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artsen zonder grenzen/médeCins sans fron
tières

Artsen zonder Grenzen/Médecins Sans Frontières (AzG/
MSF), een buitengewoon goed functionerende organisatie 
die recent de ebola-uitbraak in West-Afrika deskundig heeft 
weten in te dammen en Nobelprijswinnaar voor de vrede in 
1999, is al langer actief in Noord-West Nigeria, onder an-
dere in verband met een grootschalige loodvergiftiging on-
der de bevolking van Zamfara State als gevolg van het on-
verantwoord goud delven. Een speerpunt in de activiteiten 
van AzG/MSF is de behandeling van ‘neglected diseases’ 
waartoe noma zeker ook behoort. [2] Omdat Noord-West Ni-
geria het brandpunt is van de noma-incidentie in de wereld 
en er door het staken van de activiteiten van de NNS geen 
enkele operatiefaciliteit in dat land meer aanwezig was, be-
sloot AzG/MSF in deze behoefte te voorzien en het Noma 
Children Hospital te renoveren, er een grote internationale 
staf te plaatsen, en de behandeling van nomapatiënten weer 
in gang te zetten. 
AzG/MSF heeft een klein team uitgenodigd te inventarise-
ren of een herstart van het nomaproject in Sokoto haalbaar 
is. Om deze reden zijn wij, (HdB, MvW) plastisch chirurg en 
anesthesioloog van het eerste uur van het oorspronkelijke 
nomaproject, een OK- verpleegkundige en een Duitse kaak-
chirurg in augustus 2015 naar Sokoto afgereisd. 
 
terugkeer naar het noma Children hospital 
Door een veel groter budget dan de Nederlandse Noma 
Stichting ooit had, is een uitgebreide infrastructuur opge-
zet, met goede voorzorg, een verbeterde infrastructuur op de 
OK, een sterk verbeterde postoperatieve zorg, zowel op zaal 

Naast operatief behandelcentrum fungeerde het ziekenhuis-
je ook als primaire opvang van kinderen die in de acute fase 
van de ziekte verkeerden, de ontwikkeling van het gangreen 
(figuur 2).

In 2014 werd de NNS, de enige overgebleven ngo in dit pro-
ject, opgeheven bij gebrek aan projecten en financiële mid-
delen. Het vooruitzicht voor het ziekenhuis was slecht. De 
Nigeriaanse overheid was nooit echt geïnteresseerd geweest 
en financiën voor onderhoud waren er niet of nauwelijks. 
We dachten dat het vooral een goed lustoord voor termieten 
zou worden. Maar het ging gelukkig anders. 
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In de de Sahara omringende landen van Afrika krijgen naar schatting 
jaarlijks 25.000 kinderen noma, en overleven circa 2.500 dit orofaciaal 
gangreen, vaak ernstig gemutileerd (figuur 1).[1] 
Een internationaal nomaproject, begonnen in 1996 in Sokoto, Nigeria 
resulteerde al snel in de oprichting van de Nederlandse Noma Stichting 
(NNS) in 1997 en in 1998 in de bouw van het eerste en enige categorale 
nomaziekenhuis in de wereld: het Noma Children Hospital. Hierover 
werd al eerder bericht in dit tijdschrift in themanummer 2012/1, over 
Nederlandse projecten in de tropen. In al die jaren werden er 921 noma-
patiënten operatief behandeld en 2.746 andere patiënten, de meeste met 
schisis of brandwondcontracturen. 

Figuur 1. De late 
gevolgen van 
noma: gelaatsde-
formiteit met ‘an-
archie dentaire’, 
ankylose van 
de mandibula 
en aanzienlijk 
weefselverlies van 
lippen en wang.

Figuur 2. Acuut 
noma in het stadi-
um van uitgebreide 
necrose.
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me’-onderzoeken van Huijing, Bouman en (Roos) Marck als 
goed voorbeeld kunnen dienen. [3-5] 

anesthesiologisChe nouVeauté

De anesthesiologische voorzieningen waren, zoals verwacht 
in een tropenziekenhuis waar al jaren niet of nauwelijks is 
geopereerd, niet voorbeeldig. De oude halothaanapparatuur 
bleek nog goed te werken, maar alle destijds gedoneerde 
capnografen waren ter ziele. De twee zuurstofconcentra-
tors, nimmer onderhouden, functioneerden suboptimaal. 
Diverse ontbrekende onderdelen konden uit meegenomen 
reserve-onderdelen worden aangevuld, waardoor beademing 
op de hand, met AMBU-ballonnen goed mogelijk was.
De grote anesthesiologische uitdaging van nomachirurgie, 
intubatie bij trismuspatiënten, werd in het verleden aange-
gaan met twee (klein en groot) Olympus fiberscopen. Deze 
zijn kostbaar, slecht te reinigen en zijn kwetsbaar bij on-
deskundig gebruik en reinigen. Eigenlijk zijn ze niet goed 
te reinigen, waarmee de zoveelste bron van kruisinfectie is 
geschapen. Een recent op de markt gebrachte disposable vi-
deoscoop, die slechts € 200 kost, bracht uitkomst. Natuurlijk 
wordt die niet na eenmalig gebruik weggegooid, maar goed 
schoongemaakt zodat die dienst kan doen wanneer de pati-
ent een week later voor een tweede operatie op tafel komt.

operatietableau 
Uiteraard heeft het inventariserende team ook geopereerd. 
Er zijn 28 operaties verricht bij 19 noma patiënten. Negen 
ondergingen een behandeling in twee stadia. Daarnaast wer-
den 6 patiënten met schisis en oude traumata behandeld. 
Dit operatietableau was niet wezenlijk anders dan in vroeger 
jaren. De voedingstoestand van de patiënten was goed als 
gevolg van de goede preoperatieve screening en zorg, waar-
onder goede voeding en worm- en malariabehandeling. 

de deltopeCtorale lap ‘reVisited’
Door het ontbreken van veel faciliteiten (CT- en MRI-scan, 
goed laboratorium, bloedbank, operatiemicroscoop, inten-
sive care) heeft dit team doelbewust in deze missie afgezien 
van vrijelapchirurgie. Derhalve is op de reconstructieve lad-
der een trede naar beneden genomen: (axiale) gesteelde lap-
pen. Een oude 'work horse' in het hoofd-halsgebied is de 
deltopectorale (DP) lap die, mits goed gepland en gedelayed, 
zich goed leent voor nomachirurgie. Tijdens deze missie is 
de DP-lap vier maal gebruikt in een gemodificeerde vorm bij 
patiënten met trismus, die, voor zover ons bekend, nog niet 
is beschreven.
Een klassieke oplossing voor herstel van het defect na een 
trismus release is het invoegen van een geprefabriceerde fas-
ciocutane temporalis lap (PTF-lap) [6,7] voor de binnenbe-
kleding en een gedelayde deltopectorale lap voor de buiten-
bekleding. Tijdens deze missie is in vier gevallen afgezien 
van het gebruik van de geprefabriceerde fascia-temporalis-
lap en is alleen een DP-lap gebruikt. Tijdens de delay-pro-
cedure is de onderzijde van het distale deel van de DP-lap 
voorzien van een huidtransplantaat, om later als binnen-
bekleding te dienen. Omdat het weefseldefect aan de bin-
nenzijde doorgaans groter is dan aan de buitenzijde, maar 

alsook op het gebied van begeleiding van de patiënten. Een 
klinisch psycholoog superviseert counselors die de kinderen 
begeleiden, voorlichten en de families infomeren over pre-
ventie van noma. Fysiotherapeuten begeleiden met name de 
trismuspatiënten intensief.
Al met al een verbetering en professionalisering ten opzichte 
van de inspanningen in het verleden.
Daarnaast neemt AzG/MSF uitgebreide voorzorgsmaatre-
gelen waar het gaat om de veiligheid van de medewerkers, 
bijvoorbeeld door uitsluitend per auto in de stad te reizen, 
waarbij de radiokamer steeds op de hoogte is wie waar is. 
Ons onderkomen bevindt zich op een bewaakte en bevei-
ligde compound acht kilometer van het ziekenhuis. Van de 
30 MSF-expats ter plekke werken er tien voor het nieuwe 
nomaproject. 

Kort samengevat concluderen wij dat de infrastructuur beter 
is dan ooit en dat de huidige veiligheidssituatie niet wezen-
lijk anders is dan vroeger. Wij hebben ons tijdens dit verblijf 
in Sokoto nooit onveilig gevoeld, en Boko Haram opereert 
tegenwoordig 1000 km verder naar het oosten. In onze aan-
bevelingen aan AzG/MSF zal niet voorbij worden gegaan 
aan een systematische evaluatie van de operatieve resultaten 
in dit heropgestarte nomaproject, waarbij de ‘early outco-

Figuur 3. Schematische voorstelling van (van boven naar onderen) de situatie 
na trismus release, met een groter defect aan de binnenzijde van de wang dan 
aan de buitenkant, van reconstructie met een combinatie van PTF- en DP-
lap, en die met alleen een geprefabriceerde DP-lap. 
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preoperatief anatomisch niet goed in te schatten, wordt een 
groot huidtransplantaat aangebracht. Dit huidtransplantaat 
wordt bij de tweede operatie tot de gewenste vorm en grootte 
gereduceerd. Na ongeveer een week wordt vervolgens een 
excisie verricht van de littekens en een trismus release ver-
richt, waarna de geprefabriceerde lap wordt vrijgeprepa-
reerd en verplaatst naar het defect. Dan wordt het tevoren 
aangebrachte huidtransplaat op maat gemaakt. Omdat het 
oppervlak van de benodigde binnenbekleding vaak groter is 
dan het huiddefect aan de buitenzijde, wordt, om de afstand 
tussen resterende mucosa binnen en resterende huid buiten 
passend te kunnen overbruggen, een distaal deel van de DP-
lap op maat gedeëpithelialiseerd.
De volgende afbeeldingen verduidelijken dit. Een schema-
tische weergave van de klassieke methode van wangrecon-
structie, een combinatie van een PTF- en een DP-lap, en die 
van deze gemodificeerde DP-lap wordt gegeven in figuur 3, 
terwijl de figuren 4-7 de toepassing laten zien bij een patiënt 
met een volledige trismus als gevolg van littekenweefsel, een 
fibrotische ankylose derhalve.
Deze gemodificeerde lap heeft zeker voordelen. 1) De DP-
lap is een betrouwbare en eenvoudig te prepareren lap. 2) 
Wangreconstructie met deze eenlagige procedure kent niet 
het potentiële gevaar dat bestaat bij gebruik van de combi-
natie van PTF-en DP-lap, waarbij een dode ruimte tussen de 
lappen leidt tot infectie. 3) Het contactoppervlak tussen deze 
DP-lap en het wangweefsel is aanmerkelijk groter, wat leidt 
tot betere revascularisatie vanuit de wang. Ook kan het zijn 
dat wanneer er onverhoopt eens meer tractie op de steel van 
de DP-lap wordt uitgeoefend dan wenselijk is, dehiscentie 
minder gemakkelijk optreedt. 

Figuur 4. Volledige trismus (fibrotische ankylose), mondopening 
0 mm.

De DP-lap is bekend geworden door Bakamjian zijn beschrij-
ving uit 1965 [8], maar al een halve eeuw eerder beschreven 
door Aymard. [9] De DP-lap werd in de vorige eeuw veelvul-
dig gebruikt in hoofd-halsreconstructies, maar is in onbruik 
geraakt in de Westerse reconstructieve hoofd-halschirurgie 
door de ontwikkeling van vrijelapchirurgie. Maar verdwenen 
is hij zeker niet. Hij wordt, wanneer je zoekt in recente lite-
ratuur nog veelvuldig gebruikt, nu ook als vrije lap onder de 
naam IMAP-lap. [10] De behoefte aan een dubbelzijdige epi-
theliale bedekking kan op verschillende manieren worden 

Figuur 5. Mondopening na trismusrelease met een verkregen 
kaakopening van 35 mm, met de geprefabriceerde onderkant van 
de DP-lap die gaat dienen als binnenbekleding van de wang.

Figuur 6. Hier de DP-lap zoals die zal worden ingehecht, met 
de gedeëpithelialiseerde driehoek die onder de wanghuid wordt 
ingehecht. 

Figuur 7. Situatie aan het slot van de ingreep. De mond is 
gesloten met een kleine estlanderlap en de DP-lap is in de wang 
en tegen de estlanderlap gehecht. 

opgelost: door tijdens de delay-procedure het distale deel van 
de lap om te klappen [8], door het distale deel in de lengte te 
splitsen [11] en door de onderkant te voorzien van een huid-
transplantaat, zoals onder andere hier beschreven. En hoe-
wel veel jonge plastisch chirurgen geen enkele ervaring heb-
ben met deze operatiemethode, betekent dit zeker niet dat 
de gesteelde DP-lap als obsoleet moet worden afgeschreven. 
Integendeel zelfs. Hij kan een redder in nood zijn.
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