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Tijdens zijn loopbaan is hij regelmatig naar Europa terug-
gekeerd om in Groot-Brittannië en Frankrijk klinieken te be-
zoeken waar hij de nieuwste ontwikkelingen met eigen ogen 
kon aanschouwen.

een vlotte hanD

Mütter had een vlotte hand van opereren. Dat moest aan-
vankelijk ook wel toen er nog geen andere anesthetische 
mogelijkheden waren dan wat kruimels opium of een slokje 
laudanum of alcoholische drank. In die tijd werd de kwaliteit 
van een chirurg vooral afgemeten aan de snelheid waarmee 
hij operaties verrichtte. Met de komst van ether- en chloro-
formnarcose kwam er wat meer tijdsruimte voor de chirur-
gen van die tijd. En tegenwoordig is vlug echt niet altijd be-
ter. Ook had Mütter een vlotte penvoering. Dit hangt niet zo 
zeer samen met manuele vaardigheid maar veel meer met 
een heldere gedachtegang. Al snel begon hij te publiceren. 
Hij schreef meerdere boeken over de inhoud van zijn col-
leges. The Mütter Lectures on Surgical Pathology was een groot 
succes dat in bewerkte vorm een halve eeuw lang is uitgege-
ven. Ook trok zijn A Lecture on Loxarthus, or Club Foot (1839), 
een monografie over de behandeling van de klompvoet, veel 
aandacht. Alleen derdegraads klompvoeten kwamen in aan-
merking voor operatieve behandeling: doorsnijding van de 
achillespees. In 1838/9 had hij deze ingreep 28 keer met 
succes verricht. Bij de nabehandeling speelde een door hem 
zelf ontworpen orthese, met een ingenieuze springveer, een 
belangrijke rol (figuur 2).

aMbitie en vernieuwing

De Franse reconstructieve chirurgie had veel indruk op hem 
gemaakt, en hij introduceerde in zijn kliniek deze nieuwe 
chirurgie op zeer verdienstelijke wijze. Daarmee was hij de 
eerste Amerikaanse chirurg die zich intensief bezighield 
met reconstructieve chirurgie. Mütter bleek een begenadigd 
operateur te zijn, en had, zeker in die tijd heel bijzonder, 
een voor patiënten empathisch karakter. Ook deelde hij 
graag zijn kennis, en het was onvermijdelijk dat hij al spoe-
dig docent werd, en wel aan het Jefferson Medical College. 
Hier ontpopte hij zich tot een gedreven didacticus die altijd 
volle collegezalen trok. Zijn karakter werd niet gekenmerkt 
door behoudzucht maar door vernieuwingsdrang: patiënten-
voorlichting, waarbij de operatie werd gesimuleerd, inclusief 
operatiestoel en de patiënt de instrumenten laten zien en 
voelen, ook waar ze bijvoorbeeld in de mond zouden worden 
gaan gebruikt, hetgeen leidde tot angstreductie, en betere 
verpleeg- en onderwijsfaciliteiten. Hij hield van schone in-
strumenten en een proper operatiepak, het eerste begin van 
antisepsis. De ethernarcose werd in 1846 geïntroduceerd 
aan de oostkust van de VS door Warren en Morton aan de 
Harvard universiteit in Boston. De ingreep, het verwijderen 
van een halstumor verliep goed en pijnloos, terwijl voor die 
tijd patiënten door meerdere assistenten in een stevige greep 
werden gehouden om beweging, of erger nog, weglopen te 
voorkomen. Warren sprak na afloop tot de toeschouwers in 
het amfitheater de memorabele woorden: “Gentlemen, this 
is no humbug”. Twee maanden later voerde Mütter zelf de 
eerste ethernarcose in Philadelphia uit, door eerst de patiënt 
in slaap te brengen en vervolgens een wangtumor te verwij-
deren. Ook experimenteerde hij met lokale anesthesie. Zo 
berichtte hij in een van de lokale medische tijdschriften over 
‘Eau Hollandaise’ ook wel ‘Chlorure of the oil of the Dutch 
Chemists’ genoemd, dat hem bitter tegenviel. Koeling met 
ijs gaf een veel beter anesthetisch effect. 
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De aanleiding voor deze biografische schets is het recent verschenen boek 
Dokter Mütters medische mirakels dat hierna wordt gerecenseerd.
De Amerikaanse chirurg Thomas Dent Mütter (1811-1859) vertrok na zijn 
afstuderen in 1831 (Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia) voor 
een jaar naar Parijs om zich te bekwamen in de chirurgie. Daar maakte 
hij kennis met la chirurgie réparatrice bij aanschouwing van de operaties 
van onder andere Dupuytren, Roux en Velpeau. Na terugkeer vestigde 
hij zich in Philadelphia als chirurg, waar hij van 1841 tot 1856 hoogleraar 
chirurgie is geweest, verbonden aan Jefferson Medical College in die stad. 

Figuur 1. Thomas 
Dent Mütter 
(1811-1859), op 
zijn eigen verzoek 
geschilderd door 
Thomas Sully in 
het jaar 1841 of 
1842.
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ting van de linker en rechter M. sternocleidomastoideus ge-
kliefd, waarna Miss T. in staat bleek haar hoofd weer goed 
naar links en rechts te draaien. Mütter schrok wel wat van de 
omvang van de aldus verkregen wond: 15 cm lang en 14 cm 
breed, en besefte dat een grote huidlap nodig was om dit te 
sluiten. Of hij tevoren al het vervolg van zijn operatie bedacht 
had, vertelt het verhaal niet, maar wel hoe de operatie verder 
ging:”To obtain this flap I commenced at the terminal extre-
mity of the first incision, and carrying the scalpel downwards 
and outwards over the deltoid muscle, dissected up an oval 
piece of integument six inches and a half in length, by six in 
width [KWM: 16,5 x 15 cm], leaving it attached at the upper 
part of the neck. This dissection was painful, but not bloody, 
only one small vessel being opened.” De lezer mag raden 
welke arterie dit is geweest. De lap werd getransponeerd en 
spanningsloos ingehecht. Het donordefect kon voor twee 
derde direct worden gesloten, en werd verder opengelaten. 
De operateur was zeer complimenteus over Miss T. die, licht 
gesedeerd met twee glazen wijn tijdens de operatie, nauwe-
lijks een kik had gegeven en amper bewogen. De wondge-
nezing verliep bijna geheel per primam intentionem. Een 
kleine vergeten littekenstreng, biecht Mütter in zijn relaas 
eerlijk op, moest een tijdje later nog worden doorgesneden, 
maar daarna was het operatieresultaat boven verwachting. 

Figuur 2. Door Mütter ontworpen 
orthese voor de (na)behandeling 
van een klompvoet (The Medical 
Examiner 1839:2;170-3).

Aan het schrijven van een leerboek is Mütter niet toegeko-
men. Wel heeft hij veel van zijn chirurgische kennis gebun-
deld in de Amerikaanse editie van Lectures on the Operations 
of Surgery van de Schot Robert Liston, waar hij als commen-
tator 250 pagina’s en vele illustraties aan toevoegde.[1]
Wel schreef hij talloze artikelen in the American Journal of 
Medical Sciences en in The Medical Examiner. Zijn plastisch-
chirurgische bijdragen gingen onder andere over schisis, 
brandwondcontracturen, lipreconstructie bij onderlipcar-
cinoom, en over de reconstructie van gelaatsdeformiteiten 
onder andere als gevolg van noma. Zo sloot hij succesvol een 
wangdefect bij een jongedame met een welgemikte transpo-
sitielap, een woord dat toen nog niet bestond. Het was voor 
Mütter de methode van de Fransman Charles Franςois Lal-
lemand (1790-1854), in 1824 beschreven (figuur 3).

De Mütterlap

Mütter vergaarde roem met de behandeling van een ernstige 
brandwondcontractuur in de hals bij “Miss A. T., of Ches-
terfield township, New Jersey, who for twenty-three years 
had endured much mental as well as physical inconvenience 
from the effects of a burn which occurred when she was five 
years old, and involved the face, throat, and upper part of the 
thorax in front”. Op 12 januari 1842 werd Miss T. gezeten 
op een lage stoel en ‘ondersteund’ door een assistent geope-
reerd (figuur 4). 

Begonnen werd met een incisie van het litteken betrekkelijk 
laag in de hals. Dit gaf aanzienlijk meer mogelijkheid het 
hoofd te heffen, maar draaiing van het hoofd bleef zeer be-
perkt. Via deze lage halsincisies werden hierna de aanhech-

Figuur 4. Illustraties van 
een brandwondcontrac-
tuurbehandeling door 
Mütter met een Mütterlap 
(Lectures on the operations 
of surgery. Robert Liston en 
Thomas D. Mütter, 1846).

Figuur 3. Wangreconstructie voor een weefseldefect als gevolg 
van noma met een transpositielap volgens Lallemand uit de 
ondergelegen wang/halsregio. (Lectures on the operations of 
surgery. Robert Liston en Thomas D. Mütter, 1846).
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A. en V. supraclavicularis, en ook dat deze vrijwel altijd ont-
springen uit de A. en V. cervicalis transversa superficialis (fi-
guur 5).[5] De afbeeldingen van de klinische toepassing van 
deze lap laten zien dat de steel ontspringt in de laterale hals-
driehoek, laag in de hals en net boven de clavicula, terwijl 
de epauletlap, zoals beschreven door Arufe, en de Mütterlap 
van Ronson een basis hebben die begint onder de oorlel en 
eindigt mediaal in de nek, waar zonder enige twijfel andere 
kleine arteriën in het grote vaatnetwerk dat zich in dit ge-
bied bevindt, zoals ook al door hen gesuggereerd, een axiale 
bloedvaatvoorziening aan hun lappen verschaft. Alles wijst 
dus op twee verschillende axiale vaatpatronen die min of 
meer hetzelfde huidgebied, de supraclaviculaire huid, kun-
nen bedienen, via direct of indirecte ‘linking vessels’, zoals 
beschreven in het concept van het perforasoom. [6] De vraag 
die rijst is of we kunnen zien, in figuur 4, welke steel Müt-
ter heeft gebruikt, de supraclaviculaire steel, de neksteel of 
wellicht gewoon een random pattern flap, gezien het feit dat 
bij de dissectie een bloeding optrad. Deze schrijver durft het 
niet met zekerheid te zeggen, maar vermoed het laatste.

Figuur 5. Vaatvoorziening van de supraclaviculaire lap, zoals 
die vaak wordt aangetroffen.

De supraclaviculaire lap

De supraclaviculaire lap kreeg later van Lamberty en Cor-
mack het etiket fasciocutane lap (een door hen ontwikkeld 
concept) opgeplakt, waarna Norbert Pallua het gebruik van 
de supraclaviculaire eilandlap introduceerde. [7] De lap bleek 
succesvol te kunnen worden vergroot met een weefselexpan-
der en verlengd tot op de bovenarm. Tegenwoordig staat de 
lap geboekt als een perforatorlap, die ook als vrije lap kan 
worden gebruikt, zoals Dominique Martin al in 1998 be-
schreef. [8] 
De slotsom van mijn naspeuringen naar Mütter en de naar 
hem genoemde lap is dat het gebruik van het eponiem 
Mütterlap niet moet worden aangemoedigd omdat we niet 
weten welke vaatvoorziening aan zijn lap ten grondslag 
heeft gelegen.

Ook de patiënttevredenheid was hoog, maken we op uit een 
brief die zijn patiënte later aan Mütter schreef:”The comfort 
and satisfaction I feel, cannot be expressed; your exertions in 
my behalf have been blessed far beyond my most sanguine 
expectations. You have set my head at liberty, so that I can 
turn it any way, at pleasure, and without pain; you have re-
lieved the drawing of my eye; and I am also enabled to close 
my mouth with comfort, a blessing that cannot be descri-
bed!”. Zijn publicatie, nog datzelfde jaar verschenen in de 
American Journal of Medical Sciences over deze operatieme-
thode maakte ook in Europa veel indruk: de Mütterlap was 
geboren. 
 
vasculair raaDsel

Of Mütters kunststukje in de tweede helft van de negentien-
de eeuw vaak herhaald is, is onbekend. De indruk bestaat 
van niet, want John Staige Davis noemt de procedure slechts 
kort in zijn fraai allitererende Plastic Surgery: its Principles 
and Practice (1919), en schrijft dat het verstandig is om lange 
en smalle gesteelde lappen eerst uitvoerig voor te snijden 
(delayprocedure). Dit advies werd in de literatuur vaker her-
haald, hetgeen wijst op onbetrouwbare doorbloeding van de 
lap. Daarentegen beschrijven Ronson et al. in 1976 een se-
rie van 21 ‘Mütter flaps’, waarbij 18 zonder delay, waarvan 
er 16 succesvol waren.[2] Wat opvalt is dat ze een korte lap 
gebruiken, die niet verder rijkt dan halverwege de clavicula, 
en de basis van de lap kiezen achter in de nek, waar de M. 
trapezius naar het achterhoofd loopt alsmede het retroauri-
culaire gebied, waar ze een oppervlakkige tak van de ramus 
descendens van de A. occipitalis, de occipitale tak van de A. 
auricularis posterior en een eindtak van de ramus ascendens 
van de A. cervicalis transversa verantwoordelijk houden voor 
de vascularisatie van de lap. Een soortgelijke basis van de 
steel beschrijven Arufe et al. uit Argentinië in 1978 bij 286 
patiënten. [3] Ze gebruiken een langere lap, maar verrichten 
tevoren wel twee delayprocedures. We zien hier het woord 
‘epaulette’ verschijnen, de vertaling van het Spaanse woord 
‘charretera’, zoals de Argentijnse auteurs deze lap liefkozend 
noemen. Epaulet, dat in oorsprong letterlijk ‘schoudertje’ be-
tekent wordt in mijn Van Dale beschreven als “schouderbe-
legsel met afhangende troetels als onderscheidingsteken op 
uniformen”. Die troetels zien we tegenwoordig niet meer, 
wanneer we een politiebureau of kazerne zouden inwande-
len. In die tijd circuleerden verschillende namen voor me-
thoden die gebruikmaakten van de bovenste schouderhuid 
zoals: ‘shoulder flap’, ‘cervical flap’, ‘nape of the neck flap’ 
en ‘cervico-acromial flap’, alle namen die het huidgebied 
probeerden te beschrijven dat deel uitmaakte van de lap. 
Een jaar later, in 1979, kwam in al die onduidelijkheden ver-
andering. Het was inmiddels de tijd dat het concept van de 
’random pattern flap’ en van de ‘axial pattern flap’, in 1973 
door Ian McGregor geïntroduceerd, een geliefd onderzoeks-
gebied was geworden. George Lamberty had een anatomisch 
en angiografisch onderzoek naar de vaatvoorziening van het 
supraclaviculaire gebied verricht en vond een axiaal vaatpa-
troon. De titel van zijn artikel uit 1979 luidde niet voor niets 
The supra-clavicular axial patterned flap.[4] In 1983 beschre-
ven Lamberty en Cormack dat de lap werd verzorgd door de 
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Mütter MuseuM

Behalve in de Mütterlap leeft Mütters naam ook voort in het 
Mütter Museum in Philadelphia waar zijn enorme collectie 
medische rariteiten is ondergebracht. De titel van het hier-
onder te bespreken boek verwijst niet naar Mütters chirurgi-
sche daden, maar naar zijn rariteitenverzameling.

literatuur

1. Liston R, Mütter TD. Lectures on the operations of surgery. 
Philadelphia: Lea & Blanchard, 1846.

2. Robson MC, Koss N, Krirek TJ, Edstrom LE. The undelayed 
Mütter flap in head and neck reconstruction. Am J Surg 
1976;132:472-5.

3. Arufe HN, Cabrera VN, Sica IM. Use of the epaulette flap 
to relieve burn contractures of the neck. Plast Reconstr Surg 
1978;61:707-14.

4. Lamberty BG. The supra-clavicular axial patterned flap. Br 
J Plast Surg 1979;32:207-12.

5. Lamberty BG, Cormack GC. Misconceptions regarding the 


