
30      Ziekenhuis Oost-Limburg | ZOLarium 2015 nr. 55  

Dr. Jens Deckers: “Ondertussen hebben kosten-effectiviteitsstudies aan-
getoond dat ondanks de initieel hogere kostprijs van het implantaat, de 
totale kostprijs voor de gezondheidszorg lager ligt omwille van de kortere 
hospitalisatieduur en lagere complicatierate.”
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Neurochirurgie

3D-PRINTING VOOR 
SCHEDELDAKPROTHESEN IN DE 

NEUROCHIRURGIE

De delen van de schedel die tot het werk-
domein van de neurochirurg behoren, zijn 
het volledige schedeldak (frontaal (voor-
hoofd), pariëtaal (zijkant), occipitaal (ach-
terhoofd), temporaal (slaap-regio)) en de 
bovenrand en het dak van de oogkassen.

Waar voorheen manueel geknede cement-
prothesen (PMMA (polymethyl-metacry-
laat) of hydroxyapatiet), losse stukken bot, 
metalen grids of soms donorbot gebruikt 
werden om delen van de schedel te recon-
strueren, laten we nu PSI’s (customised 
implants, geïndividualiseerde implantaten) 
in verschillende soorten biomaterialen ont-
werpen en vervaardigen. 

Om deze exact af te stemmen op de schedel-
anatomie van de patiënt zelf, wordt gebruik 
gemaakt van speciale 3D-software waarbij de 
schedel gereconstrueerd kan worden op basis 
van verschillende principes. Bij unilaterale de-
fecten kan het PSI ontworpen worden op basis 
van een digital subtraction mirror-imaging 
(DSMI) process, waarbij de normale kant van 
de schedel als het ware als model gebruikt 
wordt en vervolgens een perfect spiegelbeeld 
gecreëerd wordt. Bij bilaterale defecten kan 
enerzijds een voorafbestaande intacte scan 
gefusioneerd worden met een 3D-CT scan 
waarop het defect aanwezig is en kan het 
PSI ontworpen worden, opnieuw door digital 
subtraction imaging (DSI). 

Tegenwoordig bestaat er ook meer en meer 
geavanceerde software die in staat is om de 
ideale 3D-contouren van de schedel te re-
construeren door gemiddelden te berekenen 
van verschillende parameters en dimensies. 
Op die manier kan in geval van het ontbreken 
van een voorafbestaande scan toch een qua-
si anatomisch perfect PSI ontworpen wor-
den. PSI’s kunnen niet enkel voor bestaande 
defecten ontworpen worden, maar kunnen 
tegenwoordig zelfs preoperatief ontworpen 
worden voor bvb. een geplande resectie van 
een deel van de schedel (zie verder).

PSI’s kunnen in verschillende soorten 
biomaterialen ontworpen worden. In de 

Door 3D-printing is de reconstructie van het schedeldak tijdens neurochirurgische procedures de laatste jaren significant verbeterd. 

We zijn nu immers in staat om zogenaamde Patient Specific Implants of PSI’s in verschillende soorten biomaterialen te laten 

ontwerpen en vervaardigen op basis van de exacte schedelanatomie van de patiënt zelf.
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neurochirurgie wordt meestal gebruik ge-
maakt van PEEK (PolyEtherEtherKeton) of 
bio-ceramisch hydroxyapatiet, maar andere 
materialen zoals TI6Al4V ELI (een titani-
um legering), UHMWPE (Ultra High Mole-
cular Weight Poly-Ethylene) of in de nabije 
toekomst PMMA kunnen ook in 3D-printing 
toepassingen gebruikt worden. De belang-
rijkste verschillen tussen de biomaterialen 
onderling situeren zich op vlak van sterkte, 
stijfheid, biocompatibiliteit, porositeit, al dan 
niet transparant zijn, osteo-integratie (uit-
eindelijke botingroei in de prothese) en na-
tuurlijk kostprijs.

De belangrijkste indicaties voor het gebruik 
van PSI’s zijn reconstructies na schedeltrau-
ma’s, infecties van het bot of tumorchirurgie. 
In zeldzame gevallen zijn aangeboren sche-
delafwijkingen of complexe craniosynostosen 
(schedelmisvormingen door te vroeg verbe-

nen van één of meerdere schedelnaden) de 
reden om een custom prothese te gebruiken.

Bij schedeltrauma’s kan enerzijds het sche-
delbot zelf zo zwaar aangetast zijn (impac-
tiefractruur, open fractuur, multifragmentaire 
fractuur) dat er niets anders opzit dan deze 
botdelen allemaal te verwijderen. Dit defect 
dient dan achteraf gereconstrueerd te wor-
den. Anderzijds wordt tegenwoordig bij zware 
hersentrauma’s, waarbij de druk in de hersenen 
oncontroleerbaar hoog oploopt, frequent een 
zogenaamde decompressieve hemicraniëc-
tomie (unilateraal of bilateraal) uitgevoerd: 
hierbij wordt quasi de volledige zijkant van 
het schedelbot tijdelijk weggenomen om de 
beschadigde delen van de hersenen de mo-
gelijkheid te geven onderhuids buiten de 
contouren van de schedel te zwellen zonder 
dat de druk binnenin te hoog oploopt en an-
dere nog gezonde hersendelen hierdoor ook 

beschadigd geraken. Het eigen schedeldak 
wordt dan tijdelijk steriel bewaard. Achteraf 
wordt dan in principe dit eigen schedeldak 
teruggeplaatst, maar complicaties zoals infec-
ties of resorptie (vroegtijdig of soms maan-
den of jaren later) kunnen ertoe leiden dat 
dit spijtig genoeg opnieuw verwijderd dient 
te worden en definitief verloren is, zodat een 
toevlucht tot een PSI genomen moet worden.

Bij infecties van de huid en/of het botluik na 
een electieve neurochirurgische operatie, kan 
hetzelfde gebeuren, namelijk het onbruikbaar 
worden van het eigen bot en de noodzaak tot 
het gebruik van een implantaat.

Tot slot kan bij tumorchirurgie waarbij op 
voorhand geweten is dat een deel van het 
bot aangetast is en verwijderd dient te wor-
den, een preoperatieve (virtuele) simulatie 
van het weg te nemen schedelbot gemaakt 

1. 3D CT van gedeeltelijke resorptie van een botluik na decompressieve hemicraniëctomie en PSI in PEEK. 2. Botluikinfectie met noodzaak tot verwijdering ervan 
na aneurysma-chirurgie en 3D planning van het PSI.

2.1.

Dr. Jens Deckers: “De belangrijkste indicaties voor het gebruik van 
Patient Specific Implants zijn reconstructies na schedeltrauma’s, 
infecties van het bot of tumorchirurgie. In zeldzame gevallen ook 

aangeboren schedelafwijkingen.”
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worden. Vervolgens wordt niet enkel een PSI 
ontworpen wat perfect met het geplande 
defect overeenstemt maar ook een custom 
cutting guide (zaagmal) die ervoor zorgt dat 
de chirurg tijdens de ingreep perfect het ge-
plande deel van de schedel kan uitzagen en 
vervolgens tijdens dezelfde operatie het PSI 
kan implanteren.

Het ontwerpen en produceren van een PSI is 
een intensieve en relatief dure aangelegen-
heid. Gemiddeld bedraagt de kostprijs per im-
plantaat zo’n 8000 euro en de snelste produ-
centen vragen toch nog altijd een 3-tal weken 
vooraleer het implantaat geleverd kan wor-
den. De terugbetaling van zo’n PSI moet spe-
ciaal aan de adviserend geneesheer van de 
mutualiteit van de patiënt aangevraagd wor-
den met behulp van een omstandig medisch 
verslag en een protocol van de uitgevoerde 
scan. De aanvraag wordt ook onderworpen 

aan enkele voorwaarden: “het implantaat 
moet gebruikt worden om een deel van het 
schedelbot te vervangen ten gevolge van een 
ongeval, een tumor, een infectie of elke an-
dere oorzaak verantwoordelijk voor een bot-
tekort of voor de schedelreconstructie in het 
kader van vervormingen of craniosynostosen 
door aangeboren ziekten, op voorwaarde dat 
het bottekort dat moet worden opgevuld gro-
ter is dan 35 cm2 of dat de grootste diameter 
van het bottekort groter of gelijk is aan 10 
cm. Die grootste diameter kan tot 5 cm wor-
den verkleind als het op te vullen bottekort 
zich ter hoogte van het aangezicht voordoet 
of als de patiënt nog niet volgroeid is.”

Conclusie
Het aanwenden van 3D-printing om PSI’s te 
ontwikkelen in de neurochirurgie betekent 
een belangrijke technologische vooruitgang 
met bijkomend nog verschillende voordelen: 

3. Posttraumatische indeukingsfractuur frontaal met persisterend defect ondanks initiële reconstructie en PSI in PEEK. 4. One-stage resectie van een deels intracranieel 
en deels intra-osseus meningioma met preoperatieve simulatie van het aangetaste bot en contouren van het botluik, ontwerp van de custom zaagmal die peroperatief 
gebruikt wordt om perfect het botluik te maken en het bot weg te nemen, finale (2-delig) PSI in PEEK wat tijdens dezelfde operatie kan geplaatst worden.

3.

4.

de duurtijd van de operatie wordt drastisch 
verminderd met daaraan gekoppeld lager in-
fectierisico en andere chirurgische/anesthesio-
logische peri-operatieve complicaties (minder 
bloedverlies, geen donor-site problemen, 
kortere hospitalisatieduur, …) en het es-
thetisch resultaat is eveneens optimaal. 
Ondertussen hebben al enkele kosten-effec-
tiviteitsstudies aangetoond dat ondanks de 
initieel hogere kostprijs van het implantaat, 
de totale kostprijs voor de gezondheidszorg 
en dus de gemeenschap lager ligt omwille 
van de kortere hospitalisatieduur en lagere 
complicatierate waardoor achteraf minder 
revisie-ingrepen nodig blijken te zijn.
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