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Het Leger van de Heer (L.R.A.) heeft de bevolking van Noord-Oeganda 
gedurende vele jaren angst ingeboezemd. Naast het in brand steken van 
hutten en verkrachtingen, werden ook lippen, oren en neuzen door de 
rebellen bij onschuldige mensen afgesneden. Dit gebeurde onder het 
motto ‘nu kunnen ze niet meer doorvertellen aan het Oegandese Leger 
(UPDF) waar we zijn en ook niet meer horen welke kant we op zijn ge-
gaan’. Het is opmerkelijk dat deze oorlogsslachtoffers geen status als zo-
danig hebben gekregen binnen de Oegandese samenleving.

R.J. Zeeman, plastisch chirurg, Stichting Interplast Holland.

Hon. Sen. Consultant Plastic and Reconstructive Surgery, Mulago University 

Hospital, Kampala, Uganda.

een verslAg vAn een pAtiënt

”She was working in the field with her husband and his four 
other co-wives. Suddenly there was a group of rebels, who 
killed her husband with an axe. The wives were told to shut 
up and sit on the ground. They were not killed, so they could 
take care of the children. Their ears were cut off by the re-
bels, one by one, and after that their lips. They were told not 
to cry, otherwise they had to kill them. After this, the rebels 
threw stones and sticks at them and ordered them to leave. 
When they ran home, they heard some gun shots. The go-
vernment forces were coming, who took them in the car to 
the hospital of Kitgum. The bleeding was stopped by clothes. 
The women stayed at the hospital for one month, where the 
medical staff took care of the wounds.” (opgetekend door 
Tert van Alphen).

Zonder lippen is het niet alleen moeilijk om te eten en te 
drinken, maar ook het grootste deel van het speeksel loopt 
uit de mond. Ook het praten is vrijwel onmogelijk geworden. 

De vrouwen worden vaak achtergelaten door hun mannen 
en moeten maar zien hoe ze kunnen overleven in een soci-
aal isolement (figuur 1). Op verzoek van president Museveni 
kwam ik voor het eerst in contact met deze barbaarse ver-
minkingen in 1992. Met een team van Stichting Interplast 
Holland opereerden we een aantal van deze slachtoffers een 
jaar later in St. Mary’s Hospital, Lacor (Gulu). Er bleven ech-
ter ‘victims’ achter in de bush, omdat ze dachten dat er niets 
aan gedaan kon worden. In de loop der jaren zijn ongeveer 
dertig patiënten geopereerd met lip-, neus- en gelaatsrecon-
structies met over het algemeen goede resultaten.

In dit artikel over de rebellenslachtoffers in Oeganda wil ik 
graag ingaan op de technieken van de lipreconstructie, zoals 
die door mij en mijn collega Edris Kalanzi (Mulago Univer-
sity Referral Hospital, Kampala) worden gebruikt. In Ne-
derland deed ik voornamelijk reconstructies van lippen na 
tumorchirurgie. De mobilisatie van de lipelementen is dan 
veelal gemakkelijker, doordat er nog geen verlittekening is 
opgetreden. De principes van lipreconstructies werden al in 
1920 door Sir Harold Gillies beschreven: ”The restoration 
is designed from within outwards. The lining must be con-
sidered first, than supporting structures and finally the skin 
cover.“ (Gillies 1920) Op het belang van de spier en de oriën-
tatie daarvan werd gewezen door Johanson (1974) en Kara-
pandzic (1974). De technieken die hier beschreven worden, 
zijn naast de bovenvermelde principes ook mede gebaseerd 
op eenvoudige overdracht (training) aan lokale chirurgen. 
Bovendien is ‘KISS’ ook een van de stelregels van Interplast 
Holland: Keep It Safe and Simple. Eenvoudige technieken 
met goede resultaten en met zo min mogelijk complicaties. 

bovenlipreconstructies

De mogelijke operatietechnieken zijn:
• ‘advancement rotation’ van de resterende lipelementen;
• abbelap bij een voornamelijk centraal defect;
• nasolabiale lappen (distaal gesteeld), niet gebruikt in 

deze serie.
De keuze bij reconstructie van de bovenlip viel vaak op de 
eerste techniek. Reden hiervan is dat de mucosa gemakkelijk 
gemobiliseerd kan worden. De techniek komt min of meer 
voort uit mijn ervaringen in de schisischirurgie. Bij zeer 
brede lipspleten wordt ook het laterale deel uitvoerig gemo-
biliseerd, eventueel met een ‘back cut’ in de mucosa om de 
lipelementen zonder spanning te kunnen sluiten. In figuur 
2 worden de incisies aangegeven.

Victims of the lRA  
(lord Resistance Army), deel 1
R.J. Zeeman

Figuur 1. Patiënten in St.Mary’s Hospital, Lacor, Gulu 1993.
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vaak iets aan de korte kant. Voordelen van deze techniek zijn 
dat alle mogelijke spierfuncties, een deel van het liprood van 
de bovenlip en de mucosa behouden blijven, en dat de tech-
niek eenvoudig is over te dragen. Nadeel van deze techniek 
is dat de mond vaak aanzienlijk wordt verkleind, zodat later 
een commissuroplastiek nodig is. Hoewel de follow-up in 
Afrika vaak veel te wensen over laat, zijn het juist deze pati-
enten die zich nu en dan melden om te zien of er nog iets te 
verbeteren valt.

reconstructie Door miDDel van een abbelap

Indien alleen een centraal deel van de bovenlip verdwenen 
is, of als andere chirurgen al een poging tot reconstructie 
hebben gedaan (zie foto figuur 4) kan de abbelap uitkomst 
bieden. Vooral als de onderlip volledig intact is, moet deze 
optie zeker worden overwogen (figuur 5). Zoals ook bij de 
bilaterale schisispatiëntjes kan de balans tussen boven- en 
onderlip door deze techniek worden hersteld. Ook deze tech-
niek is goed overdraagbaar. 

onDerlipreconstructies

Een aantal patiënten, die ik op de Interplastmissies zag, had-
den al een soort reconstructie van de onderlip ondergaan. 
Vaak was er een Z-plastiek, een ‘advancement’ lateraal van-
uit de wang, of een combinatie hiervan gedaan. Uit mijn se-
rie blijkt dat de bovenlip vaker is aangedaan (afgesneden) 
dan de onderlip. De mogelijkheden voor een onderliprecon-
structie zijn:
• Z-plastiek in het midden van de resterende onderlip;
• advancement lateraal vanuit de wang;
• nasolabiale lappen;
• tonglap.

Z-plastiek centraal in resterenDe onDerlip

De Z-plastiek in het centrale deel van de overgebleven on-
derlip wordt het meeste toegepast. Voor de patiënten die al 
geopereerd zijn, is het niet altijd duidelijk of de mucosa bij 
deze techniek werd betrokken. In enkele gevallen in ieder 
geval wel, zoals blijkt uit persoonlijke informatie van dr. 
Edris Kalanzi verbonden aan Mulago National Referral Hos-
pital Kampala (figuur 5).

aDvancement rotation van De resterenDe  
lipelementen 
Door-en-doorincisies worden gemaakt tot de arteria na-
solabialis; als het mogelijk is, wordt deze gespaard. Na de 
mobilisatie, inclusief mucosa, wordt begonnen de mucosa 
in de sulcus en de midline te sluiten. De resterende spier, 
voor zover deze nog aanwezig is, wordt zorgvuldig gehecht. 
Hierna kan de huid spanningsloos gesloten worden. Soms 
kan een deel van het littekenweefsel centraal als een soort 
prolabiumlap worden gebruikt om het philtrum van de 
bovenlip te simuleren. Na deze ‘advancement’ kunnen de  
‘Burrow’s triangles’ beiderzijds nasolabiaal worden geëxci-
deerd. Bij de planning moet men er rekening mee houden 
dat voldoende hoogte van de lip opgebouwd wordt om de 
tanden (voor zover niet uitgedroogd of vooruitstekend) te be-
dekken (figuur 3). In mijn eerste serie waren de bovenlippen 

Figuur 4 Links na recente operatie door chirurg; rechts na 
abbe lap een jaar later, 1993.

Figuur 5 Onderlipreconstructie met Z-plastiek (dr. Kalanzi).

Figuur 2. Links de planning en rechts de advancementrotation peropera-
tief.

Figuur 3. Links de situatie voor de ingreep en in het midden 
direct na de ingreep. Uiteindelijk rechts de situatie tien jaar 
later met kleine onderlipreconstructie rechts.
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aDvancement vanuit lateraal (De wang)
Mijn voorkeur gaat uit naar de ‘advancementtechniek’ zo-
als die beschreven wordt door Johanson (1974). Net zoals 
bij de bovenlip kan de mucosa ruim worden gemobiliseerd. 
‘Curved incisions’ (gebogen incisies) mediaan zorgen voor 
voldoende hoogte van de onderlip. Veelal wordt de Z-plas-
tiek, die eerder al is uitgevoerd, opgeofferd voor deze tech-
niek, ook om de spierfunctie te verbeteren en een betere 
richting te geven. Een nadeel hierbij is dat ook hierdoor weer 
een verkleining van de mond optreedt. Een commissuro-
plastiek is later echter gemakkelijk uit te voeren (figuur 6). 
De spierfunctie blijft op deze wijze in ieder geval behouden.

nasolabiale lappen

Als de hele onderlip tot de sulcus is verdwenen, kan deze 
techniek een goede oplossing bieden. Beiderzijds nasolabi-
aal worden lappen gepland met extra mucosa aan de laterale 
zijden om één kant van de lip te bedekken (figuur 7). De na-
delen van deze techniek zijn dat er geen spierfunctie wordt 
toegevoegd en deze lappen redelijk strak moeten worden 
ingehecht om voldoende support te verkrijgen. Later kan 
eventueel een tonglap worden gebruikt voor het lippenrood.

tonglap

Deze techniek van de gesteelde tonglap wordt gebruikt om 
voornamelijk het lippenrood (vermillion) deel van de lip aan 
te vullen. Van de onderzijde van de tong wordt een lap ge-
sneden ter breedte van het defect, distaal gesteeld. De steel 
kan na twee weken gemakkelijk worden gekliefd door de lo-
kale chirurg. De kleur van deze lap lijkt aanvankelijk te roze, 
maar kleurt in de loop van de tijd gelukkig bij (figuur 8). Er 
komt uiteindelijk donkere pigmentatie! Ook deze techniek is 
eenvoudig overdraagbaar.

complicAties

Behalve enige geringe wonddehiscenties zijn er geen com-
plicaties tot nu toe opgetreden. De meeste patiënten werden 
in een zeer eenvoudige setting geopereerd. Het bloedverlies 
is altijd beperkt geweest door het gebruik van ‘jungle juice’, 
een door de plastisch chirurgen van Stichting Interplast Hol-
land veelvuldig gebruikt lokaal anestheticum.

conclusie

Met eenvoudige en overdraagbare technieken zoals hierbo-
ven beschreven voor onder- en bovenlipreconstructies kan 
een aanzienlijke verbetering van de functie van de mond 
worden verkregen. Patiënten zijn vaak zo tevreden dat ze 
afzien van verdere ingrepen. Ook het uiterlijk is dusdanig 
verbeterd dat deze mensen niet meer met een doekje voor de 
mond rondlopen, maar sociaal weer normaal kunnen functi-
oneren. Bij de eerste blik in de spiegel zei Sabina (figuur 9): 
"Nu ben ik eindelijk weer vrouw"! 

Figuur 7. Links de planning en rechts het postoperatieve 
resultaat van een dubbele nasolabiaal lap voor een onder-
lipreconstructie.

Figuur 6. Onder- en bovenlipreconstructies bij Sophia. Links de preoperatieve situatie. In het midden na bovenlipreconstructie en advancementplas-
tiek met tonglap voor de onderlip. Rechts na verdere reconstructie en commissuroplastiek.

Figuur 8. Links de situatie vóór en rechts een week na tonglap.
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van Alphen (medisch student te Leiden) kan worden ge-
vonden op de website van Stichting Interplast Holland:  
www.interplastholland.nl. In een volgende artikel zal ik in-
gaan op de neusreconstructies, gelaatsreconstructies (schot-
wonden) en de problemen van oorreconstructies bij deze 
slachtoffers van de LRA. 
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opmerkingen

De foto’s in dit artikel zijn van de auteur zelf, meestal on-
der niet ideale omstandigheden genomen. De patiënten 
hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de pu-
blicatie van deze foto’s voor Stichting Interplast Holland. 
Meer informatie over de organisatie en de verhalen van 
de geopereerde LRA-slachtoffers opgetekend door Tert 

Figuur 9. Sabina vóór en na boven- en onderlipreconstructie met lokale 

advancementplastieken.

 KuRT BoS hAnd- En PolScuRSuS
dATuM: 24 noVEMBER 2010 locATiE: AMc, AMSTERdAM

De deelnamekosten bedragen € 250,00 p.p. 
Aanmelden via e-mail polscursus@amc.uva.nl; u ont-
vangt dan een inschrijfformulier.Het aantal deelne-
mers is gelimiteerd tot vijftig personen.
 
De cursus is bedoeld voor ervaren plastisch chirurgen 
en traumachirurgen. De NVPC heeft deze scholing ge-
accrediteerd met zeven punten

voor informAtie:
Vera van Vuure, secretaresse
Afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie
Academisch Medisch Centrum
G4-226
Postbus 22660
1100 DD AMSTERDAM 
Tel.: 020-5662974
Fax: 020-6917459
E-mail: polscursus@amc.uva.nl

Deze cursus richt zich op de ervaren hand- en pols chirurg uit de 
plastische chirurgie en traumachirurgie, die zijn kennis graag 
met andere collega’s wil delen en wil leren van de ervaring van 
anderen. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
• distale radiusfractuur;
• scafoïdfractuur;
• perilunaire luxaties;
• ulnaire pijn na polsletsel.

Per onderwerp zullen de raakvlakken op elkaars expertisegebied 
en de state of the art van de diagnostiek en behandeling worden 
besproken. Het ochtendprogramma zal bestaan uit presentaties 
verzorgd door plastisch chirurgen, traumachirurgen en radiolo-
gen uit het AMC. In de middag zal in kleine groepen onder lei-
ding van een plastisch chirurg, traumachirurg en een radioloog 
een interactieve casus met een diagnostisch vraagstuk worden 
besproken. 
Indien u een casus heeft die u graag zou willen bespreken tij-
dens de cursus, is daar gelegenheid toe. 

In vervolg op de polscursussen van Kurt Bos, emeritus hoogleraar plastische, reconstructieve en handchirurgie, heeft de afdeling 
Plastische chirurgie het initiatief genomen tot het organiseren van een polscurriculum. De eerste uit de serie had als thema ‘Diag-
nostiek van de pols’; de tweede ‘Complicaties in de polschirurgie’. Op woensdag 24 november 2010 staat de derde in de serie op het 
programma, deze keer in samenwerking met de afdelingen Traumatologie en Radiologie: 

plAstisch chirurgen

Prof. dr. C.M.A.M. van der Horst
Dr. M. Kreulen
Drs. J. van Loon
Drs. M. Obdeijn Dr. S.D. Strackee 

rAdiologen

Drs. M.C. de Jonge
Dr. M. Maas
Drs. S. Kolkman
Drs. M. Terra

trAumAchirurgen

Prof. dr. J.C. Goslings
Dr. J.S.K. Luitse
Dr. K.J. Ponsen
Dr. N.W.L. Schep 

Faculty 

correspondentieAdres 
Drs. Rein J. Zeeman 
E-mail: zeemanrj@ziggo.nl


