motoriek van het gelaat te her

stellen. Hierbij worden takken van de nervus hypoglossus tezamen met 

segmenten van de spieren, die door deze zenuw werden geïnnerveerd, geïm

planteerd in de musculus levator en orbicularis oris aan de verlamde zijde. 

Reïnnervatie vindt plaats door musculaire neurotisatie. Voor herstel van 

de ooglidbeweging gebruikt hij een spierfascie strook van de musculus 

temporalis, die in het onderooglid wordt geplaatst.
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HOOFDSTUK 5

De musculus temporalis

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal de anatomie, functie en innervatie van de musculus 

temporalis worden beschreven naar aanleiding van de bestaande literatuur. 

Een aantal anatomieboeken geeft slechts een beknopte beschrijving van deze 
zenuwen^ > 2 > ^. in andere literatuur ^>5,6 worcjt wat uitgebreider op het 

beloop van de nervi temporales profundi ingegaan.

Bij de operatieve behandeling (zie hoofdstuk 6) is het van groot belang, 

dat het juiste aantal takken van de nervi temporales profundi wordt 

gevonden. Daarom hebben wij een onderzoek verricht naar de innervatie van 
de musculus temporalis bij negen kadaverschedels.^

5.2. De musculus temporalis

5.2.1. De anatomie

De musculus temporalis is een belangrijke kauwspier. De spier is waaier

vormig en gelocaliseerd aan de zijkant van de schedel in de fossa tem

poralis. De spier wordt aan de laterale zijde begrensd door de fascia 
temporalis en de arcus zygomaticus^. (zie fig. 5-1).

De origo van de musculus temporalis is de linea temporalis inferior van de 

schedel, de mediale wand van de fossa temporalis en het bovenste deel van 

de ventrale wand van de fossa temporalis. Aan de laterale zijde ontspringen 
de vezels van de sterke fascia temporalis^. Deze fascia temporalis heeft 

zijn oorsprong ter plaatse van de linea temporalis superior van de schedel. 

De fascia temporalis bedekt de musculus temporalis en de fossa temporalis. 

De fascie splitst zich caudaalwaarts in twee fasciebladen, dit zijn de 
lamina superficialis en de lamina profunda7. Deze fasciebladen zijn door 

vetweefsel van elkaar gescheiden. Naar onder gaan deze laminae respec

tievelijk naar de laterale en mediale zijde van de arcus zygomaticus.Op de 

dwarse doorsnede vormen deze twee fasciebladen met de arcus zygomaticus 

een driehoekige ruimte (zie fig. 5-2).

Dit onderzoek werd verricht onder leiding van Dr. B. Hillen in het 
laboratorium voor Anatomie en Embryologie der Rijksuniversiteit (hoofd: 
destijds Prof. Dr. A.G. de Wilde) te Groningen.
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fig.5.1. De musculus temporalis.

schede

__ musculus temporalis

___ fascia temporalis

arcus zygomaticus

fig. 5.2. Frontale doorsnede van de schedel met de musculus temporalis.
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De musculus temporalis is op dwarse doorsnede een dubbelgevederde of 

bipennate spier. De spiervezels van de laterale en mediale origo van de 

musculus temporalis lopen op frontale dwarsdoorsnede niet in één richting, 

maar lopen naar de centraal in de spier gelegen pees (zie fig. 5-2).

De achterste vezels van de musculus temporalis verlopen in horizontale 
richting, de voorste vezels verlopen in verticale richting^. Naar caudaal 

convergeren de spiervezels en vormen een stevig peesblad, dat de arcus 

zygomaticus aan de mediale zijde passeert en insereert op de mandiubula. De 

insertie bevindt zich ter hoogte van de processus coronoïdeus en aan de 
binnenzijde van de ramus superior ter hoogte van het trigonum molare^. 

Tussen de fascia temporalis en musculus temporalis bevindt zich vet dat de 
spier tot aan zijn insertie op de mandibula begeleid^. De fascia temporalis 

is nauw verbonden met de arcus zygomaticus. Caudaal van deze arcus wordt de 

musculus temporalis aan de laterale zijde onder andere door de musculus 

masseter bedekt. De mediale begrenzing van de musculus temporalis zijn de 
structuren van de fossa infratemporalis^.

De musculus temporalis wordt aan de laterale zijde voorzien van bloed via 

de arteria temporalis media, een zijtak van de arteria temporalis superfi

cialis. De veneuze afvloed vindt lateraal plaats via de begeleidende venen 
en deze vormen de venae temporales superficialis1 . Aan de mediale zijde 

wordt de musculus temporalis voorzien van zijtakken van de arteria maxil- 

laris, de arteriae temporales profundae. Deze treden samen met de nervi 

temporales profundi de spier binnen. De veneuze afvloed vindt aan de 

mediale zijde plaats via de plexus pterygoideus in de fossa infratempo- 

ralis1.

5.2.2. De innervatie

De musculus temporalis wordt geïnnerveerd door de nervi temporales pro
fundi^. Dit zijn takken van de nervus mandibularis, één van de drie 

hoofdtakken van de nervus trigeminus^. De nervus mandibularis verlaat de 

schedel door het foramen ovale^. De ruimte, waarin de nervus mandibularis 

zich vertakt is de fossa infratemporalis1.

De nervus trigeminus splitst zich intracranieel in drie takken, waaronder 

de nervus mandibularis^ een gemengde zenuw, waarvan de motorische

en sensibele bundels gescheiden verlopen. Deze bundels zijn respectieve
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lijk afkomstig uit de portio minor en portio major van de nervus trigemi
nus’. De nervus mandibularis komt door het foramen ovale de fossa infra- 

temporalis binnen en in de meerderheid van de gevallen splitst de nervus 

mandibularis zich in zeven eindtakken, die gegroepeerd zijn in een truncus 
posterior en een truncus anterior^.

De truncus posterior bestaat uit (zie fig. 5-3):

- de nervus lingualis,

- de nervus auricotemporalis,

- de nervus alveolaris inferior,

- een gemeenschappelijke bundel, onder andere naar de musculus pterygoi- 

deus medialis.

arcus zygomaticus

-------ala major Van het os

— —os temporale

foramen ovale

sphenoidale

fig. 5-3.0nderaanzicht van de schedelbasis met een schematisch overzicht 
van de takken van de nervus mandibularis ter plaatse van het 
foramen ovale:
1- nervus lingualis
2- nervus alveolaris inferior
3- nervus auricotemporalis
4- nervus massetericus
5- nervus temporalis profundus posterior
6- nervus temporalis profundus medius
7- nervus temporalis profundus anterior
8- nervus buccalis
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De truncus anterior bestaat uit (zie fig. 5-3):

a. nervus temporo-buccalis. Deze zenuw splitst zich af van de nervus 

mandibularis aan de voorzijde en verloopt dan lateraalwaarts een kleine 

afstand over de ala major van het os sphenoidale en daarna tussen de 

craniale en caudale spierbuik van de musculus pterygoideus lateralis. 

Tijdens deze passage geeft hij een kleine tak af naar de spier. Hierna 

splitst hij zich de nervus temporalis profundus anterior en de nervus 

buccalis (zie fig. 5-4a+b).

De nervus temporalis profundus anterior verloopt dan aan de voorzijde

lateraal van de craniale spierbuik van de musculus pterygoideus latera-
4

lis omhoog naar de musculus temporalis . De nervus buccalis loopt aan de 

voorzijde lateraal van de caudale spierbuik van de musculus pterygoideus

lateralis omlaag en naar voren langs de buitenzijde van de musculus buc-
2

cinator voor de sensibele mnervatie van huid en mucosa van de wang .

b. de nervus temporo-massetericus. Deze ontspringt aan de achterzijde van 

de nervus mandibularis. Hij loopt over de ala major en paseert de 

musculus pterygoideus lateralis aan de bovenzijde van de craniale 

spierbuik (zie fig.5-4a+b). Na passeren splitst deze zich in de nervus 

temporalis profundus posterior die omhoog loopt naar de musculus 

temporalis en de nervus massetericus die lateraal langs de craniale en 

caudale spierbuik van de musculus pterygoideus lateralis naar de 
musculus masseter verloopt^, (zie fig.5-4a+b)

c. de nervus temporalis profundus medius, deze ontspringt tussen de nervus

temporo-massetericus en de nervus temporo-buccalis aan de laterale zijde

van het foramen ovale. Deze tak verloopt eveneens over de ala major en

passeert boven langs de beide spierbuiken van de musculus pterygoideus

lateralis (zie fig. 5-4a+b). Over de rand van de ala major van het os

sphenoidale vertakt hij zich en treedt dan de musculus temporalis bin- 
4nen .
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M. tempora 1is at-cus zygomat

M.pterygoideus lateralis

M.pterygoideas medial is

mandibul a

figuur 5-4a. Zijaanzicht van de schedel. De arcus zygomaticus is ver
wijderd en de musculus temporalis is omhooggeklapt, waardoor 
de musculi pterygoideus lateralis en medialis zichtbaar zijn 
geworden.

1- nervus temporalis profundus 
posterior

2- nervus temporalis profundus 
media 1is

3- nervus temporalis profundus 
anterior

4- nervus massetericus
5- nervus buccalis

figuur 5-4b.Zij aanzicht van de schedel. De arcus zygomaticus is verwijderd 
en het verloop van de nervi temporales profundi, nervus 
massetericus en nervus buccalis ten opzichte van de musculus 
pterygoideus lateralis is zichtbaar.
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5.2.3. De fossa infratemporalis

De nervus mandibularis met zijtakken (zie 5.2.2.) is gelegen in de fossa

infratemporalis. Andere structuren in deze ruimte zijn:

- het corpus adiposum temporale,

- de musculus pterygoideus lateralis; deze spier bevindt zich in het 

bovenste deel van de fossa infratemporalis en bestaat uit twee delen:

1 . Een kleine craniaal gelegen spierbuik die loopt van de crista infra- 

temporale en onderste deel van het os sphenoidale,

2. Een caudale spierbuik, die deels van het laterale deel van de lamina 

lateralis van de processus pterygoideus en van de processus pyra

midalis van het os palatinum en deels van de facies infratemporalis 

maxillae loopt.

De spierbundels van de beide spierbuiken verlopen naar achteren en 

lateraal en hechten aan op de processus condylaris van de mandibula. Een 

deel van de spierbundels van de craniale spierbuik hechten ook nog aan op 
de capsula en discus articularis van het kaakgewricht^.

- de musculus pterygoideus medialis; deze spier ligt mediaal van de 

mandibula en wordt aan de laterale zijde begrensd door de musculus ptery

goideus lateralis, de musculus temporalis, de musculus masseter en de 

ramus mandibulae. De spier loopt van de fossa pterygoidea en de processus 

pyramidalis ossis palatini en facies infratemporalis maxillae naar de 

mediale zijde van de angulus mandibulae ter plaatse van de tuberositas 
pterygoidea^.

- arteria maxillaris interna; deze arterie is een eindtak van de arteria 

carotis externa en verloopt tussen het collum mandibulae en ligamentum 

sphenomandibulare naar de fossa infratemporalis. Langs de laterale zijde 

van de musculus pterygoideus lateralis verloopt deze arterie naar de 

fossa pterygopalatina. Hierna is de arteria maxillaris mediaal van de 

musculus pterygoideus lateralis gelegen, tussen deze spier en takken van 

de nervus mandibularis. In het verloop worden vele takken afgegeven 

waaronder de ramus pterygoidea. Hieruit verlopen de arteriae temporales 
profundae naar de musculus temporalis^ .

- de veneuze plexus pterygoideus, die zowel lateraal als mediaal van de 

musculus pterygoideus lateralis gelegen is. Het grootste gedeelte van het
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veneuze bloed van de plexus wordt afgevoerd via de venae maxi I laris en de 

vena retromandibularis.

5.2.4. De functie

De musculus temporalis is een krachtige spier, waarvan de achterste vezels 
nagenoeg horizontaal en de voorste vezels verticaal verlopen^. Door 

contractie van de spier wordt door elevatie van de mandibula de onderkaak 

tegen de bovenkaak in occlusie geplaatst. Naarmate de tandenrij van 
onder-en bovenkaak zich sluiten neemt de contractiekracht toe^. De occlusie 

wordt mogelijk gemaakt door opwaartse beweging van de voorste verticale 

spiervezels en een achterwaartse beweging van de achterste horizontale 

spiervezels. De musculus temporalis speelt ook een rol bij de zijwaartse 

bewegingen van de mandibula .

Een spier bestaat in het algemeen uit een spierbuik en twee peesgedeelten, 

die de spier met de skeletdelen verbinden. De spierbuik is verdeeld in 

spierbundels die worden gescheiden door het perimysium. De bundels zijn 
opgebouwd uit cellen, die spiervezels vormen^. De doorsnede van een 

spiervezel kan variëren van 10 tot 100 /u. De spiervezels lopen in de spier 

van de origo tot de insertie en hierdoor is de lengte van de spiervezel 
gelijk aan de lengte van de spierbuik^. De werkingseenheid van een spier 

is de "motor-unit"; dit is de motorische voorhoorncel samen met de geinner- 

veerde spiervezels. De grootte van zo'n "motor-unit" varieert van enkele 
spiervezels tot enige honderden^. Bij contractie van een spier wordt de 

spanning tussen origo en insertie groter en zal de spier zich verkorten. De 

spierkracht is afhankelijk van het aantal spiervezels, de lengte van de 

spiervezel, de snelheid van verkorten, het aantal contraherende motorunits 

en de prikkel frequentie. De totale maximale contractiekracht van een 

spier is afhankelijk van het totale aantal spiervezels. Dit totaal wordt 

ook wel aangeduid met het begrip "fysiologische doorsnede". Deze doorsnede 
moet dwars op het totale aantal spiervezels worden voorgesteld^. 

Schumacher^ verrichtte een uitgebreid onderzoek naar de kracht en arbeid 

van de musculus temporalis en de andere kauwspieren. Hij maakte bij zijn 

studie gebruik van menselijke kadavers. Schumacher berekende de kracht van 

de musculus temporalis met behulp van het gewicht en lengte van deze spier. 

Uit zijn onderzoek bleek dat de gemiddelde vezellengte van de musculus
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temporalis 34 mm. was (musculus masseter 26,2 mm.). De berekende fysiolo
gische doorsnede bedroeg 3,5 cm^ (musculus masseter 2,8 cm^). De kracht van 

de musculus temporalis bedroeg volgens Schumacher 36 kgf.(musculus masseter 

29 kgf.). Deze kracht van 36 kgf. werd onder verdeeld in 10 kgf. voor de 

achterste, in horizontale werkzame spiervezels en 26 kgf. voor de voorste 

spiervezels, die in verticale richting werkzaam zijn. Voor de berekening 

van arbeid is behalve de kracht ook de verkortingsweg van de spier van 

belang. Schumacher berekende deze waarde eveneens aan de hand van kadaver- 

studies en kwam tot een verkortingsweg van 1,9 cm (vergelijk musculus 

masseter 1,4 cm). Bij de musculus temporalis bleek de arbeid 68,4 cm per 
kg. te zijn (musculus masseter 40,6 cm per kg.). Schumacher^ benadrukte, 

dat het onderzoek werd verricht bij oude kadavers met weinig tanden.

Het is daarom goed te wijzen op de onderzoeken van Weys en Hillen^,13,14. 

Zij bestudeerden de relatie tussen de eerder genoemde fysiologische 

doorsnede en de dwarsdoorsnede gemeten met behulp van de c.t. scan bij de 

kauwmusculatuur bij zes kadavers. Een significante correlatie tussen de 

dwarsdoorsnede, gemeten met de c.t. scan en de fysiologische doorsnede werd 
gevonden^. Tevens werd getracht de fysiologische doorsnede te schatten bij 

16 proefpersonen met een goed gebit aan de hand van de c.t. dwarsdoor

snede. De gemeten waarden bleken bijna twee keer zo hoog te zijn dan de 
waarden gemeten bij kadaverstudies”. De fysiologische doorsnede van de 

kauwspieren blijkt afhankelijk te zijn van het aantal tanden dat nog 
aanwezig is in de kaak^.

5.3. Onderzoek naar de innervatie van de musculus temporalis 

5.3.1. Inleiding

De beperkte literatuur over het verloop van de nervi temporales profundi 

maakte een eigen onderzoek naar de innervatie van de musculus temporalis 

noodzakelijk met de volgende vraagstelling:

- Hoe vertakken de nervi temporales profundi zich over de ala major van het 

os sphenoidale vanaf het foramen ovale?

- Hoe vertakken de nervi temporales profundi zich ten opzichte van de 

musculus pterygoïdeus lateralis?

- Zijn alle drie nervi temporales profundi altijd aanwezig?

- Is er een constant aantal fasciculi van de verschillende nervi temporales 

profundi aanwezig?
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Bij negen kadaverschedels werd onderzoek verricht naar het verloop van de 

zijtakken van de nervus mandibularis, met name de nervi temporales profun

di, in de fossa infratemporalis. De fossa infratemporalis werd geëxploreerd 

door middel van een dwarsdoorsnede van de schedel in een vlak dat werd 

gevormd door de spina nasalis anterior en de condyli occipitalis. Dit 

laatste is de plaats waar de schedel verbinding heeft met de wervelkolom. 

De nervi alveolaris inferior en lingualis waren in dit vlak zonder veel 

moeite te identificeren en vrij te prepareren proximaalwaarts naar het 

foramen ovale van de schedelbasis. Deze twee zenuwen verlopen tussen de 

musculus pterygoideus medialis en lateralis in. Tijdens prepareren werd 

ruimte verkregen door de musculus pterygoideus medialis te verwijderen. Het 

foramen ovale werd geïdentificeerd en vrijgelegd.

Allereerst werden de zijtakken van de truncus posterior van de nervus man

dibularis vrijgeprepareerd. Dit waren de nervus auricotemporalis aan de 

achterzijde, de nervus alveolaris inferior aan de mediale zijde en de 

nervus lingualis aan de voorzijde van het foramen ovale. Deze drie takken 

zijn aan de mediale zijde van het foramen ovale gelegen.

Aan de laterale zijde van het foramen ovale werden de takken van de truncus 

anterior van de nervus mandibularis opgezocht. Dit waren de nervus temporo- 

massetericus aan de achterzijde, de nervus temporalis profundus medius in 

het midden en de nervus temporo-buccalis aan de voorzijde.

Elke tak werd lateraalwaarts gevolgd over de ala major van het os sphenoi

dale. Het verloop van de takken ten opzichte van de musculus pterygoideus 

lateralis werd bestudeerd. De plaats van de aftakking van de nervus 

temporalis profundus anterior en de nervus temporalis profundus posterior 

werd gelocaliseerd en deze zenuwen werden evenals de nervus temporalis 

profundus medius gevolgd tot in de musculus temporalis.

Na indentificatie van de drie nervi temporales profundi werden de zenuw- 

uiteinden ter hoogte van de ala major van het os sphenoidale geïnspecteerd 

onder de operatiemicroscoop. Het aantal fasciculi van de afzonderlijke 

takken werd geteld.

Het verloop van de nervus buccalis en de nervus massetericus werd niet be

studeerd.
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5.3.2. Resultaten van het onderzoek

In totaal werden negen kadaverschedels onderzocht, waarvan vier aan de 

linker zijde en vijf aan de rechter zijde. De resultaten van het onderzoek 

staan vermeld in tabel I en II.

Voor het normale verloop van de nervus temporo-massetericus, nervus tempo- 

ro-buccalis en de nervi temporales profundi wordt verwezen naar het 

onderdeel "Innervatie" (5.2.2.) van dit hoofdstuk.

In vier gevallen bleek de nervus temporalis profundus medius in zijn 

verloop vanaf het foramen ovale over de ala major van het os sphenoidale 

naar de musculus temporalis te bestaan uit twee afzonderlijke stammen.

Bijna alle nervi temporales profundi splitsten zich pas ter hoogte van de 

laterale rand van de ala major van het os sphenoidale, om daarna de 

musculus temporalis binnen te treden. In één geval vond de vertakking van 

de nervus profundus medius 1 cm proximaal van deze rand plaats.
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Tabel II

Aantal fasciculi van de afzonderlijke nervi temporales profundi en het 
totale aantal fasciculi van alle nervi temporales profundi.

Preparaten: Aantal fasciculi van
1) =nervus temporalis profundus anterior
2) =nervus temporalis profundus medialis
3) =nervus temporalis profundus posterior

Totale aantal: 
fasciculi van de 
nervi temporales 
profundi

1) 2 fasciculi
1 2a) 3 fasciculi/2b) 3 fasciculi 10

3) 2 fasciculi

1) 2 fasciculi
2 2) 2 fasciculi 6

3) 2 fasciculi

1) 3 fasciculi
3 2a) 1 fasciculus/2b) 3 fasciculi 9

3) 2 fasciculi

1) 1 fasciculus
4 2a) 1 fasciculus/2b) 2 fasciculi 3

3) 1 fasciculus

1) 2 fasciculi
3 2) 3 fasciculi 7

3) 2 fasciculi

1) 2 fasciculi
6 2a) 1 fasciculus/2b) 2 fasciculi 7

3) 2 fasciculi

1) 1 fasciculus
7 2) 2 fasciculi 4

3) 1 fasciculus

1) 2 fasciculi
8 2) 3 fasciculi 6

3) 1 fasciculus

1) 2 fasciculi
9 2) 3 fasciculi 5

3) —
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In zeven gevallen werd de musculus temporalis geinnerveerd door drie af

zonderlijke nervi temporales profundi. Dit waren:

- de nervus temporalis profundus anterior die zich splitste uit de nervus 

temporo-buccalis,

- de nervus temporalis profundus medius,

- de nervus temporalis profundus posterior die zich splitste uit de nervus 

temporo-massetericus.

In één preparaat gelukte het niet de nervus massetericus te vinden en in 

een ander preparaat werd geen nervus temporalis profundus posterior 

gevonden. Onder de operatiemicroscoop werd in het laatste geval de nervus 

temporo-massetericus bestudeerd in zijn beloop vanaf het foramen ovale. Er 

veerden geen tekenen van beschadiging van de zenuw gevonden die konden zijn 

opgetreden tijdens het prepareren.

In één preparaat bleek de nervus temporalis profundus medius door de 

craniale spierbuik van de musculus pterygoideus lateralis te passeren in 

zijn verloop naar de musculus temporalis.

Bij een ander preparaat liep de nervus buccalis vanuit de fossa infra- 

temporalis onder de caudale spierbuik van de musculus pterygoideus late

ralis.

De nervus temporalis profundus medius bevatte in acht kadavers meer 

fasciculi dan de nervi temporales profundi posterior en anterior.

De nervi temporales profundi posterior en anterior bevatten in zes prepa

raten gelijke aantallen fasciculi.

Bij onderzoek met behulp van de operatiemicroscoop bleek dat de nervus tem

poralis profundus medius meestal grote of middelgrote fasciculi bevatte. 

Bij de nervi temporales profundi posterior en anterior werden in de meeste 

gevallen slechts kleine fasciculi gevonden.

De totale hoeveelheid fasciculi die werden geteld met behulp van de ope

ratiemicroscoop, varieerde bij de nervi temporales profundi van 5 tot 10 

stuks.
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5.3.3. Conclusie

Uit dit onderzoek bleek, dat in de meeste onderzochte preparaten drie nervi 

temporales profundi aanwezig waren. Deze liepen vanaf het foramen ovale 

over de ala major van het os sphenoidale en splitsten zich ter hoogte van 

de laterale rand van deze ala major. Daarna traden de nervi temporales 

profundi de musculus temporalis binnen volgens een vast patroon.

Het totale aantal fasciculi van de nervi temporales profundi bleek sterk 

te wisselen.
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HOOFDSTUK 6

Beschrijving van de toegepaste operatieve behandeling

6.1. Inleiding

De door ons toegepaste operatieve behandeling bestaat uit twee stadia:

In het eerste stadium, de zogenaamde facialis I operatie, wordt een 

gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie uitgevoerd. Ingroei van zenuw- 

vezels vanuit de nervus facialis aan de gezonde zijde kan dan plaatsvinden. 

Wanneer na enige maanden een neuroom wordt aangetoond aan het distale 

uiteinde van het transplantaat wordt het tweede stadium uitgevoerd, de 

zogenaamde facialis II operatie. Hierbij wordt de musculus temporalis 

getransponeerd naar de mondhoek en de nervi temporales profundi worden 

gekliefd. Na resectie van het neuroom wordt het destijds neergelegde 

zenuwtransplantaat verbonden met de distale takken van de nervi temporales 

profundi. Reïnnervatie van de musculus temporalis vanuit het zenuwtrans

plantaat kan dan plaatsvinden

Het doel van deze operatieve behandeling is dat de musculus temporalis gaat 

functioneren als een aangezichtsspier en onder controle staat van de nervus 

facialis aan de gezonde zijde.

6.2 De operatieve behandeling

Een dag voor de operatieve behandeling worden de patiënten opgenomen. De 

patiënten worden preoperatief onderzocht, zoals gebruikelijk is bij een 

grote operatie. Aangezien het een langdurige operatie betreft worden 

talloze maatregelen genomen, die de veiligheid van de patiënt beogen zoals: 

adequate ligging van de patiënt om ongewenste drukeffecten op huid en 

onderliggende zenuwen te vermijden, de patiënt ligt op een verwarmings- 

deken om afkoeling te voorkomen en een urine catheter wordt ingébracht.

6.2.1 Facialis I operatie

Aan de gezonde zijde van het gelaat wordt de huid geïncideerd zoals 

gebruikelijk bij een parotidectomie en gemobiliseerd ter plaatse van de 

glandula parotis. De gevormde huidlap wordt met behulp van enkele hech

tingen geteugeld en naar mediaal omgeklapt. Aan de voorrand van de glandula
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parotis worden de facialis takken opgezocht. Met behulp van een zenuwsti- 

mulator worden de facialis takken naar oog, neus en mond geïdentificeerd. 

Het vrijleggen van deze takken kan worden vereenvoudigd door gebruik te 

maken van de operatiemicroscoop. Op deze wijze kunnen de takken die de 

elevatie van de mondhoek verzorgen worden opgezocht en geteugeld. Eén of 

twee takken worden geïsoleerd en later gekliefd en aangesloten op het 

zenuwtransplantaat. Men beoordeelt nauwkeurig dat voldoende innervatie voor 

de mond overblijft. Het donortransplantaat wordt genomen van de nervus 

suralis. Dit is een sensibele zenuw, die in het onderbeen verloopt van de 

knieholte naar de laterale voetrand naast de vena saphena parva. De zenuw 

innerveert de huid van de laterale voetrand, een deel van de voetrug, de 

laterale enkel en een deel van de laterale zijde van het onderbeen. De 

zenuw wordt via een dwarse incisie achter de malleolus lateralis naast de 

vena saphena parva opgezocht. De zenuw wordt geteugeld en naar proximaal 

losgemaakt uit de omgevende weefsels. Door lichte tractie op de zenuw 

kunnen vertakkingen van de nervus suralis naar de huid zichtbaar worden 

gemaakt. Ter plaatse van zo'n huidtakje wordt een dwarse incisie gemaakt. 

De nervus suralis wordt dan gekliefd en naar proximaal doorgevoerd. Op 

deze wijze wordt de nervus suralis over de gehele lengte vrijgeprepareerd 

tot aan de knieholte door middel van enkele kleine dwarse incisies. Met 

klieven van de zenuw ter plaatse van de knieholte wordt een transplantaat 

van ongeveer 30 cm. lengte verkregen. Het transplantaat wordt in een gaas 

gelegd dat doordrenkt is met een fysiologische zoutoplossing om uitdroging 

te voorkomen. Van dit transplantaat hebben we ongeveer 12 tot 15 cm lengte 

nodig om de verlamde met de gezonde gelaatshelft te verbinden. Toch is het 

noodzakelijk om de gehele nervus suralis te verwijderen uit het onderbeen, 

omdat het neuroom dat ontstaat ter plaatse van het proximale uiteinde van 

de nervus suralis in de knieholte geen klachten geeft.

Aan de gezonde zijde wordt een subcutane tunnel gemaakt die vanaf de 

voorzijde van de glandula parotis via de bovenlip naar de tragus aan de 

verlamde zijde verloopt. Van hieruit wordt een tunnel gemaakt naar de 

laterale orbitarand. Het transplantaat wordt dan in deze tunnel geplaatst 

(zie fig. 6.1).
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fig. 6.1 Het zenuwtransplantaat in de tunnel van de gezonde zijde naar de 
verlamde zijde van het gelaat.
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Met behulp van de operatiemicroscoop (vergroting van 16 maal) worden de 

fasciculi aan de proximale zijde van het transplantaat van elkaar geschei

den door resectie van het epineurale weefsel over een afstand van ongeveer 

1 a 2 cm. De geselecteerde donortakken van de nervus facialis worden 

gekliefd en ontdaan van het epineurium. Aan de uiteinden van het trans

plantaat en donorzenuwen wordt het uitpuilende axoplasma verwijderd. Dan 

worden de zenuwuiteinden volgens de door Millesi (zie hoofdstuk 4) beschre

ven interfasciculaire techniek gehecht. Als de fasciculi goed tegen elkaar 

aanliggen zijn ze meestal na enkele minuten verkleefd en is één hechting 

voldoende ter fixatie. Het is van belang dat er geen spanning staat op de 

zenuwnaad. Vervolgens worden de huidincisies gesloten Er wordt een drain 

achter gelaten. Een comprimerend hoofdverband wordt aangelegd met behulp 

van compressen, witte watten en crêpe zwachtels.

De dag na de operatie vindt er een verbandwisseling plaats, waarbij de 

drain wordt verwijderd. De patiënt wordt daarna gemobiliseerd. Tijdens de 

gehele opname krijgt de patiënt gemalen dieet. Ziekenhuisopname varieert 

van 5 tot 7 dagen.

Hierna wordt de patient poliklinisch vervolgd. Na ongeveer vier tot zes 

maanden moeten de axonen het transplantaat doorgegroeid zijn. Deze periode 

is afhankelijk van de lengte van het transplantaat en de snelheid van 

axonendoorgroei. Deze axonendoorgroei in het distale uiteinde van het 

transplantaat kan worden gediagnostiseerd met behulp van percussie (het 

omgekeerde teken van Tinei). Dit teken kan worden opgewekt door te kloppen 

op het zenuwtransplantaat. Ter plaatse van de axonendoorgroei wordt dan 

door de patient een tintelend gevoel waargenomen aan de gezonde zijde ter 

hoogte van de zenuwnaad. Tevens kan een neuroom worden gepalpeerd als teken 

van axonen uitgroei ter plaatse van het zenuwuiteinde.

Enige maanden na het vaststellen van axonenuitgroei ter plaatse van het 

distale zenuwuiteinde wordt besloten tot de facialis II operatie. Dezelfde 

prae- en peroperatieve maatregelen worden genomen zoals eerder beschreven.

6.2.2. Facialis II operatie

Aan de verlamde zijde van het gelaat wordt de huid geïncideerd zoals 

gebruikelijk bij een parotidectomie. Deze incisie wordt voortgezet naar de 

regio frontalis enerzijds en de regio submandibularis anderzijds. De 

huidlap wordt van het zygoma, wang en regio buccalis afgeprepareerd. De
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huidlap wordt geteugeld en opzij gehouden. Bij de laterale ooghoek wordt 

het distale uiteinde van het zenuwtransplantaat opgezocht en uit het 

omringende weefsel vrijgemaakt.

figuur 6.2 Osteotomie van de arcus zygomaticus.



97

Om ruimte te verkrijgen wordt door middel van een osteotomie een deel van 

de arcus zygomaticus gemobiliseerd en in samenhang met de musculus masseter 

naar caudaal verplaatst (zie fig. 6.2). Vervolgens wordt de insertie van 

de musculus temporalis met een deel van de processus muscularis van de 

mandibula los gemaakt.De insertie van de musculus temporalis wordt dan met 

een deel van de processus muscularis van de mandibula losgemaakt. Met 

behulp van een peestransplantaat(musculus plantaris longus) wordt de 

insertie van de musculus temporalis met de mondhoek verbonden.

figuur 6.3. De gekliefde nervi temporales profundi verbonden met het 
zenuwtransplantaat.
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Via een incisie in de nasolabiale plooi wordt het peestransplantaat rond de 

musculus orbicularis oris geleid maar nog niet gefixeerd. De operatie wordt 

dan voortgeret in de fossa infratemporalis. In deze ruimte zijn de nervi 

temporales profundi gelegen. De rand van de ala major van het os sphenoi

dale wordt vrijgelegd. Met de operatiemicroscoop en de zenuwstimulator 

worden de zenuwtakken naar de musculus temporalis op de rand van de ala 

major opgezocht. Het is van groot belang om in dit gebied zeer voorzichtig 

te werk te gaan om een moeilijk te stelpen bloeding te voorkomen.

Uit het onderzoek dat beschreven wordt in hoofdstuk 5, blijkt dat de 

musculus temporalis door drie nervi temporales profundi wordt geïnnerveerd. 

Deze zenuwen vertakken zich meestal tot over de rand van de ala major in 

het verloop naar de musculus temporalis. Daarom wordt getracht alle drie 

zenuwtakken naar de musculus temporalis te localiseren op de ala major van 

het os sphenoidale. Deze takken worden alle gekliefd (zie fig. 6.3). Bij de 

meeste patiënten worden drie nervi temporales profundi aangetroffen.

figuur 6.4. Na het voltooien van de operatie is het zygoma teruggeplaatst 
en het peestransplantaat gefixeerd aan de mondhoek en insertie van de 
musculus temporalis.
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Met de operatiemicroscoop wordt het distale uiteinde van het zenuwtrans- 

plantaat bekeken. Het neuroom wordt ruim geëxcideerd tot in het gezonde 

weefsel van de zenuw en in de meeste gevallen histopathologisch onderzocht. 

Aan het uiteinde worden de fasciculi geselecteerd en verbonden met de nervi 

temporales profundi met behulp van de operatiemicroscoop. Ter voorkoming 

van spanning op de zenuwnaad worden de fasciculi van het transplantaat met 

een boogje in de fossa infratemporalis neergelegd. Het peestransplantaat, 

dat verbonden is met de insertie van de musculus temporalis, wordt dan met 

grote spanning gehecht aan de mondhoek. De arcus zygomaticus wordt terug

geplaatst en gefixeerd met staaldraad (zie fig. 6.4.).

Tenslotte worden de huidranden gehecht na achterlaten van een drain. De 

per-en postoperatieve zorg is gelijk aan die van de facialis I operatie.

Na ontslag vindt poliklinische nacontrole plaats. Het nabehandelingsschema 

van de operatief behandelde patiënten wordt besproken in hoofdstuk 7.
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HOOFDSTUK 7

Patiëntenonderzoek

7.1. Inleiding

In de periode van 1977 tot en met 1981 werden 22 patiënten met een lang

durig bestaande eenzijdige facialisverlamming behandeld volgens de in 

hoofdstuk 6 beschreven operatie. De meeste patiënten waren in verband met 

hun facialisverlamming elders geanalyseerd en/of behandeld.

Indien de patiënten naar ons werden verwezen was er sprake van een ir

reversibel eindstadium. Behoudens klinisch onderzoek van de gelaats- 

musculatuur werd een elektromyografisch onderzoek van de gelaatsspieren 

verricht. Bij dit onderzoek was het van belang te weten of er sprake was 

van een parese of een paralyse van de nervus facialis, welke takken waren 

uitgevallen en of er denervatie potentialen aanwezig waren.

In een gesprek met de patiënt werden de mogelijkheden tot operatie be

sproken en tevens werden de positieve en negatieve kanten van de operatieve 

behandeling toegelicht.

Alle 22 patiënten werden op dezelfde wijze operatief behandeld en daarna 

vervolgd'. In 1983 verrichtte de auteur van dit proefschrift het naon

derzoek en van de 22 opgeroepen patiënten stelden zich 19 beschikbaar. Van 

de andere 3 patiënten wilden 2 patiënten geen medewerking verlenen aan het 

naonderzoek en één patiënt was onbereikbaar. De klinische gegevens van de 

patiënten staan vermeld in tabel 1.

7.2. Patiënten en methoden van onderzoek

Na de zogenaamde gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie, de facialis I 

operatie zoals die werd besproken in hoofdstuk 6, werden de patiënten 

gedurende enkele maanden poliklinisch vervolgd. In deze periode groeien de 

axonen van de normale nervus facialis door het zenuwtransplantaat naar de

' De patiënten werden operatief behandeld op de afdeling Plastische 
Chirurgie (hoofd Dr. W.Rijnders) van het Militair Hospitaal "Dr.A. 
Mathijsen" te Utrecht door éénzelfde plastisch chirurg (W.R.).
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verlamde gelaatshelft. Dit kan men diagnostiseren met behulp van het 

"omgekeerde" teken van Tinei: bij kloppen op een bepaalde plaats van het 

zenuwtransplantaat wordt door de patiënt een tintelend, op electrische 

stroompjes gelijkend, gevoel aangegeven, uitstralend naar de zenuwnaad aan 

de gezonde zijde. Deze plaats geeft aan tot welk punt axonen zijn door- 

gegroeid^. Na volledige doorgroei van het transplantaat ontstaat aan het 

distale uiteinde een neuroom. Wanneer dit neuroom kon worden vastgesteld 

werd de facialis II operatie uitgevoerd, zoals deze in hoofdstuk 6 werd 
beschreven. Bij 13 patiënten werd histopathologisch onderzoek^ van het 

distale uiteinde van het zenuwtransplantaat verricht om informatie te 

verkrijgen over de mate van axonendoorgroei in het transplantaat. Een 

resectie van het distale zenuwuiteinde was hiervoor noodzake Lijk. Daarom 

was het niet mogelijk om dit onderzoek bij alle patiënten te verrichten 

omdat in een aantal gevallen de beschikbare lengte van het zenuwtrans

plantaat dan onvoldoende zou zijn om de verbinding met de nervi temporales 

profundi tot stand te brengen. Na de facialis II operatie vond wederom 

poliklinische controle plaats. Eén tot zes maanden na de laatste operatie 
werd een elektromyografisch onderzoek^ van de musculus temporalis 

verricht om te bepalen of denervatie van de spier had plaatsgevonden. 

Hierna werd het onderzoek op indicatie bij iedere patiënt verricht om een 

indruk te krijgen over de reïnnervatie van de spier door het zenuwtrans

plantaat. Na enkele maanden werd begonnen met training van de musculus 

temporalis om de mondhoek aan de verlamde zijde op te trekken. Indien 

denervatie van de spier mislukte werd de patient geleerd de mondhoek aan de 

verlamde zijde op te trekken door de kaken op elkaar te klemmen.

In totaal werden 17 vrouwen en 3 mannen behandeld. De duur van de ver

lamming varièerde van 2 tot 32 jaar met een gemiddelde van 14,6 jaar. In 7 

gevallen bestond er een paralyse van alle takken van de nervus facialis en 

in 5 gevallen een parese van deze takken. Bij één patiënt bestond er een 

paralyse van de mondtak en bij 5 patiënten was er een parese van deze tak.

2 Uit: Rijnders, W., (1979), De microchirurgische behandeling van 
de patiënten met scherpe letsels van de nervus medianus en ulnaris 
van de pols, Academisch Proefschrift, Utrecht.)

^ Dit onderzoek werd verricht met medewerking van drs. d.G. Smits, 
op de afdeling Pathologie (hoofd destijds Drs. W.M. Porton) van 
het Militair Hospitaal "Dr. A. Mathijsen" te Utrecht.

^ Dit onderzoek werd verricht op de afdeling Neurologie, (hoofd drs. 
W.F. Vliegenthart) van het Militair Hospitaal Dr. A. Mathijsen te 
Utrecht.
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In één geval was er een paralyse van de mondtak samen met een parese van 

de oogtak, terwijl in 3 gevallen een parese van de mondtak aanwezig was 

samen met een paralyse van de oogtak. Bij 10 patiënten was de facialis- 

verlamming een gevolg van medisch operatief handelen. De Bell'se paralyse 

en congenitale afwijkingen waren ieder in 4 gevallen de oorzaak van de 

uitval. In 3 gevallen was de oorzaak een schedel trauma en in één geval 

poliomyelitis.

Gegevens betreffende de facialis I en facialis II operatie en doorgroei van 

axonen in het zenuwtransplantaat staan aangegeven in tabel 2.
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Tabel 2
Gegevens betreffende operaties en doorgroei van axonen in het zenuw- 
transplantaat.

Patiënt aantal zenuw- 
transplantaten

tijdsduur tussen 
facialis I en II 
operatie in maanden

vastellen aantal 
van neu- n.t.p.-’ 
room na doorsneden 
aantal mnd. 
na F.I op.

aantal 
n.t.p. 
aangesloten

1 1 11 4 2 2

2 1 7 4 2 2

3 1 13 3 2 2

4 2 38 5 3 3

5 1 17 4 3 3

6 1 16 3 3 1

7- 1 9 3 2 2

8 1 14 6 3 3

9 1 13 4 3 3

10 1 19 7 1 1

11 1 5 3 3 3

12 1 12 3 3 3

13 1 16 3 3 3

14 ? 6 4 3 3

15 1 10 6 1 1

16 1 12 3 2 2

17 1 13 7 3 3

18 1 25 6 4 4

19 1 11 3 2 2

20 2 15 4 3 3

21 1 8 5 3 2

22 1 17 3 2 2

5 n.t..p.= nervi tempor ales profundi
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Tijdens de facialis I operatie werd in 19 gevallen gebruik gemaakt van één 

zenuwtransplantaat. In één geval werden twee transplantaten subcutaan 

getunneld door de bovenlip. Bij een andere patiënt werd één transplantaat 

via de bovenlip naar de andere kant gebracht, terwijl een tweede via het 

voorhoofd naar de andere kant werd geleid. Bij één patiënt was uit het 

operatieverslag niet meer te achterhalen of er één of twee transplantaten 

werden gebruikt.

De tijdsduur tussen de facialis I en facialis II operatie liep uiteen van 5 

tot 38 maanden. De gemiddelde duur was 14,4 maanden.

Gemiddeld 4,2 maanden na de facialis I operatie werd een neuroom 

vastgesteld.

In tabel 2a staat aangegeven hoeveel takken van de nervi temporales 

profundi werden doorsneden en aangesloten op het zenuwtransplantaat tijdens 

de facialis II operatie.

Tabel 2a

Aantal doorgenomen en aangesloten nervi temporales profundi (n.t.p.)

Aantal nervi temp. profundi doorsneden aangesloten

1 2 3

2 7 8

3 12 10

4 1 1

Bij het histopathologisch onderzoek van het distale uiteinde van het 

zenuwtransplantaat werden de zenuwpreparaten gekleurd met een allochroom 

kleuring, een elastica kleuring volgens Giesson en een hematoxyline- 
eosinekleuring^. Met deze kleuringen kan men onder andere een indruk 

krijgen over de hoeveelheid bindweefsel in het preparaat. Beoordeling van 

de mate van de intraneurale en perineurale fibrose is mogelijk. Het is 

echter niet mogelijk om hiermede de doorgroei van zenuwweefsel vast te 
stellen. Daarom werd de axonenkleuring volgens Sevier en Hunger^ toege

past, waarmee de inhoud van het axon, het axonplasma, wordt gekleurd.

Uit: Theory and practise of Histotechnology 
Sheehan, D.C. and Hrapchak, B.B. (1980)
Mosby Company, St. Louis, second edition p. 156, 189, 257. 

Uit: Theory and practise of Histotechnology 
Sheehan, D.C. and Hrapchak, B.B. (1980)
Mosby Company, St. Louis, second edition p. 156, 189, 257.
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Allereerst werd de intra- en perineurale fibrose beoordeeld. Het bleek 

moeilijk te zijn om de hoeveelheid intraneurale fibrose te schatten. Daarom 

werd alleen aangegeven of er wél of géén fibrose intraneuraal aanwezig was 

op de volgende wijze:

+ wél intraneurale fibrose aanwezig.

- géén intraneurale fibrose aanwezig.

Het was eenvoudiger om de hoeveelheid perineurale fibrose te beoordelen. 

Dit geschiedde op de volgende wijze:

0 normale hoeveelheid perineuraal weefsel.

+ geringe hoeveelheid perineurale fibrose.

++ redelijke hoeveelheid perineurale fibrose.

+++ grote hoeveelheid perineurale fibrose.

De axonen met axoplasma werden als volgt beoordeeld:

geen axonen met axoplasma.

+ matige hoeveelheid axonen met axoplasma.

++ redelijke hoeveelheid axonen met axoplasma.

+++ normale hoeveelheid axonen met axoplasma

We komen tot de volgende resultaten:
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Tabel 2b

Resultaten van histopathologisch onderzoek

Patiënt nr. intraneurale fibrose perineurale fibrose axonen met axoplasma

1 - ++ +

3 - +++ +++

3 + -Hf- ++

8 + ++ +

10 - + ++

11 - ++ +

12 - + +

13 - +++ -Hf-

16 - + -f-Hf-

18 + -Hf—f- -HHf-

19 - 0 ++

20 - H -Ht-f-

21 - + ++

Gegevens betreffende complicaties na de facialis I en faciali!

operatie, de follow-up, secundaire operaties en andere verrichtingen 

staan aangegeven in tabel 3.
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Bij vier patiënten werd na de facialis II operatie een beperking van het 

openen van de kaken vastgesteld. Na intensieve oefening kon dit euvel 

worden verholpen. Bij 4 patiënten trad na de facialis II operatie een 

wondgenezingsstoornis op waarbij in één geval drainage van purulent exudaat 

noodzakelijk bleek. In één geval werd tijdens de facialis II operatie 

accidenteel intacte voorhoofdstakken van de nervus facialis gekliefd. De 

follow-up van de geopereerde patiënten varieerde van 2 1/2 tot 5 jaar. Bij 

5 patiënten werden secundaire operaties verricht. Bij 3 patiënten was het 

noodzakelijk om het peestransplantaat dat de musculus temporalis met de 

mondhoek verbond in te korten. In één geval werd een littekencorrectie van 

de mond verricht en in een ander geval werd 2 maal een zogenaamde facelift- 

procedure verricht aan de verlamde zijde. Bij één patiënt werd een 

selectieve denervatie verricht van de rami buccales van de nervus facialis 

van de normale gelaatshelft.

Voorafgaande aan onze operatieve behandeling werden bij 8 patiënten andere 

operaties verricht ter behandeling van de facialisverlamming: 5 maal werd 

elders een statische correctie verricht en 2 maal een verbinding tussen de 

nervus hypoglossus en de nervus facialis, ténmaal werd door ons destijds 

een gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie verricht gevolgd door een 

spiertransplantatie. Wij herstelden bij 13 van de 22 patiënten de motoriek 

van de oogleden met behulp van een vrije spiertransplantatie, de Thompson I 

en II operatie. Van deze patiënten was in vier gevallen een secundaire 

operatie noodzakelijk.

7.3. Resultaat van de behandeling

7.3.1. Inleiding

Het vaststellen van criteria voor de beoordeling van het resultaat van de 

operatieve behandeling is niet eenvoudig. De nervus facialis is voor

namelijk een motorische zenuw en daarom kan men het resultaat van de 

operatie het beste beoordelen naar de mate van herstel van de symmetrie van 

de mond in rust en de symmetrie van de mond in actie, zowel bij op elkaar 

klemmen van de tanden als bij glimlachen.

De beoordeling van de symmetrie van de mond in rust en bij actie vond 

plaats met behulp van de onderstaande criteria:
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uitstekend

goed

matig

geen

Tabel 4

Symmetrie van de mond in rust

verschil mondhoek hoogte verlamde/normale zijde: 0 mm.

" " " " " " 0-5 mm.

" " " " " " 5-10 mm.

" " " " " " groter dan 10 mm.

uitstekend 

goed 

matig 

gpen

Tabel 5

Symmetrie van de mond bij actie

verschil mondhoek hoogte verlamde/normale zijde 0 mm.

0-5 mm.

5-10 mm.

groter dan 10 mm.

Grote waarde werd gehecht aan het oordeel van de patiënt over het resultaat 

van zijn behandeling. Wij stelden de patiënt daartoe onderstaande vragen 

(zie tabel 6).

Tabel 6 

Vragenlijst

1. Bent u tevreden over het resultaat van de behandeling?

2. Is er een verbetering opgetreden van de stand van de mond?

3. Is er een verbetering opgetreden met praten, eten en drinken?

4. Is behandeling de moeite waard geweest?

5. Beantwoordt het resultaat van de behandeling aan uw verwachting?

Naar aanleiding van de gestelde vragen kwamen wij tot de volgende indeling.

Tabel 7

Oordeel van de patiënt

tevreden : 4 of 5 vragen positief beantwoord

matig tevreden: 2 of 3 vragen positief beantwoord 

niet tevreden : 1 of geen vragen positief beantwoord.
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In alle gevallen werd elektromyografisch onderzoek van de musculus tem

poralis verricht met de volgende vraagstelling:

Tabel 8

Vraagstelling elektromyografisch onderzoek musculus temporalis

1. Zijn er denervatie potentialen in rust?

2. Zijn er actie potentialen bij op elkaar klemmen van de tanden?

5. Zijn er actie potentialen bij glimlachen?

4. Zijn er actie potentialen bij stimulatie van de contralaterale nervus 

facialis?

Het is niet raadzaam om de resultaten van het onderzoek naar herstel van de 

symmetrie van de mond in rust en actie, het oordeel van de patiënt en het 

resultaat van het electromyografisch onderzoek samen te voegen tot één 

resultaat van de operatieve behandeling. Daarom hebben we besloten om deze 

resultaten afzonderlijk te bespreken. De resultaten van het onderzoek naar 

de symmetrie van de mond in rust en actie en het oordeel van de patiënt 

over de behandeling staan vermeld in tabel 9.
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7.3.2. Symmetrie van de mond in rust

Met behulp van tabel 4 werden de resultaten beoordeeld.

Het bleek, dat in 6 gevallen een uitstekende symmetrie in rust bestond, in 

3 gevallen een goede symmetrie, in 9 gevallen een matige symmetrie en in 

één geval geen symmetrie (zie tabel 10).

Tabel 10

Symmetrie van de mond in rust

uitstekend: 6

goed : 3

matig : 9

geen : 1

totaal : 19

7.3.3. Symmetrie van de mond in actie

Met behulp van tabel 5 werden de resultaten beoordeeld, waarbij onderscheid 

gemaakt werd tussen de beweging door op elkaar klemmen van de tanden en de 

beweging door glimlachen.

In 5 gevallen werd bij op elkaar klemmen van de tanden een uitstekend 

resultaat verkregen, in 4 gevallen een goed resultaat, in 9 gevallen een 

matig resultaat en in één geval geen resultaat (zie tabel 11).

Tabel 11

Symmetrie van de mond bij op elkaar klemmen van de tanden
uitstekend: 5

goed : 4

matig : 9

geen : 1

totaal : 19

Bij glimlachen werd in één geval een uitstekend resultaat verkregen, in 5 

gevallen een goed resultaat, in 4 gevallen een matig resultaat en in 9 

gevallen geen resultaat (zie tabel 12).
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Tabel 12

Symmetrie van de mond bij glimlachen

uitstekend: 1

goed : 5

matig : 4

geen : 9

totaal : 19

7.3.4. Oordeel van de patiënt

Met behulp van tabel 6 en 7 komen we tot de volgende resultaten:

12 patiënten waren tevreden over het resultaat van de behandeling, 4 

patiënten waren matig tevreden en 3 patiënten waren niet tevreden (zie 

tabel 13).

Tabel 13

Oordeel van de patiënt

tevreden :12

matig tevreden: 4 

niet tevreden : 3 

totaal :19

7.3.5. Het elektromyografisch onderzoek

Bij het elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis werden de 

in tabel 8 genoemde punten onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken 

staan in tabel 14 in de 4e kolom. Tevens is bij elk onderzoek de tijdsduur 

tussen operatie en elektromyografisch onderzoek vermeld. Het bleek, dat er 

bij geen van de patiënten denervatie potentialen aanwezig waren in de 

musculus temporalis bij het elektromyograrn van het naonderzoek in 1983.

In de 2e en 3e kolom van tabel 14 staan de resultaten vermeld van het 

elektromyografisch onderzoek, dat na de Facialis II operatie werd verricht.
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Bij op elkaar klemmen van de tanden was er in 4 gevallen een enkelvoudig 

patroon zichtbaar, in 9 gevallen een gemengd patroon en in 6 gevallen een 

interferentie patroon (zie tabel 14a).

Tabel 14a

Aanspanningspatroon bij op elkaar klemmen van de tanden

enkelvoudig patroon : 4 

gemengd patroon : 9 

interferentie patroon: 6 

totaal : 19

Tijdens glimlachen werd in 4 gevallen geen enkel aanspanningspatroon 

gezien, in 8 gevallen een gemengd patroon en in 7 gevallen een enkelvoudig 

patroon (zie tabel 14b).

Tabel 14b

Aanspanningspatroon bij glimlachen
geen patroon : 4 

enkelvoudig patroon: 7 

gemengd patroon : 8 

totaal : 19

Bij stimulatie van de normale nervus facialis konden in 7 gevallen actie 

potentialen worden waargenomen in de musculus temporalis, in 11 gevallen 

werden geen actie potentialen opgemerkt. In één geval was het niet 

duidelijk te zien of er actie potentialen aanwezig waren (zie tabel 14 c).

Tabel 14c

Actie potentialen op te wekken door stimulatie van normale nervus facialis

actie potentialen aanwezig: 7 

actie potentialen afwezig : 11 

actie potentialen dubieus : 1 

totaal : 19
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In tabel 14 staan de resultaten vermeld van het elektromyografisch onder

zoek van de musculus temporalis dat in 1983 tijdens het onderzoek van de 

patiënten werd verricht. Ter verduidelijking staan de resultaten van dit 

onderzoek gescheiden vermeld in tabel 14a tot en met 14c.

Tevens staan de resultaten van het elektromyografisch onderzoek van de 

musculus temporalis vermeld, dat enige tijd na de facialis II operatie 

plaatsvond. Bij deze elektromyografische onderzoeken werden korte tijd na 

de facialis II operatie denervatie potentialen opgemerkt in 5 gevallen en 

in 2 gevallen was het dubieus of er denervatie potentialen aanwezig waren. 

In de daarop volgende elektromyografische onderzoeken van de musculus 

temporalis werden echter geen denervatie potentialen meer aangetoond. De 

resultaten van het naonderzoek die vermeld staan in 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 en 

7.3.5 worden besproken in hoofdstuk 8.
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HOOFDSTUK 8

Bespreking van de onderzoeksresultaten

Het beoordelen van de resultaten van behandeling van patiënten met een 

facialisverlamming is niet eenvoudig. Uit literatuuronderzoek is gebleken 

dat er een grote verscheidenheid bestaat in deze beoordeling. Zo deelt 

Anderl^ de resultaten in goed-bevredigend-slecht, afhankelijk van de 

symmetrie van het gelaat, actieve elevatie van de mondhoek en de spanning 

van de spieren van de wang.

Miehlke^ beoordeelt de resultaten aan de hand van de symmetrie van het 

gelaat in rust en bij actie en hij gebruikt een uitgebreid evaluatieschema 

om de resultaten objectief vast te leggen.

Nicolai^ bepaalt de excursie van de mondhoek aan de verlamde zijde in 

centimeters. Baker en Conley^ beoordelen de resultaten van behandeling 

afhankelijk van de symmetrie van het gelaat in rust en herstel van de 

willekeurige bewegingen van de mond.

Verschillende auteurs vermelden echter niet hoe de beoordeling van de 
symmetrie in rust en actie plaatsvindt^»^.

Hakelius5 benadrukt de problemen bij de beoordeling van de resultaten van 

plastisch chirurgische operaties en laat de mening van de patiënt over het 

resultaat van de behandeling een belangrijke rol spelen bij de beoordeling. 

Hakelius komt dan tot de indeling verbeterd - niet verbeterd.

Wij besloten om onze resultaten te beoordelen aan de hand van het klinische 

onderzoek van de patiënten, waarbij de symmetrie van de mond in actie werd 

beoordeeld. Wij onderzochten ook de symmetrie van de mond in rust, maar die 

is van geen waarde bij de beoordeling van het resultaat van de operatieve 

behandeling. Bij 13 van de 22 door ons behandelde patiënten bestond 

namelijk een facialisparese, waarbij vóór de operatieve behandeling 

reeds een zekere mate van symmetrie van de mond in rust aanwezig was (zie 

hoofdstuk 7 tabel 1). Uit het naonderzoek bleek dat de symmetrie van de 

mond in rust bij 9 patiënten goed tot uitstekend was en bij 10 patiënten 

geen tot matig.
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Het doel van de operatieve behandeling was echter herstel van de symmetrie 

van de mond bij actie. De symmetrie van de mond bij actie beoordeelden wij 

zowel bij het op elkaar klemmen van de tanden als bij het glimlachen. 

Indien reïnnervatie van de musculus temporalis door het zenuwtransplantaat 

niet plaatsvond, hetzij door een mislukte denervatie van de musculus 

temporalis of wel door reïnnervatie via de doorsneden nervus trigeminus 

takken, bestond altijd nog de mogelijkheid tot contractie van de spier door 

op elkaar klemmen van de tanden. Als echter de reïnnervatie door het trans- 

plantaat wèl had plaatsgevonden zou contractie van de musculus temporalis 

moeten optreden bij glimlachen.

Bij deze beoordeling maakten wij gebruik van tabel 4 in hoofdstuk 7.

De resultaten liepen uiteen van uitstekend - goed - matig - geen symmetrie, 

afhankelijk van het verschil in hoogte tusssen de mondhoek aan de verlamde 

zijde en de normale zijde uitgedrukt in milimeters.

Wij beoordeelden geen verschil tussen de hoogte van de beide mondhoeken (= 

0 mm) als uitstekende symmetrie, een verschil van 0 tot 5 mm. als een goede 

symmetrie, een verschil van 5 tot 10 mm. als een matige symmetrie en een 

verschil van meer dan 10 mm. als geen symmetrie.

Met behulp van deze indeling werd bij op elkaar klemmen van de tanden een 

uitstekende symmetrie verkregen in 5 gevallen, een goede symmetrie in 4 

gevallen en een matige symmetrie in 9 gevallen. In één geval werd geen 

symmetrie verkregen.

Op dezelfde wijze werd de symmetrie bij glimlachen beoordeeld. Een uit

stekende symmetrie werd verkregen in één geval, een goede symmetrie in 5 

gevallen, een matige symmetrie in 4 gevallen en geen symmetrie in 9 

gevallen.

Uit deze resultaten blijkt, dat het doel van de operaties in de meerderheid 

van de gevallen niet werd bereikt. Bij het naonderzoek lag de nadruk op het 

herstel van de symmetrie van de mond tijdens glimlachen. Omdat glimlachen 

een onwillekeurige spiercontractie is, was het niet bij elke patiënt 

eenvoudig om dit te beoordelen. Als men namelijk een patiënt vraagt te 

glimlachen zal dit grotendeels een willekeurige actie zijn. Er werd daarom 

getracht in een gesprek een goed oordeel te verkrijgen over het glimlachen 

als onwillekeurige actie.

Het beoordelen van de resultaten van de operatieve behandeling is alleen
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mogelijk bij actie van de gelaatsspieren. Aan de hand van foto's of dia's 

is het niet goed te beoordelen hoe het resultaat van de behandeling is, om

dat deze slechts een statisch beeld weergeven. Indien men de gelaatsexpres

sie zou willen vastleggen, zou met) film of video-opnamen van de patient 

moeten maken.

Een belangrijke conclusie van het naonderzoek is dat de patiënt zelf goed 

kan beoordelen hoe het resultaat van de behandeling is. Uit ons onderzoek 

blijkt dat van de patiënten er 12 tevreden, 4 matig tevreden en 3 niet 

tevreden waren over het resultaat van de behandeling.

Het meest objectieve deel van het naonderzoek bestond uit elektromyogra- 

fisch onderzoek van de musculus temporalis. Dit onderzoek vond plaats in 

rust, bij op elkaar klemmen van de tanden, bij glimlachen en bij stimulatie 

van de normale contralaterale nervus facialis. Tijdens dit onderzoek moet 

men er rekening mee houden dat het voor sommige patiënten moeilijk kan zijn 

om bij glimlachen toch onwillekeurig een bijt- of kauwbeweging te maken. 

Tevens zal in een aantal gevallen het glimlachen tot stand komen door een 

willekeurige spiercontractie van de musculus temporalis.

Na het plaatsvinden van de facialis II operatie bleek dat de musculus tem

poralis in 7 gevallen voldoende gedenerveerd was. Deze denervatie is nood

zakelijk om een goede reïnnervatie van de spier door het zenuwtransplantaat 

te verkrijgen. Tijdens de facialis II operatie bleek dat operatieve dener

vatie van de musculus temporalis niet eenvoudig was. Daarom werd een onder

zoek naar de innervatie van de musculus temporalis verricht (zie hoofdstuk 

5).

Uit dit onderzoek bleek dat de nervi temporales profundi meestal gelijk in 

aantal waren (3) en zich volgens een vast patroon vertakten over de ala ma

jor van het os sphenoidale naar de spier. Ondanks deze verkregen kennis 

over het verloop van de nervi temporales profundi bleek het toch niet moge

lijk te zijn de musculus temporalis in alle gevallen te denerveren. De 

spier blijft dan geïnnerveerd door de nervus trigeminus takken en behoudt 

zijn kauwfunctie. Eén van de redenen voor het mislukken van denervatie van 

de musculus temporalis zal gelegen zijn in het feit, dat de fossa infratem- 

poralis (zie hoofdstuk 5.2), waarin de nervi temporales profundi verlopen, 

een moeilijk toegankelijk en vaatrijk operatiegebied is. Reeds een geringe 

bloeding kan de zenuwen maskeren ondanks gebruik van een zenuwstimulator en 

operatie microscoop.
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Bij alle patiënten werd bij het op elkaar klemmen van de tanden een enkelvou

dig, gemengd of interferentie-patroon gevonden (zie hoofdstuk 7 tabel 13a). 

Dit betekent dat in alle gevallen ondanks de denervatie de musculus tempora

lis geïnnerveerd werd door de nervus trigeminus. Dit kan worden veroorzaakt 

door onvoldoende denervatie van de musculus temporalis of door reïnnervatie 

van uit de nervus trigeminus. Bij geen enkele patiënt werden dan ook dener

vatie potentialen in rust gevonden bij het in 1983 verrichte elektromyogra- 

fisch onderzoek. Dit is niet zo verwonderlijk als we in gedachten nemen, 

dat de musculus temporalis slechts in 7 gevallen direkt na de facialis II 

operatie gedenerveerd bleek te zijn (zie hoofdstuk 7 tabel 13). Bij deze 7 

patiënten zal dan waarschijnlijk de reïnnervatie zijn opgetreden vanuit 

het proximaal uiteinde van de doorsneden nervi temporales profundi.

Bij glimlachen werd in 15 gevallen een enkelvoudig tot gemengd patroon ge

vonden (zie hoofdstuk 7 tabel 13b). Hieruit zou men kunnen concluderen, dat 

er in 15 gevallen een verbinding tot stand was gekomen tussen de contrala

terale nervus facialis en de musculus temporalis aan de verlamde zijde. Bij

stimulatie van de contralaterale nervus facialis bleek echter dat er 

slechts bij 7 patiënten duidelijke actiepotentialen waarneembaar waren 

(zie hoofdstuk 7 tabel 13c). Hieruit blijkt dat er niet in 15 gevallen een 

verbinding tot stand was gekomen, maar slechts in 7 gevallen. De reden zal 

misschien zijn, dat patiënten toch onbewust een kauwbeweging maken tijdens 

glimlachen. Dit is in overeenstemming met de resultaten van tabel 13a (zie 

hoofdstuk 7), waaruit blijkt dat alle patiënten nog activiteit vertonen in

de musculus temporalis bij het op elkaar klemmen van de tanden.

Uit het naonderzoek kwam een sterke discrepantie naar voren tussen de re

sultaten van het stimulatie elektromyogram, dit is het elektromyografisch 

onderzoek van de musculus temporalis bij stimulatie van de normale contra- 

laterale nervus facialis en het klinisch onderzoek van de patiënt. Men zou 

verwachten dat bij een duidelijk aantoonbare elektrische verbinding tussen 

de normale facialis, het zenuwtransplantaat en de musculus temporalis er 

een goed herstel van de symmetrie van de mond zou optreden. Het bleek ech

ter, dat bij de 7 patiënten met een positief resultaat bij het stimulatie 

elektromyografisch onderzoek slechts in 3 gevallen een goede symmetrie werd 

verkregen bij glimlachen en in één geval een matige symmetrie en in 3 ge

vallen geen symmetrie van de mond.
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Bij de 6 patiënten waar bij glimlachen een goed tot uitstekend resultaat 

werd verkregen (zie hoofdstuk 7 tabel 13b) bleken er maar 3 patiënten een 

positief resultaat bij het stimulatie elektromyogram te hebben.

Er bestond geen verband tussen het oordeel van de patiënt en het stimulatie 

elektromyografisch onderzoek: van de 12 tevreden patiënten verkregen er 4 

een positief stimulatie elektromyografisch onderzoek.

Aangezien het aantal onderzochte patiënten gering’is zijn conclusies uit de 

veelheid van gegevens, waarmee vergelijkingen worden gemaakt, nauwelijks te 

trekken. Hetzelfde probleem doet zich voor bij de vergelijking van de resul

taten van behandeling met de leeftijd, de tijdsduur tussen de facialis I en 

facialis II operatie, de aangetoonde axonendoorgroei bij histopathologisch 

onderzoek, het al of niet aanwezig zijn van een paralyse of parese voor de 

operatie, de tijdsduur tussen de facialis I operatie en het diagnostiseren 

van uitgroeiende axonen of de invloed van infectie op het resultaat van 

behandeling. Toch willen we de positieve of negatieve invloed van enkele 

van deze factoren op het resultaat van behandeling bespreken.

De invloed van enkele factoren op het resultaat van de behandeling bij glim

lachen van de patiënten werd onderzocht:

Van de 6 patiënten die een goed tot uitstekend herstel van de symmetrie 

van de mond bij glimlachen hadden verkregen was de gemiddelde leeftijd 22,8 

jaar. De gemiddelde leeftijd van de groep patiënten die een matig tot geen 

herstel van de symmetrie van de mond bij glimlachen hadden was 32,3 jaar. 

Bij de 6 patiënten met een goed tot uitstekend herstel van de symmetrie van 

de mond bij glimlachen was de gemiddelde tijdsduur tussen de facialis I en 

de facialis II operatie 17,7 maanden terwijl die bij de groep patiënten 

met een matig tot geen herstel van de symmetrie bij glimlachen gemiddeld 

11,6 maanden was. Bij deze zelfde groep patiënten met een goed tot uit

stekend resultaat bleken er A patiënten een paralyse te hebben voör de 

operatie en 2 patiënten een parese voor de operatie. De gemiddelde tijds

duur tussen het vaststellen van uitgroeiende axonen na de facialis I 

operatie was ongeveer gelijk bij de groep patiënten met een goed tot uit

stekend herstel van de symmerie bij glimlachen vergeleken met de groep met 

een matig tot slecht herstel van de symmetrie van de mond bij glimlachen. 

Bij de 4 patiënten die een infectie na de operatie van het gelaat kregen 

hadden 2 patiënten een goed herstel van de symmetrie bij glimlachen en één
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patiënt een matig herstel van de symmetrie van de mond bij glimlachen en de 

vierde patiënt had niet deelgenomen aan het naonderzoek.

Tevens werd de invloed van enkele factoren op het resultaat van het stimu

latie elektromyografisch onderzoek beoordeeld.

Bij de 7 patiënten met een positief stimulatie elektromyografisch onderzoek 

van de musculus temporalis was de gemiddelde leeftijd 24,3 jaar, terwijl 

de leeftijd bij de patiënt met een negatief resultaat van dit onderzoek

32,3 jaar was. De tijdsduur tussen de facialis I en facialis II operatie 

bleek bij de patiënten met een positief stimulatie elektromyografisch on

derzoek 15,8 maand te zijn en bij de patiënten met een negatief resultaat 

12,9 maand.

Zoals reeds eerder werd vermeld, kan onvoldoende denervatie van de musculus 

temporalis of reïnnervatie van deze spier door de nervus trigeminus één van 

de redenen zijn voor een slecht resultaat. Ook de tenotomie van de musculus 

temporalis, die voor de transpositie noodzakelijk is, kan een reden zijn 
voor een slecht resultaat. Eccles^ en Terzis^ benadrukten dat alleen al na 

een simpele tenotomie een aanzienlijke vermindering van de contractie- 

kracht van de spier kan optreden.
Ook Frey^*^ wees op de noodzaak van een doelmatige spierspanning om een 

goed resultaat te verkrijgen.

Hoewel tijdens de facialis II operatie getracht werd om een goede spier

spanning van de musculus temporalis te handhaven zal deze toch duidelijk 

minder geweest zijn dan de oorspronkelijke spanning van de spier. Dit komt 

omdat de nieuwe insertieplaats (de mondhoek) niet een vast fixatiepunt is, 

maar beweeglijk is in tegenstelling tot de insertie van de musculus 

temporalis aan de mandibula.

Een ander belangrijk punt is het feit, dat de verkortingsweg van de 

musculus temporalis bij contractie slechts 1,9 cm is (zie hoofdstuk 5). Men 

kan zich voorstellen dat deze verkortingsweg niet bereikt zal worden indien 

de contractiekracht van de spier door de tenotomie al aanzienlijk is 

verminderd.

Bij een normale spierspanning van het gelaat zullen de mondhoeken zich 

tijdens glimlachen al 1 a 2 cm. omhoog kunnen verplaatsen.

Bij een facialisparalyse of- parese zal de mondhoek van de verlamde zijde 

vaak lager staan dan de normale zijde en men kan zich dan voorstellen dat
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slechts bij een normale goed functionerende niet getransponeerde musculus 

temporalis de verkortingsweg van 1,9 cm. juist voldoende zal zijn om de 

mondhoek omhoog te verplaatsen.

Dit kan een van de redenen zijn waardoor slechts bij 3 van de 7 patiënten 

met een positief resultaat van het stimulatie elektromyografisch onderzoek 

van de musculus temporalis een goede symmetrie van de mond bij glimlachen 

werd verkregen.
Ook Harii^O Wees op het feit, dat in de spier een zekere mate van degene- 

ratieve atrofie plaatsvindt na transplantatie. Daarom zal volgens hem met 

het gebruik van grotere spieren, zoals de musculus gracilis of musculus 

latissimus dorsi betere resultaten worden verkregen dan met het gebruik van 

kleine spieren. Tolhurst^ benadrukte dat het volume van zo'n grote spier 

technische problemen kan geven tijdens de operatie en dat het spiervolume 

te groot blijft om een aanvaardbaar cosmetisch resultaat te verkrijgen. 

Volgens Harii1^ kan in een later stadium het teveel aan spier worden 

geëxcideerd. Harrison^ beschreef goede resultaten met het gebruik van de 

musculus pectoralis minor.

Behoudens de eerder genoemde tenotomie van de musculus temporalis kunnen 

ook nog andere factoren een vermindering van de contractie kracht van de 

spier veroorzaken. Tijdens de facialis II operatie wordt de musculus 

temporalis gedenerveerd en aangesloten op het zenuwtransplantaat dat 

verbonden is met takken van de contralaterale nervus facialis. Hierna zal 

het enige tijd duren voordat reïnnervatie van de spier plaatsvindt. In deze 

periode kunnen de functionele eigenschappen van de spier verminderen en is 

niet duidelijk of de contractie kracht zich na een geslaagde reïnnervatie 

weer tot 100 procent van de oorspronkelijke waarde herstelt.

Als men er van uit gaat dat ongeveer 50 procent van de normale rami 

buccales zijn aangesloten komt de vraag naar voren of er wel voldoende 

impulsen via het zenuwtransplantaat naar de musculus temporalis verlopen 

om deze spier goed te doen contraheren. Misschien is de hoeveelheid van 

deze impulsen veel minder dan de oorspronkelijke hoeveelheid impulsen die 

vanuit de nervus trigeminus naar de musculus temporalis verlopen.

Het doel van alle operaties ter behandeling van patiënten met een facialis 

paralyse is het herstel van de emotionele gelaatsexpressie. Onlangs wezen 

Conley en Baker^ op het feit dat dit niet mogelijk is. Volgens hen kan 

slechts een vrij grove willekeurige spierbeweging worden teruggebracht in
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het gelaat. De contractiekracht van de spier aan de verlamde zijde zal 

altijd minder zijn dan die van de gezonde zijde. Vaak treden abnormale en 

ongewenste spierbewegingen op in het gelaat. Deze dyskinesieën kunnen 

ontstaan bij willekeurig aanspannen van de spier. Alleen door een inten

sieve training van de gelaatsspieren door de patient zelf kan deze een 
glimlach of een andere gelaatsexpressie imiteren^-5. De reden waarom de 

emotionele gelaatsexpressie niet kan worden teruggebracht in het gelaat is 
niet duidelijk. Volgens Crosby en de Jonge^ kan de onwillekeurige spier

contractie in het gelaat ontstaan als resultaat van een bepaalde emotie of 

kan deze beweging plaatsvinden samen met een nauwkeurig uitgevoerde 

willekeurige beweging. Dit kan plaatsvinden bij iemand, die bijvoorbeeld 

geconcentreerd aan het tekenen is en daarbij zijn lippen tuit of een 

fluitbeweging maakt. Deze laatste bewegingen ontstaan volgens Crosby en de 
Jonge^ door impulsen vanuit de extra pyramidale motorische gebieden in de 

hersenen waarvan de localisatie nog niet bekend is. Emotionele gelaats

expressie zou volgens hen tot stand komen door impulsen vanuit verschil

lende plaatsen in de cortex cerebri. De hypothalamus heeft een regulerende 

invloed op deze impulsen en staat zelf weer onder controle van de cortex 
cerebri^.

Misschien veroorzaakt uitval van de motoriek van de gelaatshelft bij een 

facialisverlamming ook een verstoring van het verloop van deze impulsen in 

de hersenen. Wellicht dat er na een zeker tijdsverloop tussen het ontstaan 

van de facialisverlamming en aanvang van behandeling, ook al vindt goede 

reïnnervatie plaats, de emotionele gelaatsexpressie zich niet meer her

stelt. Centrale cellen zouden kunnen zijn gedegenereerd, waardoor de oude 

toestand niet meer kan terugkeren.

Het is duidelijk dat de problemen rond de behandeling van patiënten met een 

facialisparalyse of -parese niet door ons zijn opgelost met de toegepaste 

operatieve behandeling.

De resultaten van de behandeling hebben niet beantwoord aan de doelstelling 

zoals die genoemd werd in hoofdstuk 1:

1. Er werd bij een onvoldoende aantal patiënten een goede tot uitstekende 

symmetrie van de mond in rust verkregen ondanks het feit dat bij de 13 

van de 22 patiënten reeds een zekere mate van symmetrie aanwezig was.

2. Bij een onvoldoende aantal patiënten werd een uitstekende tot goede 

symmetrie bij glimlachen verkregen. Tevens werd bij een onvoldoende
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aantal patiënten een uitstekende tot goede symmetrie bij op elkaar 

klemmen van de tanden verkregen. De beoordeling van deze laatste actie 

valt echter buiten de doelstelling van hoofdstuk 1 omdat het op elkaar 

klemmen van de tanden een willekeurige actie van de kauwspier is en niet 

de beoogde onwillekeurige actie zoals glimlachen.

Uit bovenstaande moet geconcludeerd worden dat de resultaten van het 

naonderzoek het voortzetten van de in hoofdstuk 6 beschreven operatieve 

behandeling niet kunnen rechtvaardigen. Er zal naar andere methoden moeten 

worden gezocht om de motoriek van het gelaat op bevredigende wijze te 

herstellen.

De gekruiste aangezichts zenuwtransplantatie is een goede methode om bij 

een kortbestaande facialisverlamming de motoriek van het gelaat te her

stellen. Ook bij een langer bestaande facialisverlamming kan men deze 

techniek toepassen. Men moet dan een spier door middel van transpositie of 

transplantatie naar de verlamde gelaatshelft brengen. Uit dit naonderzoek 

blijkt dat men daarvoor niet de musculus temporalis moet gebruiken. Het 

gebruik van een krachtiger spier zoals de musculus gracilis, latissimus 

dorsi of pectoralis major of minor, die door middel van transplantatie naar 

het gelaat worden gebracht lijkt een beter alternatief.
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HOOFDSTUK 9

Korte beschrijving van de ziektegeschiedenissen.

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de 

ziektegeschiedenissen van de patiënten. De operaties die aan de 

Facialis I en de Facialis II en de Thompson I en II operatie 

voorafgingen worden vermeld als voorgaande operaties.

Patient no. 1:

29-jarige vrouw met een 7 jaar bestaande incomplete uitval van de mondtak 

van de nervus facialis ten gevolge van een Bell's paralyse.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 20.07.1979 - Facialis I operatie, dd. 

27.06.1980 -Facialis II operatie.

Beloop: tijdelijke occlusiestoornis.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

17.11.1983; er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek van de symmetrie: in rust goede symmetrie, bij op elkaar klemmen 

van de tanden matige symmetrie, bij glimlachen geen symmetrie. Patiënte was 

niet tevreden met het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 2:

22-jarige vróuw met een sedert 20 jaar bestaande incomplete uitval van alle 

takken van de nervus facialis ten gevolge van poliomyelitis.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 28.07.1978 - Facialis I operatie, dd. 

05.01.1979 en 10.01.1979 - Thompson I operatie, dd. 22.02.1979 -Facialis II 

en Thompson II operatie, dd. 16.11.1983 - correctie ooglid.

Beloop: tijdelijk occlusiestoornis.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

17.11.1983: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek van de symmetrie: in rust matige symmetrie, bij op elkaar klemmen
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van de tanden uitstekende symmetrie en bij glimlachen geen symmetrie. 

Patiënte was matig tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 3:

12-jarig meisje met een 3 jaar bestaande complete uitval van alle takken 

van de nervus facialis ten gevolge van een contusio cerebri.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 09.03.1979 - Facialis I operatie, dd. 

10.04.1981 -Facialis II operatie, dd. 02.04.1982 - Thompson I operatie, dd. 

16.04.1982 - Thompson II operatie.

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

10.11.1983: er waren actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van de 

normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust goed, bij op elkaar klemmen van de tanden 

goed, bij glimlachen goed.

Patiënte was tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 4:

17-jarig meisje met een 16 jaar bestaande complete uitval van de mondtak en 

incomplete uitval van de oogtak van de nervus facialis na een operatie van 

een haemangioom.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 21.01.1977 - Facialis I operatie, dd. 

14.03.1980 -Facialis II operatie.

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

21.11.1983: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek van de symmetrie: in rust matig, bij op elkaar klemmen van de 

tanden matig, bij glimlachen uitstekend.

Patiënte was tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 5:

31-jarige man met een 29 jaar bestaande incomplete uitval van alle takken 

van de nervus facialis ten gevolge van een Bell's paralyse.

Voorgaande operaties: fascia lataplastiek elders.
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Uitgevoerde operaties: dd. 04.08.1978 - Facialis I operatie, dd. 

21.12.1979 -Thompson I operatie, dd. 04.01.1980 - Facialis II operatie en 

Thompson II operatie, dd. 27.03.1980 - correctie ooglid.

Beloop: laesie frontale tak tijdens Facialis I operatie.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

17.11.1983: er waren actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van de 

normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust uitstekend, bij op elkaar klemmen van de 

tanden matig, bij glimlachen geen.

Patiënt was matig tevreden met het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 6:

11-jarig meisje met een 11 jaar bestaande complete uitval van alle takken 

van de nervus facialis ten gevolge van een operatie van een hygroma colli 

cysticum.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 24.01.1978 - Facialis I operatie en Thompson I 

operatie, dd. 28.02.1979 - Thompson II operatie, dd. 23.05.1979 -Facialis 

II operatie, dd. 15.04.1981 - elevatie mondhoek met behulp van peestrans- 

plantaat.

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

15.12.1983: er waren actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van de 

normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust uitstekend, bij op elkaar klemmen van de 

tanden goed, bij glimlachen goed.

Patiënte was matig tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 7:

19-jarige vrouw met een 6 jaar bestaande incomplete uitval van de mondtak 

van de nervus facialis ten gevolge van een Bell's paralyse.

Voorgaande operaties: dd. 06.07.1977 - gekruiste aangezichts zenuwtrans- 

plantatie, 14.12.1977 - denervatie voetspieren, 28.12.1977 -vrije trans

plantatie voetspieren naar de wang.

Uitgevoerde operaties: dd. 18.07.1980 - Facialis I operatie, 19.06.1981 

-Facialis II operatie.

Beloop: geen bijzonderheden.
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Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

28.11.1983: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust matige symmetrie, bij op elkaar klemmen van de 

tanden matige symmetrie, bij glimlachen geen symmetrie.

Patiënte was tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 8:

34-jarige vrouw met een 6 jaar bestaande complete uitval van de mondtak van 

de nervus facialis na een operatie van een tumor van de wang.

Voorgaande operaties: fascia lataplastiek.

Uitgevoerde operaties: dd. 29.12.1978 - Facialis I operatie, dd. 

01.02.1980 -denervatie voetspieren, dd. 15.02.1980 - Facialis II operatie. 

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Patiënte heeft niet deelgenomen aan het naonderzoek.

Patiënt no. 9:

24-jarige vrouw met een aangeboren incomplete uitval van de mondtak en 

complete uitval van de oogtak van de nervus facialis.

Voorgaande operaties: hypoglossus-facialis anastomose operatie elders. 

Uitgevoerde operaties: dd. 17.02.78 - Facialis I operatie, dd. 23.03.79 

-Facialis II operatie, dd. 23.01.81 - Thompson I operatie, dd. 08.02.81 

-ontlasten abces neusrug, dd. 27.03.81 - Thompson II operatie, dd. 17.02.82 

- opheffen tarsorraphie, dd. 06.08.82 - revisie Thompson operatie, dd. 

01.10.82 - revisie Thompson operatie, 05.11.81 - revisie Thompson operatie. 

Beloop: wondinfectie van de wang na facialis II operatie.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

10.11.83: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: In rust goede symmetrie, bij op elkaar klemmen van de 

tanden uitstekende symmetrie, bij glimlachen een goede symmetrie.

Patiënte was tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 10:

15-jarige jongen met een aangeboren incomplete uitval van de mondtak van de 

nervus facialis.

Voorgaande operaties: geen.
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Uitgevoerde operaties: dd. 25.05.79 - Facialis I operatie, dd. 05.12.80 

-Facialis II operatie.

Beloop: tijdelijke occlusiestoornis.

Resultaten: Patiënt heeft niet deelgenomen aan het naonderzoek.

Patiënt no. 11:

57-jarige vrouw met een twee jaar bestaande complete uitval van alle takken 

van de nervus facialis na een operatie van een meningioom.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 01.09.78 - Facialis I operatie, dd. 26.01.79 

-Thompson I operatie, dd. 16.02.79 - Facialis II operatie en Thompson II 

operatie, dd. 11.08.79 - revisie Thompson operatie plus hemifacelift links, 

dd. 28.09.79 - revisie Thompson operatie, dd. 11.12.80 -hemifacelift links. 

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

17.11.83: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust geen symmetrie, bij op elkaar klemmen van de 

tanden uitstekende symmetrie, bij glimlachen geen symmetrie. Patiënte was 

tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 12:

41-jarige vrouw met een 22 jaar bestaande incomplete uitval van alle takken 

van de nervus facialis ten gevolge van een Bell's paralyse.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 06.06.80 - Facialis I operatie, dd. 26.06.81 

-facialis II operatie, dd. 23.06.82 - elevatie mondhoek met behulp van een 

peestransplantaat.

Beloop: tijdelijke occlusiestoornis.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek dd. 21.11.83: De resultaten van 

dit onderzoek zijn onduidelijk, omdat bij patiënte wisselend actie poten

tialen waarneembaar waren bij stimulatie van de normale nervus facialis. 

Onderzoek symmetrie: in rust uitstekend, bij op elkaar klemmen van de 

tanden matig, bij glimlachen geen. Patiënte was tevreden over het resultaat 

van de behandeling.
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Patiënt no. 13:

39-jarige man met een 10 jaar bestaande incomplete uitval van de mondtak en 

complete uitval van de oogtak van de nervus facialis na operatie van abces. 

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 21.06.79 - Facialis I operatie, dd. 19.09.80 

-Thompson I operatie, dd. 03.10.80 - Facialis II operatie, 22.10.80 -Thomp

son II operatie, 25.02.83 - correctie mondhoek.

Beloop: wondstoornis wang na facialis II operatie.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

28.11.83: er waren actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van de 

normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust matige symmetrie, bij op elkaar klemmen van de 

tanden goede symmetrie, bij glimlachen goede symmetrie.

Patiënt was niet tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 14:

53-jarige vrouw met een 2-jaar bestaande complete uitval van alle takken 

van de nervus facialis na verwijderen van een acusticus neurinoom. 

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 01.11.80 - Facialis I operatie, dd. 14.04.81 

-Thompson I operatie, dd. 28.04.81 - Facialis II operatie en Thompson II 

operatie.

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

21.11.83: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust matige symmetrie, bij op elkaar klemmen van de 

tanden matige symmetrie, bij glimlachen geen symmetrie. Patiënte was niet 

tevreden met het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 15:

34-jarige vrouw met een 8-jaar bestaande complete uitval van alle takken 

van de nervus facialis na een operatie aan het oor.

Voorgaande operaties: enkele statische correcties met behulp van fascia 

lataplastieken elders.

Uitgevoerde operaties: dd. 25.03.80 - Facialis I operatie, dd. 27.01.81 

-Facialis II operatie, dd. 19.02.82 - Thompson I operatie, dd. 17.03.82 

-Thompson II operatie.
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Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

10.11.83: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust matige symmetrie, bij op elkaar klemmen van de 

tanden matige symmetrie, bij glimlachen goede symmetrie. Patiënte was 

matig tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 16:

38-jarige man met een 26-jaar bestaande incomplete uitval van de mondtak 

van de nervus facialis na een operatie van het oor.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 02.05.80 - Facialis I operatie, dd. 22.05.81 

-Facialis II operatie.

Beloop: wondstoornis van de wang na facialis II operatie.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

17.11.83: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust uitstekende symmetrie, bij op elkaar klemmen 

van de tanden uitstekende symmetrie, bij glimlachen matige symmetrie. 

Patiënt was tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 17:

25-jarige vrouw met een 13-jaar bestaande incomplete uitval van alle takken 

van de nervus facialis ten gevolge van een schedelbasis fractuur.

Voorgaande operaties: hypoglossus facialis anastomose elders.

Uitgevoerde operaties: dd. 26.02.80 - Facialis I operatie, dd. 31.03.81 

-Facialis II operatie.

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

21.11.83: er waren actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van de 

normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust matige symmetrie, bij op elkaar klemmen van de 

tanden matige symmetrie, bij glimlachen geen symmetrie. Patiënte was 

tevreden over het resultaat van de behandeling.
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Patiënt no. 18:

14-jarige meisje met een 9-jaar bestaande incomplete uitval van de mondtak 

ten gevolge van een schedelbasis fractuur.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 13.12.77 - Facialis I operatie, dd. 25.01.80 

-Facialis II operatie.

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

28.11.83: er waren actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van de 

normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust uitstekende symmetrie, bij op elkaar klemmen 

van de tanden uitstekende symmetrie, bij glimlachen matige symmetrie. 

Patiënte was tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 19:

38-jarige vrouw met een 4-jaar bestaande complete uitval van alle takken 

van de nervus facialis na een operatie van een hersentumor.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 29.08.80 - Facialis I operatie en Thompson I 

operatie, dd. 24.07.81 - Facialis II operatie, dd. 12.11.82 - denervatie 

voetspieren, dd. 26.11.82 - Thompson II operatie.

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis: er 

waren actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van de normale nervus 

facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust matige symmetrie, bij op elkaar klemmen van de 

tanden geen symmetrie, bij glimlachen geen symmetrie.

Patiënte was tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no. 20:

21-jarige vrouw met een 21-jaar bestaande incomplete uitval van alle takken 

van de nervus facialis na een operatie van een parotis tumor.

Voorgaande operaties: enkele correcties elders.

Uitgevoerde operaties: dd. 08.09.78 - Facialis I operatie, dd. 14.12.79 

-Thompson I operatie, dd. 28.12.79 - Facialis II en Thompson II operatie, 

dd. 01.07.81 -denervatie mondtakken nervus facialis aan de gezonde zijde. 

Beloop: geen bijzonderheden.
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Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

17.11.83: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust uitstekende symmetrie, bij op elkaar klemmen 

van de tanden goede symmetrie, bij glimlachen matige symmetrie.

Patiënte was tevreden over het resultaat van de behandeling.

Patiënt no, 21:

18-jarig meisje met een aangeboren incomplete uitval van de mondtak en 

complete uitval van de oogtak van de nervus facialis.

Voorgaande operaties: geen.

Uitgevoerde operaties: dd. 03.01.79 - Facialis I operatie, dd. 07.09.79 

-Thompson I operatie, dd. 21.09.79 - Facialis II operatie, dd. 24.01.80 

-littekencorrectie nasolabiale plooi rechts, dd. 21.11.80 -inkorten pees 

musculus temporalis, dd. 18.02.83 - correctie litteken bovenlip rechts. 

Beloop: wondinfectie wang na facialis II operatie.

Resultaten: patiënte heeft niet deelgenomen aan het naonderzoek.

Patiënt no, 22:

32-jarige man met een aangeboren complete uitval van alle takken van de 

nervus facialis.

Voorgaande operaties: enkele statische correcties met behulp van fascia 

lataplastieken elders.

Uitgevoerde operaties: dd. 09.06.78 - Facialis I operatie, dd. 02.11.79 

-Thompson I operatie, dd. 16.11.79 - Facialis II operatie en Thompson II 

operatie.

Beloop: geen bijzonderheden.

Resultaten: Elektromyografisch onderzoek van de musculus temporalis dd. 

10.11.83: er waren geen actie potentialen waarneembaar bij stimulatie van 

de normale nervus facialis.

Onderzoek symmetrie: in rust matige symmetrie, bij op elkaar klemmen van de 

tanden matige symmetrie, bij glimlachen matige symmetrie. Patiënt was 

tevreden over het resultaat van de behandeling.
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Hoofdstuk 10 

Samenvatting.

Bij patiënten met een langdurig bestaande facialisverlamming wordt aange

nomen dat de spieren in het gelaat hun functionele eigenschappen hebben 

verloren. Beweging in de verlamde gelaatshelft kan uitsluitend worden 

teruggebracht door transpositie van geïnnerveerde spieren of transplanta

tie van spieren van buiten het gelaat.

Bij de éénzijdige facialisverlamming wordt gebruik gemaakt van transpositie 

van de musculus temporalis om de elevatie van de mondhoek te herstellen. 

McLaughlin beschreef een methode waarbij de insertie van de spier werd 

verbonden met de mondhoek. Rubin maakte de oorsprong los en verbond deze 

vervolgens met de mondhoek. Laatstgenoemde methode werd door Freilinger 

gecombineerd met de zogenaamde gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie met 

de bedoeling om de spierbewegingen in het gelaat terug te brengen. In dit 

proefschrift wordt de gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie gecombi

neerd met de temporalis transpositie volgens McLaughlin en de resultaten 

daarvan onderzocht.

In hoofdstuk 1 worden de doelstellingen van de operatieve behandeling 

besproken.Hierbij wordt zowel symmetrie van het gelaat in rust als bij 

willekeurige en onwillekeurige contractie van de gelaatsspieren beoogd.

In hoofdstuk 2 wordt de anatomie van de nervus facialis en van de aangezichts- 

musculatuur beschreven, met aandacht voor het verloop, de bloedvoorziening, 

de histologie en de intraneurale topografie van de nervus facialis.

De oorzaken, het klinische beeld en de diagnostiek van de facialisver

lamming komen aan de orde in hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de verschillende operatieve 

behandelingen ter herstel van de elevatie van de mondhoek.
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In hoofdstuk 5 wordt het anatomisch onderzoek beschreven naar het verloop 

van de nervi temporales profundi, zenuwen die de musculus temporalis 

innerveren. De beperkte literatuur over het verloop van deze zenuwen maakte 

een eigen onderzoek naar de innervatie van de musculus temporalis noodza

kelijk. Dit onderzoek werd verricht bij negen preparaten, waaruit bleek 

dat er over het algemeen drie nervi temporales profundi aanwezig zijn die 

de spier binnen treden volgens een gelijkvormig patroon. Het totaal aantal 

fasciculi van de nervi temporales profundi bleek bij onderlinge vergelij

king evenwel sterk te wisselen.

De toegepaste behandelingen worden besproken in hoofdstuk 6. In het eerste 

stadium wordt een gekruiste aangezichtszenuwtransplantatie verricht. In een 

tweede stadium worden de nervi temporales profundi verbonden met het zenuw- 

transplantaat en wordt de insertie van de musculus temporalis verbonden met 

de mondhoek met behulp van een peestransplantaat.

Patiëntenonderzoek komt aan de orde in hoofdstuk 7. Op eerder genoemde 

wijze werden 22 patiënten behandeld, waarvan 19 werden vervolgd met een 

gemiddelde duur van 3 1/2 jaar. Er bestond een grote variatie in leeftijd 

en duur van de verlamming, terwijl ook het klinische beeld varieerde van 

parese tot complete paralyse. Acht patiënten waren reeds op andere wijze 

behandeld zonder het gewenste resultaat. Het gemeenschappelijke probleem 

van alle patiënten bleek het onvermogen om een symmetrische glimlach te 

produceren. Het tijdsbeloop tussen beide operatieve ingrepen werd mede 

bepaald door het vaststellen van het "omgekeerde" teken van Tinei. Bij de 

operatieve exploratie bleek dat de nervi temporales profundi in aantal 

sterk varieerden en dat bij twaalf patiënten drie takken werden gevonden. 

Bij vijf patiënten werd nog een spiertransplantatie verricht ter herstel 

van de ooglidfunctie, hetgeen buiten het kader van dit onderzoek valt.

De onderzoeksresultaten worden besproken in hoofdstuk 8. Uit het naonder

zoek blijkt dat bij achttien patiënten actief de verlamde mondhoek omhoog 

kon worden bewogen bij het aanklemmen van de kaken. Bij tien patiënten werd 

elevatie van de verlamde mondhoek vastgesteld bij het maken van een 

glimlach en bij zes van deze tien patiënten kon men spreken van een sym

metrische glimlach. Alle bewegingen waren echter uitgesproken willekeurig. 

Het onwillekeurige glimlachen bleek niet mogelijk te zijn. Bij elektro- 

myografisch onderzoek werd de nervus facialis aan de gezonde zijde maximaal
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gestimuleerd. Bij zeven patiënten konden actiepotentialen in de getrans

poneerde musculus temporalis worden geregistreerd. Hoewel twaalf van de 

negentien patiënten zich tevreden verklaarden met het resultaat van de 

operatieve behandeling blijkt uit het naonderzoek dat de doelstellingen 

zoals deze in hoofdstuk 1 zijn beschreven, niet konden worden bereikt. De 

in dit proefschrift beschreven methode tot herstel van de éénzijdige 

langdurige facialisverlamming met behulp van een gekruiste aangezichtszenuw- 

transplantatie, gecombineerd met een temporalis van de musculus transposi

tie volgens McLaughlin, moet derhalve in beginsel worden verlaten.

In hoofdstuk 9 wordt tenslotte de casuïstiek beschreven.
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Summary.

We assume that in patients suffering from facial paralysis over a longer 

period of time, the facial muscles lose their function. Movement in the 

paralysed half of the face can only be brought back by repositioning 

innervated muscles or transplanting muscles from another part of the body.

In one-sided facial paralysis we repositioned the temporal muscle in order 

to lift the corner of the mouth. McLaughlin describes a method where the 

insertion of a muscle is connected to the corner of the mouth. Rubin 

loosened the origin of the muscle and connected this to the corner of the 

mouth. The latter was combined by Freilinger with the so-called cross 

facial-nerve transplantation with the intention of re-establishing the 

involuntary muscular movement. In this thesis the cross facial-nerve 

transplantation was combined with repositioning of the temporal muscle 

according to the method of Maclaughlin. The results were investigated.

In chapter 1 the purpose of operative treatment was discussed. The ultimate 

goal was to achieve facial symmetry at rest as well as in voluntary and 

involuntary contraction of the facial muscles.

In chapter 2 we described the anatomy of the facial nerve and muscles, 

concentrating on course, blood-supply, histology and the intra-neural 

topography of the facial nerve.

The causes, clinical picture and diagnosis of facial paralysis was 

described in chapter 3.

In chapter 4 we surveyed the various technigues of operation used for 

lifting the corner of the mouth.

In chapter 3 we described an anatomical investigation concerning the course 

of the deep temporal nerves, which innervate the temporal muscle. The 

limited amount of literature concerning this subject necessitated this 

investigation of the innervation of the temporal muscle. This was performed
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on nine specimens. In each specimen about three deep temporal nerves were 

present which appeared in a similar pattern. The amount of fasciculi of the 

deep temporal nerves was nevertheless variable in mutual comparison.

The applied treatment was discussed in chapter 6. In the first stage a 

cross facial-nerve transplantation was performed. In the second stage the 

deep temporal nerves were connected to the transplanted nerve and then with 

the help of a transplanted tendon the temporal muscle was connected to the 

corner of the mouth.

The medical examination of the patients was described in chapter 7. 

Twenty-two patients were treated in this manner, nineteen of them were 

observed over a period of 3 1/2 years. There was a great difference in age 

and duration of the paralysis while the clinical picture varied from 

incomplete to complete paralysis. Eight patients had already been treated 

otherwise without the desired results.The problem all patients had in 

common was the incapability of producing a symmetric smile. The interval 

between both operative interventions was also decided by the ascertainment 

of the reversed sign of Tinei. During operation we found that the amount of 

the deep temporal nerves varied quite a lot and in twelve patients we found 

three different branches. Five patients underwent a further muscle 

transplantation to re-establish the function of their eyelids, which 

however does not fall under the scope of this investigation.

The results of this investigation were discussed in chapter 8. During the 

follow-up we found that in eighteen patients the paralysed corner of the 

mouth could be lifted by clamping the jaws. Ten patients were able to lift 

the paralysed corner of the mouth by smiling and in six of these ten 

patients one could consider it a symmetrical smile. All these movements 

were indeed voluntary. An involuntary smile seems to be impossible to 

achieve. In electromyographic tests the facial nerve on the healthy side of 

the face was maximally stimulated. In seven patients we could register 

action in the repositioned temporal muscle. Although twelve of the nineteen 

patients seemed satisfied with the results of the operative treatment, in 

post-examination, the desired results described in chapter 1, could not be 

achieved. The described method mentioned in the thesis which dealt with the 

restoration of a one-sided, longstanding facial paralysis with the help of
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a cross facial-nerve transplantation combined with repositioning of the 

temporal muscle after McLaughlin's method should be abandoned for this 

reason.

Finally, in chapter 9 the casuistries are presented.
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Zusammenfassung

Es wird angenommen, dass bei Patienten mit einer seit langem bestehenden 

Fazialisparese, die Gesichtsmuskeln ihre funktionellen Eigenschaften 

verloren haben. Bewegung in der gelähmten Gesichtshälfte, konnte lediglich 

durch die Transposition von innervierten Muskeln oder die Transplantation 

von nicht zum Gesicht gehörenden Muskeln zurück gebracht werden.

Bei einseitiger Fazialisparese benutzt man die Transposition des M. 

temporalis um das Heben der Mundwinkel wiederherzustellen. McLaughlin 

beschreibt eine Methode bei der der Muskel bei seiner Einsetzung mit dem 

Mundwinkel verbunden wird. Rubin löste den Muskelansatz und verband diesen 

dannach mit dem Mundwinkel.Die letzt genannte Methode wurde von Freilinger 

mit der sogenannten gekreuzten Gesichtsnervtransplantation kombiniert, mit 

der Absicht die unwillkürlichen Muskelbewegungen des Gesichtes wiederher

zustellen. In dieser Dissertation wurde die gekreuzte Gesichtsnerv trans

plantation mit der Transposition des. M. temporalis nach MacLaughlin 

kombiniert und wurden die Ergebnisse untersucht.

In Kapitel 1 wird die Zielsetzung der operativen Behandlung besprochen. Die 

Absicht war, eine Symmetrie des Gesichtes in ontspannter Haltung, sowie bei 

willkürlichen und unwillkürlichen Kontraktionen der Gesichtsmuskeln zu 

erreichen.

In Kapitel 2 wird die Anatomie des N. facialis und der Gesichtsmuskulatur 

beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Verlauf, der Blutversorgung, 

Histologie und der intraneuralen Topografie des N. facialis.

Die Ursachen, das klinische Bild und die Diagnose der Fazialisparese wird 

in Kapitel T besprochen.

In Kapitel 4 sehen wir eine Übersicht von verschiedenen Behandlungen, bei 

denen die Mundwinkel wieder angehoben werden konnten.

In Kapitel 5 wird die eigene Untersuchung des Verlaufes des Nn. temporales 

profundi, die den M. temporalis innervieren, beschrieben. Die begrenzte 

Literatur über den Verlauf dieser Nerven machte eine eigene Untersuchung
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über die Innerviering des M. temporalis notwendig. Diese Untersuchung wurde 

mit neun Präparaten durchgeführt, wobei sich zeigte, dass, im allgemeinen 

drei Nn. temporales profundi zu finden sein, die in den Muskel nach gleich

förmigem Muster eintreten. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Anzahl 

der Fasciculi des Nn. temporales profundi beim Vergleich mit einander stark 

variierte.

Die angewandten Behandlungen werden in Kapitel 6 besprochen. Im ersten 

Stadium wurde eine gekreuzte Gesichtsnervtransplantation durchgeführt. In 

einem zweiten Stadium werden die Nn. temporales profundi mit dem Sehnentrans

plantat verbunden, und wird der Einsatz des M. temporalis mit Hilfe eines 

Sehnentransplantates mit dem Mundwinkel verbunden.

Die Patientenuntersuchung wird in Kapitel 7 behandelt. Auf diese Weise 

wurden 22 Patienten behandelt, wovon 19 über einen mittleren Zeitraum von 

3 1/2 dahren beobachtet wurden. Lebensalter und Dauer von Lähmungen waren 

sehr verschieden, während auch das klinische Bild von der Parese bis zur 

völligen Lähmung variierte. Acht Patienten waren schon auf andere Weise 

behandelt worden, ohne das gewünschte Ergebnis. Das gemeinsame Problem 

aller Patienten war das Unvermögen ein symmetrisches Lächeln hervorzu

bringen.Der Zeitverlauf zwischen beiden operativen Eingriffen wurde mit 

festgesetzt durch das Feststellen des "umgekehrten" Signals von Tinei. Bei 

der operativen Erforschung zeigte sich, dass die Nn. temporales profundi in 

ihrer Anzahl stark variierten und das bei zwölf Patienten drei Äste 

gefunden wurden. Bei fünf Patienten wurde noch eine Muskeltransplantation 

zur Wiederherstellung der Augenfunktion durchgeführt, was aber über den 

Rahmen dieser Untersuchung hinausgeht.

Die Untersuchungsergebnisse werden in Kapitel 8 besprochen. Bei der 

Nachuntersuchung stellte sich heraus, dass bei 18 Patienten der gelähmte 

Mundwinkel, durch Anklemmen des Kiefers, aktiv nach oben bewegt werden 

konnte. Bei zehn Patienten wurde beim Lächeln ein Heben des erlahmten 

Mundwinkels festgestellt, und bei sechs der zehn Patienten konnte man von 

einem symmetrischen Lächeln sprechen.Alle Bewegungen waren jedoch ausge

sprochen willkürlich. Das unwillkürliche Lächeln schien nicht möglich zu 

sein. Bei elektromyographischen Untersuchungen wurde der N. facialis an der 

gesunden Seite maxinmal stimuliert. Bei sieben Patienten konnten Aktions

potentiale im umgesetzten M. temporalis festgestellt werden. Obwohl zwölf
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von den neunzehn Patienten sich mit dem Ergebnis der Operation zufrieden 

gaben, zeigte die Nachuntersuchung, dass die Zielsetzungen wie sie in 

Kapitel 1 beschrieben wurden, nicht erreicht werden konnten. Die in dieser 

Dissertation beschriebene Methode, um eine einseitige lange währende 

Fazialisparese mit Hilfe einer gekreuzten Muskelumsetzung des Temporalis 

nach MacLaughlin wiedeherzustellen, muss deshalb im Prinzip verlassen 

werden.

In kapitel 9 wird schliesslich die Kasuistiek beschrieben.
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Résumé.

Les muscles de la face ent une fonction tres specialisée. Lors d'une 

paralysie ces caracteristiques sent perdues. II en résulte une hemiparaly- 

sie faciale. Afin de rétablir 1'innervation ont peut recourir ä une 

transposition d'un muscle facial innervé.

La transposition du muscle facial sert a réconstituer 1'élévation de la 

commisure labiale. McLaughlin décrit une méthode dans laquelle on rattache 

1'insertion du muscle temporal a 1'angle labial. Rubin parcontre transecte 

1'origine et fixe le muscle b l'angle labial.Freilinger a combiné la 

méthode de Rubin ä une transplantation di te croisée du nerf facial. Dans 

notre examen la transplantation faciale dite croisée ä été combinée avec 

la transplantation musculaire selon McLaughlin.

Le premier chapitre traite les raisons de 1'intervention proposée. 

L'objectif de 11 intervention est une symmetrie faciale parfaite en repos, 

ainsi qu'en contraction volontaire et involontaire.

Dans le deuxième chapitre 1' anatomie du nerf facial et de la musculature 

faciale est décrite. L'intérêt est fixé sur le trajet du nerf, sa vascu- 

larisation, 1'histologie et enfin la topographie intraneurale.

Suit dans le troisième chapitre un exposé sur les causes d'une paralysie 

faciale, ainsi que les aspects cliniques et les moyens de diagnostic.

Dans le quatrième chapitre les différentes techniques chirurgicales sont 

décrites.

Le cinqième chapitre est consacré 'a la récherche anatomique sur les nerfs 

temporales profondes. La litérature ne mentionne que rarement des études 

sur ces nerfs, innervants le muscle temporal.C'est ainsi, qu'il nous a paru 

intéressant d'étudier le trajet de ces nerfs. Le travail a été fait sur 

neuf cadavers. En général on retrouve trois nerfs pénétrants le muscle 

d'une fagon uniforme. La variation individuelle pourtant est trés grande.
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La technique chirurgicale proposée est décrite dans le sixième chapitre. 

Dans un premier temps on procédé a une transplantation facials dite 

croisée. Ensuite les nerfs temporales profondes sont suturés au transplant, 

tandis que 1'insertion du muscle temporal est rattaché a 1'angle buccal ä 

1'aide d'un transplant tendineux.

Le matériel de notre étude est présenté dans le septième chapitre. Vingt- 

deux patients sont traités avec la technique proposée. Dix-neuf patients 

ont été suivis en moyenne durant quatre ans.

La distribution selon 1'age, la durée de 1'atteinte et l'intensité de la 

paralysie est trés large.Huit patients avaient déja subi une intervention 

sans rèsultat espéré. Le problème commun de tous les patients était 1'inca- 

pacité de sourire du cöté affecté.

Le "signe de Tinei renversé" a en parti déterminé 1'interval de temps entre 

les deux interventions.

Les résultats opératoires sont discutés dans le huitième chapitre.

Dix-huit patients étaient capables déléver de fagon active 1'angle de la 

bouche en serrant les machoires, six d'entre-eux ayant un sourire symme- 

trique.Le sourire spontane était néanmoins impossible. Lors de 1'examen 

electromyographique le nerf facial fut stimulé maximalement du cöté non 

atteint. Des potentiels évoqués furent ainsi observés dans le muscle 

temporal transplanté chez sept patients. Bien que douze patients se 

déclaraient satisfaits du rèsultat, 1'examen postopératoire montre que les 

buts tels qu'ils sont décrits au premier chapitre, ne furent pas atteint.

II en résulte que la technique opératoire proposée ne satisfait pas, et est 

en principe 'a abandonner.

Le neuvième chapitre est consacré ä la casuistique.
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Stellingen.

1. Geen enkele tot nu bekende operatieve behandeling heeft bij 
facialisverlamming herstel gegeven van de emotionele gelaatsexpressie.

2. Exacte evaluatie van operatieve behandeling van patiënten met een fa

cialisverlamming is slechts mogelijk met behulp van filmopnamen van de 
patiënt.

3. Het is noodzakelijk dat er meer onderzoek plaatsvindt naar de tijds
duur, waarin gelaatsspieren na hun denervatie nog te reïnnerveren zijn.

4. De mening van de patiënt is uiteindelijk doorslaggevend bij het 
vaststellen van het resultaat van operatieve behandeling bij facialis
verlamming.

5. Een eenvoudige, doeltreffende methode tot dynamisch herstel van de 
ooglidfunctie bij facialisverlamming is het inbrengen van een gewichtje 
in het bovenooglid.

6. De zogenaamde key-grip operatie volgens Moberg geeft bij tetraplegie 

patiënten een essentiële verbetering van de handfunctie.

7. Met vervanging van de carpale botstukken door silicone implantaten 
dient men zeer terughoudend te zijn.

8. Menselijk meningeoomweefsel bevat in ruime mate progesteron-receptoren, 
terwijl oestrogeen-receptoren over het algemeen niet aantoonbaar zijn. 
Daarom is alleen effect te verwachten van behandeling met (anti-)pro- 
gestagenen.

9. Er dient een wettelijke regeling te komen, waarbij ieder overleden 
ongevalsslachtoffer wordt geobduceerd.
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10. Partiële laesies van de buigpees kunnen tot 60% van hun doorsnede 
zonder peesnaad en met vroege mobilisatie worden behandeld. 

(Bishop, A.T. e.a., Journal of Trauma, 26 : 301).

11. Bij gebruik van silicone mammaprothesen kan versleping van siliconen 
aanleiding zijn tot gewrichtsklachten.

12. De regel dat de vrouw uit wie een kind is geboren de juridische moeder 
van het kind is, dient in het belang van het kind in beginsel te 
blijven gelden, ook al is zij - doordat genetisch materiaal van een 

donor is gebruikt - niet de moeder in biologische zin. Voorts dient de 
mogelijkheid tot ontkenning van het moederschap in de wet te worden 

opgenomen, waarbij tevens moet worden bepaald dat dit alleen kan als de 

biologische moeder het kind erkent.






