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Summary and conclusions

The external approach for septorhinoplasty is an old but relative unknown techni-
que. It serves as an alternative to the closed approach for septorhinoplasty. The latter
uses intranasal incisions and is practiced since the end of the 19th century. In contrast
the external approach uses a transversal broken incision through the mid-portion of
the columella in combination with bilateral marginal incisions. The S-STE is partially
elevated from the nasal skeleton. A dorsal perichondrial-periosteal flap is developed
and the nasal framework exposed. After correction of the nasal pathology the S-STE
is replaced over the reshaped nasal skeleton, redraped and sutured. The procedure
is characterized by permanent visual control over the operation field and the surgical
manoeuvres. Surgery is facilitated and tissue- trauma is limited by approaching the
right tissue planes.

This thesis describes the clinical experience with the external approach for septo-
rhinoplasty used in a large group of consecutive rhinoplasty patients, with function-
al and/or aesthetic nasal disorders. The question is put forward, whether the
external approach is a safe, reliable technique and which are the indications or
contraindications. The preface points to the discussion about the merits of both the
closed and external rhinoplasty approaches. The discussion was primarily held in
North America and to a lesser degree and somewhat later also in Europe. In the
Netherlands external rhinoplasty was not an issue for discussion nor it was a topic
in the training program of Otolaryngology. This was possible due to the degree of
satisfaction with the closed approach and/or lack of familiarity with the technique.
Rhinoplasty is considered a difficult procedure which is hard to teach. Just because
of the enhanced exposure, external rhinoplasty has become an integrated part of the
rhinoplasty training program in North America, during the last two decades. The
apparent lack of interest in our country and the increased popularity elsewhere
has initiated this study.

Chapter I presents a historical review of the development of external incisions in
rhinoplasty. The most relevant clinical contributions of pioneers of facial plastic
surgery are highlighted. The columellar approach using a mid-columellar broken
line incisions with bilateral marginal incisions has become accepted as the mostly
practiced approach in external rhinoplasty .

In Chapter II a review of pre-operative photographic analysis is given. Emphasis is
placed on the importance of pre-operative analysis and planning with life-size
photographs, made in standard directions.

In Chapter III the concept of open structure rhinoplasty is presented, as well as the
clinical experience with 130 consecutive rhinoplasty patients. External exposure is
combined with the concept of nasal augmentation with autologous donormaterial.
The in-situ sculpted (cartilaginous) grafts are sutured to the nasal skeleton. The nasal
parameters are changed by limited reduction and sacrifice, followed by augmenta-
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tion and reconstruction using autologous grafts to the columella, nasal lobule, tip,
cartilaginous and/or bony nasal dorsum. The external approach enhances pre-
operative diagnosis of nasal pathology, instant feed-back during surgery, leading to
a faster learning process and potential better, more consistent results.
The risk of complications is considered low. Especially in cases with an expected
increase in nasal tip projection, such as seen in severe saddle deformity, cleft lip
rhinoplasty or other congenital deformities, extra care and attention has to be paid
to a tension-less wound closure.

In Chapter IV the concept of grafting to the nasal lobule is presented, as well as the
history, indications and technique. The clinical experience of the use of autologous
grafts to the nasal lobule in 94 patients is described. Emphasis is placed on the nasal
parameters such as projection, rotation and refinement, and the role of this type of
graft in corrective rhinoplasty. The results were evaluated after comparison pre-
operative and postoperative taken life-size photographs, and monitoring the
patients subjective opinion.

In Chapter V the technique of lateral augmentation of the nasal dorsum with
autologous cartilage grafts is presented in 32 patients with nasal obstruction due to
N.V.I. The grafts are placed between the dorsal edge of the cartilaginous nasal
septum and the medial border of the U.L.C. The N.V.A. is widened and restructured.
In 72 % improvement of nasal patency was noted. In 48% the nasal complaint of
obstruction totally disappeared. In one patient (3%) a subjective worsening occurred
and in 15 % no changes were noted. None of the patients had complaints about the
aesthetic effect of the grafting to the middle third of the nose.

In Chapter VI a concept is presented of reconstruction of a N.S.P. using the external
approach and a five layer reconstruction of the nasal septum with autologous
donormaterial. The mucosal adaptation is acquired by using mucosal flaps of dif-
ferent design, which are derived from the nasal septum, floor of the nose and lateral
nasal sidewalls. After primary closure three layers of tissue are added; tailor-made
autologous conchal ear cartilage and two layers of connective tissue derived from
the temporalis muscle and cranial periosteum. In all (7) patients total closure of the
septal perforation was obtained. The diameter of the N.S.P. varied between 10-25
mm. The results are compared to previous results with alternative methods for
closure of N.S.P.
The external approach enhances the difficult surgical techniques by facilitated in-
strumentation and improved visual control over the deep localized surgical field.
However the follow-up is still too short to evaluate the chance on late perforations.

In Chapter VII a case of a nasal dorsal cyst is presented. A rare condition after
rhinoplasty, which is hard to treat in the closed approach. The case represents the
diagnostic problems encountered and the treatment of acquired pathology of the
nasal dorsum.
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Full exposure of the nasal skeleton and S-STE in an undistorted way enhances
knowledge of nasal anatomy and tip-dynamics in rhinoplasty. Surgery is facilitated,
leading to more a more precise approach of the encountered tissues while exploring
the exact planes with greater ease. After having observed several hundreds of
external rhinoplasty patients to our opinion tissue trauma and bloodloss are
decreased. Grafting procedures for augmentation, restructuring and/or refinement
have evolved significantly due to the external approach. Nasal refinement is en-
hanced by meticulous, precise sculpting of the nasal skeleton with instant intra-
operative visual control and appreciation by palpation. This has lead to more
controlled aesthetic and reconstructive nasal surgery.

Although the columellar incision is very small and insignificant, a different concept
for septorhinoplasty has once again come into focus after a relatively long and
interrupted history of the use of external incisions in nasal surgery. The results of
this thesis leads to the conclusion that external rhinoplasty is safe when the basic
principles of rhinoplasty and soft-tissue surgery are respected. The morbidity of the
technique, summarized in a consecutive series of rhinoplasty patients can be com-
pared to those obtained in a closed technique. The columellar flap viability and scar
healing are of no real significance to the decision whether to use the external
approach. This holds true for the patients as well as the surgeon! External rhinop-
lasty is well suited for the "aesthetic" rhinoplasty patient with so called "minimal"
pathology. The approach adapts perfectly to the concept of limited reduction fol-
lowed by reconstruction of the nasal skeleton and adaptation of the S-STE to the
reduced bony and cartilaginous framework. The external approach is recommended
to become a part of the training program in the teaching hospitals, especially in the
early experiences with rhinoplasty surgery.
The statement "External rhinoplasty is a controversial operation" is no longer valid.
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Samenvatting en conclusies

De externe septorhinoplastiek is een oude, doch relatief onbekende chirurgische
techniek. De benadering kan als alternatief dienen voor de traditionele, gesloten
benadering, welke eind 19e eeuw werd ingevoerd. Bij de externe septorhinoplastiek
wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een transversale "gebroken" huidincisie
door het midden van de columella. De incisie wordt verbonden met bilaterale
endonasaal gelegen zgn. "marginale" incisies, waarna een partiële ondermijning
volgt van de bedekkende huid over de columella, neustip en neusdorsum en even-
tueel elevatie van het perichondrium en periosteum volgt. Nadat expositie van het
neusskelet en de onderliggende neuspathologie heeft plaatsgevonden, wordt de
afwijking op basis van een tevoren opgesteld plan naar wens op vorm en functie
gecorrigeerd. Hiema wordt de huid teruggeklapt en de wond gesloten.
De ingreep is gekenmerkt door de voortdurende visuele per-operatieve controle op
het gehele neusskelet en een hierdoor gemakkelijkere instrumentatie, waardoor de
nauwkeurigheid toeneemt en onnodig weefseltrauma mogelijk kan worden voorko-
men.

Dit proefschrift beschrijft de klinische ervaringen met deze benadering, welke vrij-
wel zonder uitzondering werd toegepast bij een populatie opeenvolgende patiënten
met functionele en/of aesthetische klachten van de neus.
De vraag wordt gesteld of de techniek een veilige en betrouwbare methode is bij de
expositie van de anatomie en behandeling van de pathologie van de in- en uitwen-
dige neus. Tevens wordt de vraag gesteld welke indicaties in het bijzonder in
aanmerking komen voor deze benadering, en welke de (absolute) contraindicaties
en welke de kenmerkende voor en nadelen zijn.
Tijdens de introductie wordt gewezen op de reeds lang bestaande controverse tussen
voor en tegenstanders van het concept. De hieruit voortvloeiende polemiek werd in
het begin voornamelijk in Noord Amerika gevoerd en pas later en in mindere mate
in Europa. In Nederland was de belangstelling onder de Keel,-Neus-en Oorartsen
voor de externe benadering lange tijd gering tot afwezig, vermoedelijk wegens de
onbekendheid met de mogelijkheden, dan wel door tevredenheid met de gehan-
teerde gesloten benadering. Hierdoor ontbrak feitelijk een wetenschappelijke discus-
sie over de klinische relevantie van de externe benadering bij de septorhinoplastiek.

In het algemeen wordt aangenomen dat de (gesloten) septorhinoplastiek een moei-
lijk te onderwijzen en te leren chirurgische procedure is, die pas na een lange periode
van intensieve oefening eigen is te maken. Opvallend is het feit dat de externe
benadering wordt onderwezen in opleidingsinstituten in Noord Amerika bij voor-
keur in de beginfase van de training. Dit is mogelijk wegens de hoge didactische
waarden en het inkorten van de duur van het leerproces.

In hoofdstuk I wordt een historisch overzicht gegeven van toepassing van externe
incisies, die toegang verschaffen tot de in- en uitwendige neus t.b.v. correctieve
neuschirurgie. De belangrijkste klinische en wetenschappelijke bijdragen van de
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betrokken chirurgen, worden in een chronologische volgorde gepresenteerd. Het
gebruik van een transversale incisie door de midden van de huid van de columella
gecombineerd met bilaterale endonasale "marginale" incisies is de meest frequent
gehanteerde externe benadering van het ogenblik.

In hoofdstuk II wordt een overzicht gegeven van de beschikbare methoden voor
pre-operatieve fotografische analyse van de patiënt. Analyse en zorgvuldige plan-
ning wordt een eerste vereiste geacht voor een uiteindelijk voor beide partijen
bevredigend resultaat. De pre-operatieve "levensgroot" uitvergrote afbeeldingen
van het aangezicht in de standaard projecties, gevolgd door herhaalde postopera-
tieve fotografische evaluatie en kritische vergelijking is een efficiënte, relatief goed-
kope methode. Het systematisch opstellen van een operatieschema, rationaliseert
een "artistieke" getinte operatie tot een meer planmatige ingreep met een in hogere
mate voorspelbare resultaat. Uiteindelijk zal veelvuldige herhaling van dit proces tot
een toename van de diagnostische vaardigheden en inzichten moeten leiden.

In hoofdstuk III wordt het concept van de externe septorhinoplastiek beschreven,
alsmede de door de auteur geprefereerde techniek aan de hand van de klinische
resultaten bij 130 opeenvolgende patiënten. De externe benadering wordt gecombi-
neerd met het concept van augmentatie met bij voorkeur autoloog materiaal, veelal
neus en/of oorschelpkraakbeen. Door de betere expositie via de externe benadering
is een exacte modellering en in-situ fixatie aan het onderliggende neusskelet met
(niet-) resorbeerbaar hechtmateriaal een innovatieve ontwikkeling in de neuschirur-
gie, waardoor de mogelijkheden tot correctie en behoud van nasale vormgeving zijn
toegenomen. Door middel van implantaten in de columella in combinatie met een
autoloog kraakbeenimplantaat voor de neustip, kunnen de diverse parameters,
zoals de projectie, rotatie, contrarotatie, lengte en verfijning van de vorm van de neus
worden beïnvloed. De externe techniek bevordert de diagnostiek van nasale misvor-
mingen. Het leerproces wordt bekort door de visuele en simultane palpatoire terug-
koppeling en toegenomen controle over de per-operatieve chirurgische
handelingen. Het risico op complicaties gerelateerd aan de benaderingswijze op zich
is beperkt en blijkt te vergelijken met de gesloten techniek. Een wezenlijk verhoogd
risico op een wondstoomis doet zich in theorie voor bij de reconstructie van ernstige
congenitale of verkregen neusmisvormingen, waarbij een aanzienlijk toename van
de projectie verwacht kan worden.

In hoofdstuk IV wordt het concept, historie, indicaties en techniek van augmentatie
van de neustip door middel van autoloog kraakbeen beschreven aan de hand de
klinische ervaringen bij 94 patiënten. Het belang van controle over de projectie,
rotatie en verfijning van de vorm van de neustip wordt benadrukt. Het autologe
tipimplantaat blijkt een belangrijk hulpmiddel om deze gewenste controle te verkrij-
gen, indien in-situ bewerking plaats heeft gevonden na fixatie aan het onderliggende
skelet met (niet-) resorbeerbaar hechtmateriaal. Een stugheid en ongevoeligheid van
de neuspunt bleken tijdelijke klachten en bovendien binnen een jaar verdwenen te
zijn.
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In Hoofdstuk V wordt de studie beschreven naar de klinische toepassing van
kraakbeenimplantaten in het neusdorsum ter reconstructie van het middelste een-
derde deel van de neus t.b.v. de patiënt met een neusklepinsufficientie.
Deze conditie met als gevolg een niet optimale neusademhaling is voor velen een
dagelijkse veelal continue klacht, die o.m. interfereert met een ongestoorde slaap .
Bij alle patiënten werden zgn. "spreiderimplantaten" geplaatst tussen de dorsale
begrenzing van het neusseptum en de mediale begrenzing van de cartilago triangu-
lares. Op deze wijze wordt de apex van de ruimte gevormd door het neusseptum en
de caudale rand van het cartilago triangulare verruimd en verstevigd. De fysiologie
van de neusklepregio en aetiologie van anterieure neusobstructie worden beschre-
ven. Een historisch overzicht van de overige chirurgische behandelingsmethoden
laat zien dat het gebruik van "spreiders" in het neusdorsum een relatief onbekende
techniek is. Naar alle waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat dit gedeelte van
de neus veelal een lastige en vaak incomplete expositie kent. De klinische resultaten
laten een gunstig resultaat zien. In 72 % trad verbetering op van de neusademhaling,
terwijl in 48 % de klachten geheel verdwenen. Bij een patiënt (3%) trad een subjec-
tieve verslechtering op en bij de overigen (15%) geen verschil met de pre-operatieve
situatie. Geen van deze patiënten met functionele klachten bleek overigens ontevre-
den met het uiteindelijke aesthetische resultaat.

In Hoofdstuk VI wordt de methode beschreven ter reconstructie van het neusseptum
met een perforatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de externe benadering en een
uit vijf lagen bestaande reconstructie van het defect. Het sluiten van een
neusseptumperforatie wordt algemeen erkend als een ingewikkelde procedure met
een relatief laag succespercentage. Dit is reden om in een aantal gevallen af te zien
van chirurgische behandeling.
Het voorgestelde concept is gericht op herstel van de normale fysiologie via primaire
sluiting van het mucosale defect. Hiertoe wordt mucoperichondrium en mucoperi-
osteumflappen in het cavum nasi gemobiliseerd, aangevuld met het interpositie
d.m.v. een implantaat van exact op maat vervaardigd autoloog oorschelpkraakbeen
en twee lagen bilateraal aan te brengen bindweefsel, verkregen uit spierfascie van
bijvoorbeeld de m. temporalis en (craniaal) periost. In de studie werden 7 patiënten
betrokken, welke russen 1988 en 1993 werden behandeld. In alle gevallen trad
volledige sluiting op van de perforatie, met een diameter, variërend tussen 10 en 25
mm. De aetiologie van N.S.P. wordt beschreven evenals eventuele maatregelen ter
preventie.
Tevens wordt een vergelijking getrokken tussen eerdere ervaringen opgedaan met
andere technieken voor het sluiten van neusseptumperforaties. Door het verbeterde
overzicht over diepliggende gedeelten in de neus en een toegenomen instrumentatie
vrijheid wordt het sluiten van perforaties gemakkelijker gemaakt.
De postoperatieve controle periode is nog te kort om nu reeds uitspraken te doen
over de kans op late re-perforaties.

In Hoofdstuk VII wordt aan de hand van casuïstiek de aetiologie, kliniek en chirur-
gische behandeling van verkregen neusdorsumpathologie beschreven, zoals een
neusdorsumcyste ontstaan na een rhinoplastiek. De externe benadering met de
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directe per-operatieve {visuele) controle werkt mogelijk preventief ter voorkoming
van dergelijke late gevolgen en maakt de behandeling eenvoudiger.

Uit de in dit proefschrift verkregen resultaten kan nu worden geconcludeerd dat de
externe benadering van het neusskelet ten behoeve van de correctieve neuschirurgie
een veilige en betrouwbare methode is gebleken. De morbiditeit van de externe
benadering, welke werd toegepast bij een serie opeenvolgende patiënten, verschilt
niet van die welke wordt gezien bij de gesloten benadering. De vitaliteit van de
columellaflap en het uiteindelijke resterende litteken blijken geen argumenten
(meer) te zijn om de techniek op voorhand te veroordelen danwei af te wijzen. Dit
bleek te gelden voor de patiënten alsmede voor de objectieve onderzoeker, hetgeen
aansluit bij eerdere studies. Wel moet men bedacht zijn op het toenemende risico op
een gestoorde wondgenezing bij de reconstructie van ernstige congenitale of post-
traumatische neuspathologie, waarbij een aanzienlijk toename van de projectie
geinduceerd moet worden. Uiteraard wordt in alle gevallen uitgegaan van de
premisse, dat de techniek in alle gevallen lege artis wordt uitgevoerd.
De overtuiging dat de externe benadering alleen gereserveerd dient te blijven in
geval van gecompliceerde congenitale danwei posttraumatische neuspathologie kan
worden verlaten gelet op de resultaten verkregen bij die patiënten, die om overwe-
gende aesthetische redenen werden behandeld voor zgn. "minimale" afwijkingen.
Dit is conform de observaties elders, zelfs in landen met zwaarwegende medico-le-
gale implicaties in de gezondheidszorg.

De specifieke voordelen van de externe benadering zijn gelegen in een versnelling
van het leerproces door de directe visuele per-operatieve terugkoppeling tussen
hetgeen pre-operatief was vastgesteld en geanalyseerd en de werkelijkheid. Derhal-
ve is er bij een systematische consequente aanpak en beoefening van de externe
benadering een toename te verwachten van de diagnostische vaardigheden, weten-
schappelijke inzichten, en resultaat. De externe benadering dient onderwezen te
worden in de opleidingsklinieken Keel-, Neus- en Oorheelkunde en een standaard
onderdeel te vormen van het chirurgisch arsenaal van iedere Keel,-Neus-en Oorarts.
De verandering van inzicht in de tot voor kort overwegende reductieve procedure
naar een ingreep waarbij behoud van structuur en vorm op korte maar vooral ook
op langere termijn op de voorgrond staan, wordt mede door de toepassing van de
externe benadering gestimuleerd. De implementatie van een groeiend scala tech-
nieken voor gecontroleerde augmentatie gedurende de afgelopen jaren is hiervan
een eerste bewijs. Door de visuele controle en directe benadering is een verminde-
ring van het chirurgisch weefseltrauma te verwachten, hetgeen de reconvalescentie
periode bekort.
Dit proefschrift pleit voor toepassing van de externe benadering. Zij krijgt de voor-
keur behoudens bij de patiënten waarbij de pathologie pre-operatief exact kan
worden geanalyseerd en hetzelfde resultaat kan worden verkregen met de gesloten
techniek. De keuze is zuiver persoonlijk.

Dit proefschrift hoopt een bijdrage te hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling
van de plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie in Nederland binnen het
specialisme Keel-, Neus- en Oorheelkunde.




