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Casus

In zowel het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (RKZ) als 
Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) in Hengelo presenteerde 
zich een patiënt met uitgebreide necrose aan de volaire zijde 
van de duim na een doorgemaakt panaritium subcutaneum. 
Patiënt 1 (RZK), een 40-jarige timmerman, presenteerde 
zich met klachten van een rode, pijnlijke, kloppende pulpa 
van de linkerduim, na verwonding aan betonstaal. Het betrof 
zijn dominante hand. De klachten waren progressief 60 uur 
na verwonding. Er was sprake van fluctuatie ter plaatse van 
de pulpa zonder klinische aanwijzingen voor een flexorpees 
panaritium. Met spoed werd door de afdeling heelkunde een 
drainage van het abces in de pulpa uitgevoerd in combina-
tie met een uitgebreid debridement. Kweekuitslagen lieten 
groei van een hemolytische streptokokgroep A zien. Kort na 
de drainage ontstond ischemie van de duim met droge ne-
crose van de volaire huid tot gevolg.
Patiënt 2 (ZGT), een 60-jarige onderwijzeres, presenteerde 
zich 48 uur na een oppervlakkige snijverwonding met een 
keukenmes in de pulpa van de linkerduim. De verwijzend 
huisarts was 24 uur eerder met augmentin in orale dosering 
gestart in verband met een rode, zeer drukpijnlijke pulpa. 
Lichamelijk onderzoek van de duim was wegens de hevige 
pijn niet mogelijk. Er was sprake van fluctuatie ter plaatse 
van de pulpa met epidermiolyse en verminderde sensibili-
teit in de top. Het abces in de pulpa werd gedraineerd en 
een debridement werd uitgevoerd, het resultaat was droge 
necrose aan de volaire zijde van de duim. Kweekuitslagen 
waren ook bij deze patiënt positief voor een hemolytische 
streptokokgroep-A-infectie. 
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De volaire wekedelenbedekking van de hand is uniek door zowel de fijne 
sensibiliteit als de bescherming tegen wrijving en druk op de huid. De 
duim levert ongeveer 40% van de handfunctie door de belangrijke rol bij 
de grijpfunctie. [1] Het verlies van duimfunctie door trauma, thermisch 
letsel of infectie kan tot ernstige invaliditeit leiden met arbeidsonge-
schiktheid tot gevolg. Reconstructie van de duim is derhalve een priori-
teit bij handletsel met betrokkenheid van de eerste straal. 
Op basis van twee patiënten met een necrotische volaire zijde van de 
duim ten gevolge van een panaritium subcutaneum presenteren wij een 
klinische les duimreconstructies.

etiologie

Het panaritium is een wekedeleninfectie van de vinger en 
bedraagt 15-20% van alle handinfecties. [2] Een penetreren-
de verwonding aan de vingertop is vaak de oorzaak van de 
infectie, waarbij Staphylococcus aureus of een hemolytische 
streptokok de voornaamste verwekkers zijn. De laatste jaren 
is een toename van het aantal ‘community acquired’ MRSA 
handinfecties waargenomen. [3] 
Het panaritium (ook wel bekend als fijt) kenmerkt zich door 
hevige pijn, druk en zwelling van de pulpa. De structuur van 
de pulpa laat slechts geringe volumetoename toe, waarna de 
veneuze afvloed wordt gecompromitteerd. Dit leidt tot mi-
crovasculaire schade en de formatie van een abces met uit-
eindelijk weefselnecrose, mede door toxines die de verwek-
ker produceert. Het panaritium kan met name in gevallen 
van verminderde weerstand zoals bij patiënten met diabetes 
mellitus, in combinatie met de vele prikverwondingen ten 
behoeve van bloedglucosecontroles, verbazend snel progres-
sief zijn. Een gecompliceerd beloop van een panaritium kan 
ernstige gevolgen hebben voor de handfunctie door necrose, 
osteomyelitis, trombosering van de digitale vaten, pyogene 
artritis van het (D)IP-gewricht en uitbreiding richting buig-
pees (panaritium tendineum). [2]
In bovengenoemde twee casus betreft de wekedelennecrose 
een ernstige complicatie na drainage van een panaritium 
subcutaneum. Dit kan ontstaan door de infectie zelf, uitge-
stelde of inadequate drainage van het abces, of door een te 
rigoureus debridement waarbij de vaatvoorziening extra ge-
compromitteerd raakt.

reConstruCtiemogelijkheden

Verworven weefselverlies van de duim is te classificeren 
door het te verdelen in drie zones. [4] Het distale één derde 
deel betreft de top van de duim tot aan het IP-gewricht, het 
middelste één derde deel IP-gewricht tot aan de nek van MC-
1, het proximale één derde deel van de nek van MC-1 tot het 
CMC-gewricht. Ieder niveau heeft verschillende aandachts-
punten ten behoeve van de reconstructie.
Het doel van de reconstructie van een duim bestaat uit de 
volgende pijlers: behoud van lengte, kracht, sensibiliteit, 
mobiliteit en esthetiek. [5] Bij de keuze van reconstructie-
methode speelt patiëntvoorlichting een belangrijke rol met 
aandacht voor diens wensen en beperkingen, comorbiditeit 
en psychosociale omstandigheden. 
Werk en hobby’s van een patiënt zijn goede indicatoren voor 
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de behoefte; zo zal een pianist meer baat hebben bij maxi-
male sensibiliteit en een bouwvakker bij kracht en een solide 
pulpaoppervlak. Behalve inventarisatie van de patiëntgebon-
den criteria voor reconstructiekeuze worden de grootte en 
exacte locatie van het defect, de verloren weefseltypes, de 
blootliggende weefsels, de lokale vereisten voor de recon-
structie (lengte, sensibiliteit, stabiliteit, gevasculariseerde be-
dekking, e.d.) en de donorsitemorbiditeit van de beschikbare 
reconstructieve opties in kaart gebracht.

In deze korte klinische les beperken wij ons tot de recon-
structie van volaire wekedelendefecten van de duim met als 
belangrijkste doel de reconstructie van een solide, sensibele 
wekedelenbedekking met een acceptabele esthetiek en be-
houd van duimlengte. Replantaties of opties voor recon-
structie van lengte bij partiële of gehele amputaties worden 
in dit overzicht niet besproken. In deze les wordt derhalve 
uitgegaan van volair wekedelenverlies waarbij nog volledige 
of voldoende lengte van de duim resteert.

wekedelenreConstruCties distale volaire een 
derde deel duim

Kader 1. Reconstructieve ladder bij wekedelendefecten van het 
distale volaire één derde deel van de duim.

• Volledige dikte huidtransplantaat (van het amputaat)
• Homodigitale lokale ‘advancement’ plastieken (bv. 

Atasoy, Moberg, Venkataswami)
• Homodigitale gesteelde eilandlappen
• Heterodigitale gesteelde cross-finger lap
• Heterodigitale gesteelde eilandlappen (Kite, Littler)
• ‘Begraven’ van de distale phalanx (in buikwand, lies)
• Vrije neurovasculaire pulpa transplantatie of ‘wrap 

around toe’

Oppervlakkige wekedelenletsels tot 1,5 cm in diameter zon-
der blootliggend bot of pees kunnen volstaan met secun-
daire wondgenezing. De sensibiliteit herstelt hierbij vrijwel 
volledig en er is geen donorsitemorbiditeit, een nadeel is de 
verlengde duur van wondgenezing. [6] Een alternatief is het 
gebruik van huidtransplantaten of het ontvetten en terug-
hechten van geamputeerde huid indien aanwezig, als zijnde 
‘biologisch verband’. De toepassing levert echter wisselende 
resultaten op; koude intolerantie en een weke consistentie 
van de huid zijn door meerdere auteurs als probleem be-
schreven bij deze techniek. [7,8] Vanwege deze redenen ge-
ven Lemmon et al. (2008) het advies om huidtransplantaten 
alleen te gebruiken wanneer de wond te groot is voor secun-
daire wondgenezing en andere reconstructieopties niet wen-
selijk of gecontra-indiceerd zijn. [9]
Wanneer er sprake is van blootliggend bot bij defecten klei-
ner dan 1 cm doorsnede kan gekozen worden voor minimale 
inkorting van de distale phalanx met inachtname van de on-
dersteuning van de nagelmatrix en enkel ten behoeve van 
het creëren van een solide en sensibele stompbedekking. 
Lokale transposities zoals Atasoy (V-Y), Kutler en Moberg 

lappen zijn alle gebaseerd op een lokale advancement van 
neurovasculaire pulpa met immers het meeste potentieel 
‘like-with-like’-reconstructie en herstel van pulpafunctie 
zonder morbiditeit op afstand. Het grote nadeel blijkt toch 
vaak de beperkte reikwijdte van deze lappen met soms 
aanvullende littekens in de pulpa die de sensibele functies 
juist beperken. Hierdoor is een veelheid aan modificaties 
(Hueston, Segmuller, Venkataswami, etc.) beschreven met 
het doel het bereik te vergroten en sensibiliteit te verbeteren. 
[10] Loda (1991) adviseert voor een reconstructie met de bes-
te sensibiliteit volgens het ‘like-with-like’-principe gebruik te 
maken van een lokale advancement-lap; de Kutler-bilaterale 
cutane V-Y advancement kan tot 10 mm overbruggen [11] en 
de Moberg-lap kan gemodificeerd met een proximale V-Y 
plastiek advancement tot 18 mm opleveren. [12] De functio-
nele uitkomsten van een Moberg-advancement-lap zijn door 
Baumeister et al. (2002) beschreven op basis van 36 casus. 
De sensibiliteit van de pulpa was in 74% ongestoord ten op-
zichte van contralateraal na gemiddeld 27 maanden follow-
up. Bovendien deden zich geen flexiecontracturen van het 
IP-gewricht voor en was er geen reductie in grijpkracht. [13]
Wanneer genoemde technieken niet toereikend zijn om het 
defect te bedekken kan een homodigitale eilandlap overwo-
gen worden. Er bestaan zowel anterograde als retrograde 
varianten. Door de fysiologische anastomoses van de diepe 
takken van de palmaire digitaal arterieën, met name op het 
niveau tussen nagelbed en distale phalanx, kan een eiland-
lap retrograad voldoende gevasculariseerd worden. Het voor-
deel van de eilandlap is de grotere rotatieas en de lengte van 
de neurovasculaire bundel, wat het mogelijk maakt om vitaal 
weefsel van proximaal in de vinger naar het distale defect 
te verplaatsen. Ook hier betreft het weefsel dat qua dicht-
heid van sensibele receptoren gelijk is aan de oorspronke-
lijke pulpa. [13] Nadelen van deze techniek zijn het opofferen 
van een digitaal arterie en het creëren van extra littekens in 
de reeds aangedane vinger met eventueel de noodzaak van 
een huidtransplantaat om de donorsite te kunnen sluiten. 
Ten aanzien van het verkrijgen van de optimale sensibiliteit 
is er discussie over de re-innervatie van de eilandlap. Han 
et al. (2004) rapporteren na 1 jaar follow-up dat zowel de 
tweepuntsdiscriminatie als de subjectieve beleving van de 
sensibiliteit niet significant verschilt in een groep van 16 
patiënten, 6 met innervatie en 10 zonder innervatie in de ei-
landlap. [14] Het advies van de auteurs is om geen sensibele 
innervatie in de lap na te streven door de verlengde operatie-
duur en gelijke uitkomsten.

Wanneer het een defect groter dan 2 cm doorsnede betreft, 
is over het algemeen een homodigitale transpositie geen rea-
listische optie meer. Als het defect en de blootliggende weef-
sels een gevasculariseerde reconstructie vereisen, komen ge-
steelde opties op afstand (thenarlap, heterodigitale lappen) 
danwel vrije pulpatransplantaties in beeld. Gesteelde opties 
betreffen heterodigitale lappen (cross-finger-lap, Kite-lap, 
Littler-lap) of het begraven van de duimtop in de hypothenar, 
de buikwand of de lies.
Een radiaal gesteelde cross-finger-lap van het dorsum van 
de proximale phalanx van de wijsvinger wordt gerapporteerd 
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neurovasculaire pulpatransplantaat, waaronder de ‘wrap 
around toe’-lap, gebruikt worden voor wekedelenbedek-
king aan de top van de (resterende) duim. Deze procedure, 
initieel beschreven door Morrison, transplanteert alleen de 
pulpa, nagel en eventueel een deel van de distale phalanx 
van de eerste of tweede teen. [19] Indicaties voor deze lap 
zijn defecten aan de (resterende) vingertop met eventueel 
nagelbeddestructie, waarbij lengtebehoud van essentieel be-
lang is. [20] Tevens kan de lap gebruikt worden ter vervan-
ging van een instabiele pulpa met verlittekening aangezien 
de kwaliteit van de lap zoveel als mogelijk overeen komt met 
de originele pulpa. Adequate stabiliteit en sensibiliteit van 
deze reconstructie werden door Hahn et al. beschreven op 
basis van 16 patiënten, met een gemiddelde tweepuntsdis-
criminatie test van 7,6 mm. [21] De knijpkracht was 51% ten 
opzichte van de niet-aangedane hand. Bij 2 patiënten faalde 
de reconstructie op basis van een vasculair probleem. De 
grootte van de toegepaste vrije lap, zowel eerste als tweede 
teen, varieerde in de serie van Gu et al. tussen de 1,7x1,7 en 
3,5x3,0 cm. [22] Qua grootte kan dit een beperking opleveren 
bij bedekking van uitgebreide defecten. Donorsitecompli-
caties als wonddehiscentie en hematoomvorming worden 
beschreven. Op de lange termijn wordt geen ongemak van 
de donorsite gerapporteerd, ook het looppatroon was niet 
aangetast. Patiënten waren tevreden met de esthetische uit-
komst. [20,21,22]

wekedelenreConstruCties middelste volaire 
een derde deel duim

Kader 2. Reconstructieve ladder bij wekedelendefecten van het 
middelste volaire één derde deel van de duim.

• Volledige dikte huidtransplantaat
• Homodigitale gesteelde eilandlappen
• Heterodigitale gesteelde eilandlappen  

(Kite, Fillet flaps)
• Gesteelde lappen op afstand (RFF, AIP-lap) 
• Two-stage tissue transfer (lieslap)
• Vrije neurovasculaire ‘wrap around toe’

Bij verlies van het middelste (én distale) één derde deel van 
de duim is een aanzienlijk wekedelendefect opgetreden. De 
reconstructie is erop gericht om zoveel mogelijk lengte en 
functie te behouden. Kader 2 geeft een overzicht van be-
schikbare reconstructies op dit niveau. Naast de eerder ge-
noemde homo- en heterodigitaal gesteelde lappen komen 
ook gesteelde lappen op afstand in aanmerking. Tot deze 
groep lappen behoren de ‘dorsoradial forearm flap’ (RFF), 
de ‘arteria interossea posterior’ lap (AIP) en de lieslap. 
De AIP-lap is een ‘reverse’ gesteelde antebrachii-eilandlap. 
De lap kenmerkt zich door een lange vaatsteel en de grootte 
van het huideiland. De grootste lap wordt gerapporteerd als 
16 bij 10 cm met een steel van 7 cm. [23] De voordelen zijn 
de goede textuur, kleur en dikte van de huid ten opzichte 
van de hand, alhoewel het niet gelijk is aan de consistentie 
van de pulpa van de duim. Toepassing kan plaatsvinden bij 

als een duurzame en solide bedekking voor de duimtop. [15] 
Woon et al. (2008) beschreven de uitkomsten van 31 uitge-
voerde cross-finger-lappen bij defecten van de pulpa van de 
duim. De grootte van de defecten varieerde tussen de 1,5 tot 
3 cm in breedte en 1,5 tot 5 cm in lengte. Adequate bedek-
king werd bij alle patiënten verkregen. 9 patiënten werden 
voor follow-up teruggezien (12-70 maanden); allen hadden 
een normale tweepuntsdiscriminatie, 1 patiënt had klachten 
van hypersensitiviteit en koude intolerantie van de pulpa. 
Het nadeel van deze reconstructie is dat hier geen eeltvor-
mende huid wordt gebruikt voor reconstructie van de pulpa 
(‘like-with-like’-principe) wat de stabiliteit van de reconstruc-
tie kan beperken. Bovendien is er de coaptatie van de twee 
vingers gedurende enkele weken, donorsitemorbiditeit met 
een full thickness graft en een tweede operatie nodig is om 
de lap te klieven. De coaptatie van de twee vingers kan resul-
teren in duimadductie en vingerflexiecontracturen, al zijn 
deze complicaties zeldzaam. [5]

De eerste dorsale metacarpale arterielap, ook wel ‘Foucher’s- 
of Kite-lap’ genoemd, kan ook toegepast worden bij defecten 
aan de volaire zijde van de proximale of distale phalanx van 
de duim. Het betreft een gesteelde heterodigitale eilandlap, 
waarbij de donorsite gesloten wordt met een full-thickness 
graft. Het voordeel van deze techniek is de betrouwbare 
anatomie van de arterie, een nadeel is het gebruik van een 
niet-aangedane vinger als donorsite. Anderszins wordt ook 
hier het ‘like-with-like’-principe verlaten en wordt de pulpa 
gereconstrueerd met een soepele dorsale vingerhuid. Muy-
ldermans en Hierner [16] rapporteerden de resultaten van 
deze lap bij 7 patiënten met een gemiddelde follow-up van 
15,4 maanden. Er trad geen lapverlies op en alle patiënten 
konden hun werkzaamheden hervatten. De tweepuntsdis-
criminatietest was gemiddeld 10,57 mm. De sensibiliteit in 
een Kite-lap kan plaatsvinden door ‘débranchement-rébran-
chement’, een neurorrafie tussen de zenuw van de eilandlap 
en de oorspronkelijk digitaal zenuw in de duim. [17] Er zou 
een verhoogd risico bestaan voor CRPS-2 als donorsitemor-
biditeit maar hierover is geen betrouwbare rapportage in de 
literatuur terug te vinden.

De Littler-neurovasculaire eilandlap is een variant op de 
Kite-lap. De ulnaire neurovasculaire bundel met huideiland 
van de middel- of ringvinger vormt hier de basis van de lap. 
Het belangrijke voordeel van de Littler-lap boven de Kite-lap 
is de kwaliteit van het weefsel, de textuur is meer gelijk aan 
de oorspronkelijke pulpa. Nadelen zijn een uitgebreide do-
norsitemorbiditeit gerelateerd aan (hypertrofische) litteken-
vorming in de handpalm, een technisch lastiger uitvoerbare 
procedure en de mogelijkheid van eerste webspace en/of 
PIP-contracturen. [18] Delikonstantinou et al. hebben de Lit-
tler- en Kite-lap met elkaar vergeleken, respectievelijk bij 6 
en 8 patiënten. De range of motion was significant beter bij 
de Kite-lap, daarentegen was de tweepuntsdiscriminatietest 
significant beter bij de Littler-lap (7,5 mm versus 12,37 mm). 
De operatieduur was tot 1,5x zo lang bij de Littler-procedure. 

Naast lokale transposities en gesteelde lappen kan het vrije 
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wekedelenreConstruCties proximale volaire 
een derde deel duim

Kader 3. Reconstructieve ladder bij wekedelendefecten van het 
proximale volaire één derde deel van de duim.

• Volledige dikte huidtransplantaat
• Heterodigitale gesteelde eilandlappen (Fillet flaps)
• Gesteelde lappen op afstand (RFF, AIP-lap)
• Two-stage tissue transfer (lieslap)
• Vrije neurovasculaire ‘wrap around toe’

Letsels van het proximale één derde deel van de duim leve-
ren potentieel de grootste uitdaging voor reconstructie. Op 
dit niveau kan een groot deel van de duimfunctie verloren 
zijn. De thenar musculatuur kan geheel of gedeeltelijk bij 
het letsel betrokken zijn. In de praktijk zal een wekedelenlet-
sel inclusief de thenareminentie zonder amputatie van het 
skelet een weinig voorkomende situatie zijn. Het defect in 
een voorkomend geval is te groot voor (alleen) een vrije pul-
patransplantatie of wrap around toe. Derhalve zal deze situ-
atie een partiële amputatie in combinatie met een gesteelde 
transpostielap vereisen waarbij in ieder geval ten behoeve 
van een eventuele lengtereconstructie het proximale één 
derde deel van de wekedelenbedekking gespaard blijft. Een 
AIP-lap, een radial forearm flap of een op afstand gesteelde 
lap uit de buikwand of de lies zijn daarbij opties. In veel van 
deze gevallen zal een uitgebreidere reconstructie van de 
duim nodig zijn dan alleen de weke delen, wat buiten het 
bestek van deze klinische les valt.

beloop Casuïstiek/reConstruCtie

Bij verwijzing van beide casus naar de plastisch chirurg, één 
maand na het ontstaan van het infect, was de demarcatie van 
de uitgebreide necrose vanaf de volaire zijde van de top van 
de duim tot halverwege de proximale phalanx zichtbaar. De 
nagel en weke delen aan de dorsale zijde van beide casus wa-
ren vitaal, zoals verwacht op basis van de anatomie waarbij 
de dorsale tak van de eerste dorsale metacarpale arterie dit 
gebied vasculariseert. Na necrotectomie bleek een volledig 
verlies van de volaire pulpa over een groot gedeelte van de 
duim. Er was geen gevasculariseerde bedekking meer over 
de distale phalangen en de necrose reikte tot in het tenosyno-
vium van de m. flexor pollicus longus pees (FPL). Beide IP-
gewrichten en de FPL inclusief pulleys waren intact met een 
normale passieve range of motion. Aanvullende röntgendi-
agnostiek liet een intact skelet zien zonder aanwijzingen van 
osteomyelitis of een fractuur.

De uitkomst na het gecompliceerde beloop van het pana-
ritium subcutaneum is in beide casus vrijwel gelijk; uit-
gebreid wekedelenverlies aan de volaire zijde van de duim 
zonder verlies van lengte of nagelbed, met een functioneel 
IP-gewricht. De reconstructie vraagt derhalve om een sen-
sibele, stabiele, gevasculariseerde wekedelenbedekking die 
grijpfunctie van de duim faciliteert. Gezien de grootte van 
het defect was een lokale of heterodigitale gesteelde lap niet 

defecten van de pols, hand (zowel volair als dorsaal), eerste 
webspace en de duim. Lu et al. beschreven een serie van 90 
patiënten waarbij de AIP-lap is toegepast, in 17 gevallen voor 
de duim. [23] In de gevallen waarbij neurorafie van de cu-
tane zenuw in de lap werd uitgevoerd was de sensibiliteit 
na 3 maanden normaal in vergelijking met de contralaterale 
hand, zonder zenuwherstel duurde dit 1-2 jaar. De donorsite 
kan afhankelijk van de grootte van het defect primair of met 
een huidtransplantaat gesloten worden.
De radial forearm flap is een minder gebruikte lap voor 
duimreconstructies. [24] Demiri et al. beschreven de toe-
passing van deze lap bij 7 patiënten. Bij alle patiënten werd 
een volledige bedekking van het defect verkregen met goede 
mobiliteit van de duim. Voordelen van deze lap zijn de con-
stante vasculaire anatomie, makkelijke dissectie, een dun en 
groot huideiland en de hoofdarteriën in de onderarm blijven 
bespaard. Een nadeel is de donorsitemorbiditeit, al hadden 
alle 7 patiënten in het artikel van Demiri geen klachten of 
bezwaren over het cosmetisch uiterlijk van de littekens. Het 
herstel van sensibiliteit werd in de resultaten niet beschre-
ven. 
Wanneer gesteelde lappen vanuit de onderarm niet wense-
lijk of mogelijk zijn kan een lap op grotere afstand, zoals lies 
of buikregio, gekozen worden. De lieslap is een duurzame en 
solide lap voor wekedelenbedekking van de hand. [25] Het is 
een axiale lap, gesteeld op het arterioveneuze systeem van de 
circumflexa iliaca superficialis, parallel aan en twee centime-
ter onder het ligamentum inguinalis. De lap is groot genoeg 
voor een volledige (zelfs circulaire) wekedelenbedekking van 
de duim tot 10 bij 25 cm en kan buisvormig ingehecht wor-
den. Zelfs multipele vingers kunnen bedekt worden.
Nadelen van de lap zijn de connectie tussen lies en duim 
gedurende 3 weken, een lineair litteken in de lies (huidtrans-
plantaat op de donorsite is niet nodig) en de noodzaak van 
meerdere ingrepen, waaronder klieven en uitdunnen. De 
klassieke negatieve reputatie van de lieslap als zijnde te dik 
en ‘bulky’ voor handreconstructies mag inmiddels genuan-
ceerd worden met chirurgische modificaties waarbij het deel 
van de lap dat ingehecht wordt primair heel dun te houden 
met alleen behoud van subdermale vaatplexus zonder de vas-
cularisatie van de lap te compromitteren. De voordelen van 
de lieslap zijn een betrouwbare vascularisatie zonder ana-
tomische variatie, gemakkelijke dissectie zonder noodzaak 
van microchirurgie, ruime wekedelenbedekking en geen 
opoffering van een arterie in de onderarm. [26] De klassieke 
lieslap is niet geïnnerveerd. White et al. presenteren echter 
hun ervaring met een geïnnerveerde lieslap op basis van de 
laterale cutane take van de 12e thoracale zenuw. [27] Een 
tweepuntsdiscriminatietest van 3 mm na 4 maanden werd 
hiermee bereikt.
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ConClusie

Door de indeling van wekedelenduimletsels in drie niveaus is 
per aangedaan niveau een stappenplan te formuleren voor de 
duimreconstructie. Bekendheid met de verschillende opties 
zorgt voor oplossingen op maat voor de juiste patiënt. De ide-
ale duimreconstructie voorziet in de volgende vijf pijlers: be-
houd van lengte, kracht, mobiliteit, sensibiliteit en esthetiek.
De lieslap in de beschreven casus geeft een duurzame en so-
lide wekedelenbedekking van de duim. Het is een betrouw-
bare lap door de constante vasculaire anatomie. De lap heeft 
slechts beperkte donorsitemorbiditeit. In de twee gepresen-
teerde casus is een goed resultaat met de lieslap verkregen 
na uitgebreid wekedelenletsel aan de volaire zijde van de 
duim ten gevolge van een gecompliceerde behandeling van 
een panaritium subcutaneum.
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Wekedelenreconstructie van de volaire zijde van de duim bij beide patiënten met behulp van de lieslap. De eerste foto toont het preoperatieve defect. 
Aansluitend is het defect te zien na necrotectomie. De derde foto laat het inhechten van de lieslap zien. Het uiteindelijke resultaat is op de laatste foto 
zichtbaar. Een solide wekedelenbedekking met goede IP-functie werd bij beide patiënten bereikt.
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