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Patiënten en methoden

Operatietechniek
De operatie wordt gestart met de patiënt in rugligging. Een 
incisie wordt gemaakt langs de musculus sartorius. Het ka-
naal van Hunter wordt geopend. De superficiële femorale 
vaten worden over de gehele lengte vrijgelegd. 
Over de tibia wordt een midlijnincisie gemaakt en een cir-
cumferentiële incisie om het kniegewricht. De weke delen 
en de fibula (door het membrana interosseï) worden vrijge-
maakt van de tibia (figuur 1). De pezen rond de knie worden 
doorgenomen. De voet kan geamputeerd worden op ver-
schillende niveaus, afhankelijk van de benodigde hoeveel-
heid weke delen.
Na exarticulatie van de knie kunnen de tibia en voet verwij-
derd worden. De fibula zit nog in de lap en wordt nu verwij-
derd, waarbij de anterieure tibiale vaten gespaard worden.
Een subcutane tunnel wordt gemaakt van de lies naar het 
te reconstrueren defect. De lap wordt hier doorheen getun-
neld en tijdelijk vastgezwachteld tegen het bovenbeen, zon-
der compressie te geven. Om de amputatiestomp te sluiten 
wordt meestal het femur ingekort. De incisie over het boven-
been wordt gesloten. 
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Figuur 1. Gesteelde filletflap van het onderbeen. 
Pijl 1: fibula nog in filletflap; Pijl 2: tibia die geamputeerd zal 
worden; Pijl 3: vaatsteel.

De patiënt wordt gedraaid naar buikligging. Een uitge-
breid debridement van het decubitus ulcus wordt uitge-
voerd tot een goed gevasculariseerd wondbed wordt ge-
zien. De filletflap wordt in het defect gepositioneerd en 
vastgehecht (figuur 2). Er worden drains achtergelaten 
onder de lap.

Patiënten
Tussen 1999 en 2012 zijn vijf patiënten met deze techniek 
geopereerd (tabel 1). Het waren alle vijf langdurige paraple-
ge patiënten met zeer uitgebreide, recidiverende decubitus-
problematiek. Aangezien locoregionale opties niet afdoende 
of reeds gebruikt waren, werd de radicale keuze voor het 
gebruik van de weke delen van het onderbeen als filletflap 
gemaakt. Gezien de uitgebreidheid van de ulceraties en de 
comorbiditeit van deze patiëntenpopulatie werd een hoog 
complicatierisico verwacht. 

Resultaten

Bij de eerste patiënt met de getunnelde filletflap trad een 
volledige lapnecrose op zestien dagen postoperatief. De re-
den voor deze ernstige complicatie was waarschijnlijk fecale 
contaminatie, die een veneuze trombose van de vaatsteel 
veroorzaakte. Bij de vier daarop volgende patiënten gaf de 
filletflap een grote hoeveelheid, goed gevasculariseerd weef-
sel waardoor de defecten goed konden genezen (figuur 2). 
Desondanks werden (verwachte) complicaties gezien. Twee 
patiënten ondergingen een re-operatie binnen twee maan-
den (tabel 1). 
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Met een gerapporteerde incidentie van 25%-85% is decubitus een veel-
voorkomend probleem in paraplege en bedlegerige patiënten. [1]
Bij graad vier decubitus is operatief ingrijpen vaak geïndiceerd. [2] Het 
doel is om het genettoyeerde defect te reconstrueren met goed gevas-
culariseerd, duurzaam weefsel. Op risicoplekken als tuber, sacrum en 
trochanter wordt in eerste instantie meestal gekozen voor locoregionale 
transpositielappen uit de bil- of dijbeenregio. 
Bij zeer gecompliceerde decubituspatiënten zijn locoregionale opties 
soms niet afdoende of niet meer beschikbaar. Dit probleem kan zich 
voordoen na eerdere operaties, littekens of bij meerdere of zeer grote 
defecten. In deze situaties kan de reconstructief chirurg ‘met de rug te-
gen de muur’ komen te staan. Voor deze extreme gevallen wordt in de 
literatuur de gesteelde filletflap van het gehele been of een vrije filletflap 
van het onderbeen beschreven. [3,4] Wij presenteren hier een techniek 
waarbij de weke delen van het onderbeen, gesteeld op de superficiële 
femorale vaten, worden gebruikt voor de reconstructie van de defecten en 
waarbij het bovenbeen grotendeels kan worden gespaard. 
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Van de vier patiënten met een succesvolle operatie overleed 
een patiënte kort na de operatie aan haar overige comorbi-
diteit. Twee patiënten ondergingen euthanasie binnen twee 
jaar na de operatie in verband met uitzichtloos lijden bij hun 
comorbiditeit. De laatste patiënte is nog in leven en de fil-
letflap is goed vitaal. Wel had zij ten tijde van de operatie een 
zeer ernstige osteomyelitis van het bekken die, ondanks de 
vitaleweefselbedekking, nog steeds opspeelt. 

discussie

In de literatuur wordt een recidiefrisico van lokaal behan-
delde decubitus bij paraplege patiënten gezien oplopend tot 
50%. [2] Bij ernstige decubitus kan het zijn dat de recon-

structief chirurg geen locoregionale opties meer voor han-
den heeft. 
Het gebruik van weke delen van het bovenbeen als filletflap 
werd voor het eerst beschreven door Georgiade in 1956, ge-
volgd door enkele variaties op deze techniek. [5] De filletflap 
van het onderbeen werd enkel beschreven als een vrije lap. [4] 
Aangezien paraplege patiënten voor hun transfers sterk af-
hankelijk zijn van hun bovenste extremiteit verdient het de 
voorkeur om in deze populatie de onderste extremiteit als 
donorsite te gebruiken. 
Door de weke delen van het onderbeen te gebruiken kan het 
amputatieniveau distaler gekozen worden dan bij de regu-
liere filletflap van het bovenbeen. Dit zal een positief effect 
hebben op de psychologische acceptatie en op de stabiliteit 
in de (rol)stoel. [6]
Het onderbeen kan een grote hoeveelheid goed gevascula-
riseerd en onaangetast weefsel leveren. De vrije lap variant 
vereist microchirurgische vaardigheden en brengt vaak een 
langere operatieduur met zich mee. Een van de belangrijkste 
argumenten tegen het gebruik van een vrije lap is echter het 
probleem om aan de dorsale zijde van het bekken geschikte 
acceptorvaten te vinden. [7] 
Bovengenoemde argumenten vormden de basis voor het be-
denken van de hier beschreven techniek. Bij deze techniek 
wordt de cruciale bovenste extremiteit gespaard, het boven-
been kan worden behouden, de nadelen van een vrije trans-
positie worden vermeden en de lap heeft een betrouwbare 
steel. 
Deze techniek wordt in het VUmc vooralsnog alleen ge-
bruikt als een laatste redmiddel. Overwegingen om deze 
techniek in een eerder stadium te gebruiken stuiten vaak op 
de grote psychische weerstand van patiënten tegen het ver-
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(geslacht)

Decubitus Relevante voorge-
schiedenis

Voorgaande 
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Complicaties Interventie uitkomst
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hemipel vectomie 
wond
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paraplegie, hemi-
pelvectomie rechts, 
chronische anemie

Multipele  lokale 
transpositie-
lappen

Fecale contami-
natie en veneuze 
stuwing

VAC, necro-
tectomie, exci-
sie filletflap 
(+ 16 dagen)

Falen lap 
16de dag 
 post operatief

68
(M)

Linker boven-
been, sacrum

Marjolin’s ulcer 
waarvoor radio-
therapie

- Abcessen (+ 2 
maanden)

Re-operatie: 
drainage 
abcessen

Succesvol

43
(M)

Linker trochan-
ter, linker en 
rechter tuber, 
sacrum

MS TFL transpositie Ernstige spasti-
sche flexie en ad-
ductiecontractuur 
(+ 1 maand)

Re-operatie: 
exarticulatie 
linker femur

Succesvol

69
(V)

Linker en  rechter 
tuber

Traumatische 
paraplegie, DM, 
COPD, alcohol 
abusus

Multipele  lokale 
transpositie 
 lappen

Patiënt overleden 
(+ 8 dagen) door 
maagbloeding 

- Lap vitaal 
ten tijde van 
 overlijden

26
(V)

Rechter tuber, 
os pubis, fistel 
naar vagina

Spina bifida 
( lumbaal), scoliose

Multipele  lokale 
transpositie 
 lappen

- - Succesvol

Figuur 2. De gesteelde filletflap van het onderbeen in situ over 
een sacraal decubitusdefect.

Tabel 1. Patiëntkarakteristieken.
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lies van het onderbeen, ook al is dit functioneel onbruikbaar. 
Deze patiënten zijn vaak in een slechte lichamelijke conditie, 
hebben uitgebreide comorbiditeit en lokaal zeer uitgebreide 
defecten. Dit gaat gepaard met een hoog complicatierisico. 
Daarom benadrukken wij het belang van goede perioperatie-
ve zorg: optimaliseren van de voedingsstatus (zo nodig met 
sondevoeding), het aanleggen van een ontlastend colostoma 
om fecale contaminatie te voorkomen, en postoperatieve ver-
zorging in een zandbed om lokale druk op het operatiege-
bied te minimaliseren. Patiënten moeten accepteren hun on-
derbeen te verliezen. Ten slotte moeten zij gemotiveerd zijn 
om het revalidatietraject te doorlopen en preventieve maat-
regelen te nemen om toekomstige recidieven tegen te gaan.

conclusie

De getunnelde, gesteelde filletflap van het onderbeen is een 
nieuwe techniek die overwogen kan worden bij patiënten 
met zeer uitgebreide decubitusproblematiek, waar andere 
opties niet meer toereikend zijn. 
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samenvatting

Zeer uitgebreide of recidiverende decubitusproblematiek kan een 

uitdaging zijn voor de reconstructief chirurg. In dit artikel wordt een 

techniek beschreven van een getunnelde filletflap van het onderbeen 

om wekedelenbedekking te verkrijgen voor de stuitregio. Deze tech-

niek geeft, vergeleken met de gebruikelijke filletflap van het been, het 

voordeel dat het bovenbeen behouden kan worden. Daarnaast is het 

een gesteelde lap, hetgeen technisch minder uitdagend is dan een vrije 

filletflap van het onderbeen. 

Vijf patiënten ondergingen een decubitusreconstructie middels een ge-

steelde, getunnelde filletflap van het onderbeen. Retrospectief wordt ge-

concludeerd dat deze techniek bruikbaar is voor het bedekken van grote of 

multipele defecten in de bekkenregio. Er traden bij drie van de vijf patiënten 

complicaties op en het is dan ook essentieel om de indicatie scherp te stellen.
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