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een eeUW terUg in De tijD

We gaan een eeuw terug in de tijd, naar Boedapest, hoofd-
stad van Hongarije, dat toen deel uitmaakte van de in 1867 
gestichte Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Het is 
herfst 1916. De Eerste Wereldoorlog, waarin de dubbelmo-
narchie samen met Duitsland strijdt tegen onder andere 
Rusland, Frankrijk en Engeland, is in volle gang. De Hon-
gaarse hoogleraar chirurgie Tibor Verébely (1875-1941) pre-
senteert in zijn kliniek de zesjarige Erzsébet Murvai (figuur 
1) aan een jonge oorlogschirurg. Deze heeft naam gemaakt 
op het gebied van gelaatsreconstructies en is, na een half jaar 
in Brünn (Brno), en tien maanden in Wenen te hebben ge-
werkt in de Hongaarse hoofdstad beland. Het meisje, geen 
oorlogsslachtoffer, is enige jaren tevoren door een hond ge-
beten en mist haar neuspunt en columella. De jonge oorlog-
schirurg ziet wel mogelijkheden.
 

Op 13 november verricht hij bij haar, in billrothnarcose (een 
mengsel van alcohol, chloroform en ether), een neusrecon-
structie. Het operatieverslag vermeldt dat hij eerst het kraak-
benig neusskelet opbouwt door een deel van het staande 
kraakbenig skelet naar boven om te klappen (figuur 2). Ver-
volgens heeft hij huidbedekking nodig, en wel een betrek-
kelijk lange en ook brede lap. Vanwege de vereiste breedte 
is een transpositielap vanaf de zijkant van de neus, met een 
draaiing van 90° niet mogelijk, want het donordefect is te 
breed om direct te sluiten. Uit de glabella valt wel een brede 
lap te snijden, maar hij is bang dat de vereiste torsie (180°) 
in een brede steel tot problemen kan leiden. En daarom 
besluit hij om beide lappen te combineren: een brede en 
lange transpositielap van de zijkant van de neus doorlopend 
in de mediale wang en een even grote lap van de neusrug 
doorlopend in de glabella, die beide 90° draaien op een ge-
meenschappelijke steel: de dubbellap is geboren! Helemaal 
tevreden is de operateur niet, want midden op de neus (‘a’ in 
figuur 2) is de wond wat ingetrokken, en ook is het resultaat 
niet helemaal symmetrisch, schrijft hij in zijn verslag. Dat 
het litteken bij ‘a’ wat introk is logisch. Dit is precies waar de 
gehele wond het meest spande. Immers de ‘slack’ in de gla-
bellastreek is groter dan de ‘slack’ op de neusrug. Overtuig 
u zelf wanneer u aan de betekenis van deze opmerking twij-
felt, en neem u zelf eens bij de neus, en voel waar de meeste 
‘slack’ aanwezig is.

Figuur 2. Tekeningen en tekst uit het operatieverslag van Jan 
Esser d.d. 13 november 1916. Bron: Esser’s OKboek ‘Wenen
BoedapestBerlin’. Foto: K.W. Marck
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Jubeljaren en jubilees zijn religieuze aangelegenheden, en in de plastisch-
chirurgische kerk is 2016 een goed jubeljaar. Immers, in een vorig num-
mer las u dat in 1816 de transpositielap zijn intrede deed in de reconstruc-
tieve chirurgie met de beschrijving door Carpue van de voorhoofdslap, en 
in deze bijdrage wordt duidelijk dat precies een eeuw later, in november 
1916, als variant op de transpositielap, de dubbele transpositielap (‘bilo-
bed flap’) werd verricht. Het concept van de dubbele transpositielap is 
niet een heel groot succes geworden in de reconstructieve chirurgie, het 
indicatiegebied voor de ‘bilobed flap’ is daarvoor te klein. Maar misschien 
maakt ook hier onbekend onbemind, en laten we kansen liggen…  

Figuur 1. Zesjarige patiënte met ontbrekende neuspunt en columella als 
gevolg van een hondenbeet. Bron: Esser [1] 
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een lovende aanbevelingsbrief van Esser op zak, na in 1921-
1922 door Esser in Berlijn te zijn opgeleid. 
Zimany vertelt in zijn PRS-artikel duidelijk dat Esser hem 
lang geleden was voorgegaan, maar wordt desondanks door 
veel latere auteurs over de ‘bilobed flap’ opgevoerd en geci-
teerd als uitvinder van deze procedure. Dit laat zien dat au-
teurs publicaties citeren die ze niet hebben gelezen, hetgeen 
een wijd verbreide maar ook armoedige gewoonte is.

het ConCept van De bilobaire lap

Het concept van de bilobaire lap houdt in dat het donorde-
fect van een eerste transpositielap, dat zich niet rechtstreeks 
laat sluiten, met een tweede transpositielap op dezelfde steel 
wordt gesloten, terwijl de donorplaats van de tweede lap wel 
rechtstreeks wordt gesloten. 
De keuze van de hoeken tussen defect en eerste lap en tussen 
de lappen onderling en de keuze van de grootte van de eerste 
en tweede lap worden bepaald door de lokale weefselverhou-
dingen en dienen door de operateur precies te worden inge-
schat. Op de perifere neus is de essentie van deze dubbelslag 
dat de huid wordt weggehaald waar die gemist kan worden, 
de gebieden met ‘slack’: glabella en de zijkant van de neus/
overgang wang. De beide transpositielappen verschillen niet 
in grootte omdat de huid op de perifere neus vastzit op de 
onderlaag (geen ‘slack’). De ruimte om te sluiten wordt dus 
volledig gevonden in het donordefect van de tweede lap. Dit 
is het ‘Esser type’ van de ‘bilobed flap’.
Het ‘Zimany type’ van de bilobed flap heeft een ander ont-
werp. Zimany gebruikte de ‘bilobed flap’ voornamelijk in 
gebieden waar de huid wel verschuifbaar is ten opzichte van 

De DUbbellap van esser

In 1918 publiceert Jan Esser (1877-1946) over deze ingreep. 
[1] De postoperatieve foto’s (figuur 3) laten een goed resultaat 
zien en de schematische weergave van de ingreep is duide-
lijk, zeker omdat het onderschrift vermeldt dat de lappen ‘c’ 
en ‘b’ even lang zijn, maar dat dit perspectivisch vertekend 
wordt omdat ‘b’ in de diepte wegloopt. Beide lappen hebben 
een gezamenlijke steel (‘a’). 

In hetzelfde artikel beschrijft hij nog twee patiënten bij wie 
hij deze procedure heeft uitgevoerd. Na het verschijnen van 
deze publicatie heeft Esser nog vele malen zijn dubbellap toe-
gepast, maar hij vond het onderwerp blijkbaar niet belangrijk 
want hij heeft er nooit een tweede publicatie aan gewijd.
Esser zijn opleiding zat na een jaar meelopen in de Utrechtse 
kliniek van Laméris (1913) en een jaar in Parijs bij Morestin 
en Sébileau (1914), eind 1914 in het slop. Een kort verblijf 
in het Coolsingel ziekenhuis in Rotterdam was geen succes. 
Een vaste opleidingsplaats wilde hij niet, want dat ging hem 
te traag en opleiders wilden hem niet, want hij ging te snel 
en te solistisch. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
trachtte hij als oorlogschirurg bij het Franse leger in dienst 
te komen, maar dit mislukte, en hetzelfde overkwam hem 
bij het in Noord-Frankrijk gelegerde Britse leger. Wel lukte 
het hem uiteindelijk om als burger-chirurg in het Oosten-
rijks-Hongaarse kamp te komen werken. In mei 1915 ver-
trok hij met een team van Nederlandse verpleegkundigen. 
In de twee jaren die volgden werkte hij in vele militaire en 
burgerziekenhuizen in Brünn (Brno), Wenen en Boedapest 
en ten slotte vanaf 1917 tot 1925 in Berlijn. Met name in de 
jaren 1916 en 1917 ontwikkelde Esser, in een ware uitbar-
sting van creativiteit die in de geschiedenis van de chirurgie 
zijn weerga niet kent, zijn vele belangrijke bijdragen aan de 
reconstructieve chirurgie. 

1953 De DUbbellap opnieUW UitgevonDen

In 1953 beschreef de Amerikaan Alexander Zimany zijn er-
varingen met ‘the bi-lobed flap’. De lap was een eigen idee, 
dat hij meerdere malen ten uitvoer had gebracht. Tijdens 
het schrijven van zijn manuscript werd hij door Gustave Au-
fricht (1894-1980) erop geattendeerd dat 35 jaar eerder Esser 
al over deze dubbellap had gepubliceerd. En niet alleen dat. 
Hij had Esser de ingreep zelf zien uitvoeren. Aufricht was in 
1923 uit Duitsland naar de Verenigde Staten vertrokken, met 

Figuur 3. Postoperatief resultaat en sche
matische tekening van de dubbellap van 
Esser (1918). De lappen ‘b’ en ‘c’ zijn even 
groot. Het sluiten van het weefseldefect 
komt geheel ten koste van gebied ‘c’. Bron: 
Esser. [1]

Figuur 4. ‘Zimany type’ van de ‘bilobed flap’: de eerste lap is 
kleiner dan het donordefect en de tweede kleiner dan de eerste. 
Het sluiten van het defect wordt verdeeld over het gehele opera
tiegebied. Bron: tekening auteur.
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Zimany gebruikte de bilobaire lap voor de reconstructie van 
lipdefecten na tumorexcisie waarvoor we tegenwoordig eer-
der een andere procedure gebruiken zoals een nasolabiale 
lap of een van verschillende ‘fan flaps’. Ook paste hij de bi-
lobaire lap toe in de nek, op de rug en in de voetzool. Een 
goede indicatie voor een bilobaire lap is wanneer de opera-
teur wil vermijden dat een wond onder veel spanning moet 
worden gesloten waar je dit liever helemaal niet hebt, zoals 
op de kaakrand. Bij het meisje in figuur 5 is dit onvermijde-
lijk wanneer na excisie van de naevus op de kin de wond di-
rect of met een enkelvoudige transpositielap wordt gesloten. 
Door een bilobaire lap zo te plannen dat de meeste spanning 
komt te liggen in het submentale gebied, waar relatief veel 
huid kan worden verwijderd zonder een opvallend litteken, 
wordt een strak litteken op de kaakrand vermeden.

Een interessant voorbeeld is te zien in figuur 6. Een op-
pervlakkig decubitusulcus wordt gesloten met een bilobaire 
huidlap vanuit het bovenbeen. Dit ontwerp van Iida is geo-
metrisch. We zien een Dufourmentel-achtige transpositie-
lap het defect sluiten. De tweede wat smallere lap wordt met 
deze manoeuvre naar proximaal verplaatst. Hierin is heel 
duidelijk een Z-plastiek te ontwaren die verlenging geeft in 
de lengte van het bovenbeen en huid onttrekt aan de breedte, 
goed te zien in de schaduwwerking op de middelste foto. Le-
zer neem er de tijd voor om deze foto te doorgronden, want: 
“je gaat het pas zien als je het door hebt” om een bekende 
voetbalfilosoof van eigen bodem te citeren. 

ConCeptUele versChUiving van transpositielap 
naar rotatielap

Wanneer je van een enkelvoudige transpositielap een dub-
bele kunt maken, dan is het natuurlijk mogelijk om ook hier 
weer een lap aan toe te voegen: de trilobaire lap. Dat deden 
Takao Harashina en kompanen in 1977. [6] Met een driebla-
dige propellorlap ‘avant la lettre’, gesteeld op de rechter A en 
V. frontalis sloten ze een groot huiddefect in de glabella en 
bij de linker mediale ooghoek, waarbij ook het gehele voor-
hoofd gesloten werd. Deze trilobaire lap heeft nog duidelijk 
kenmerken van een transpositielap zoals een smalle steel. 
Dat wordt al iets anders bij de trilobaire lap op de neus in 
figuur 7.

de onderlaag, en enigszins rekbaar, zoals in de wang, hals 
en op de romp. Dat zien we terug in zijn ontwerp (figuur 4). 
De eerste lap is minder breed dan het te sluiten defect en de 
tweede lap is weer minder breed dan de eerste. Zimany ver-
deelt het probleem van het sluiten van het oorspronkelijke 
defect dus over het gehele operatiegebied, van donordefect 
tot en met het primair sluiten van de wond van de tweede 
lap. 

toepassingen van De bilobaire lap

In de handboeken wordt doorgaans de bilobaire lap kort ge-
noemd. De samenstellers beperken zich vaak tot het toepas-
singsgebied dat ook Esser gebruikte, de neus. Vaak wordt 
dan een procedure getoond die vernoemd is naar John Zi-
telli. [3] De bilobaire lap kan voor vrijwel alle niet al te grote 
huiddefecten op de perifere neus worden gebruikt. Het ver-
eist een goede planning waarbij de tweede transpositielap 
uiteraard altijd buiten de perifere neus en neusrug moet lig-
gen, maar op de laterale zijde van de neus of in de glabella. 
Bij een tweede lap die op de zijkant van de neus wordt ge-
projecteerd dient de oriëntatie verticaal te zijn opdat sluiten 
van het donordefect niet leidt tot tractie op de neusvleugel of 
het onderooglid. Ook moet worden voorkomen dat de eerste 
transpositielap tractie uitoefent op de neusvleugel. Dit kan 
gemakkelijk optreden wanneer de eerste transpositielap te 
kort of te klein is. [4]

Figuur 5. Een bilobaire lap die vermijdt dat er wonden op de kaakrand liggen die onder spanning zijn gehecht. Bron: Grabb WC. 
Smith JW. Plastic surgery: A concise guide to clinical practice. Boston, Little, Brown & Co, 1968. 

Figuur 6. Een ulcus boven het tuber ischiadicum wordt gesloten met een 
geometrische bilobaire lap waarin we de transpositielap van Dufourmentel 
kunnen herkennen en ook een Zplastiek. Bron: Iida. [5] 
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mer? Voor zover ik weet, is het hem nooit gevraagd en heeft 
hij het nooit ergens verteld of opgeschreven. Ik vermoed dat 
hij het tevoren heeft bedacht. Esser was een voortreffelijke 
schaker, en zelfs Nederlands schaakkampioen in 1913. Een 
goede schaker moet vele zetten vooruit kunnen denken, in 
zijn eigen stelling en in die van de tegenstander. Hij denkt 
in beelden en patronen. Niet ongebruikelijk is dat twee paar-
den met hun hoekige sprongen samen optrekken op de 64 
velden van het bord. En wanneer je die sprongen goed kent 
dan is het maar een kleine gedachtesprong naar twee huid-
lappen die samen dezelfde hoekige sprong maken. Probeer 
het ook eens, die dubbelsprong. Bewaar hem in uw eigen 
hoofd door vaker aan deze procedure te denken, vooral als 
een eenvoudige operatieve oplossing voor een probleem niet 
duidelijk voorhanden is. En pas de dubbellap − als het kan 
− vervolgens weloverwogen toe. En denk na afloop dan ook 
nog even aan dat kleine meisje in dat Hongaarse ziekenhuis 
en die grote Nederlander die weefsel met hetzelfde gemak 
verplaatste als zijn schaakstukken.
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Iida heeft ook de trilobaire lap gegeometriseerd, en wel in 
twee typen. Type II (figuur 8) heeft nog weinig van een 
transpositielap. Alleen de eerste lap draait als een Dufour-
mentelse lap in het defect, maar de andere twee lappen 
schuiven hier achteraan. Het geheel begint te lijken op de 
bandoneonlap (figuur 8), een duidelijke vorm van ‘advan-
cement’ oftewel een schuiflap, waarmee een onderlipdefect 
kan worden gesloten. [8] 

hoe verzin je het?!
Een eeuw reconstructieve chirurgie was er nodig voordat na 
de introductie van de transpositielap de bilobaire transpo-
sitielap zijn intrede deed. Of dat opvallend lang is of mis-
schien wel helemaal niet, is moeilijk te zeggen. Die eerste 
eeuw hebben maar heel weinig chirurgen zich met recon-
structieve chirurgie beziggehouden in vergelijking met die 
tweede eeuw die pas dit jaar eindigt. De ideeënrijkdom in die 
eerste eeuw was derhalve veel kleiner. En misschien heb je 
als operateur ook wel een bijzondere ‘mindset’ nodig om op 
een dergelijk idee te komen. Zou Esser zijn dubbellap van te-
voren bedacht hebben, of pas, al werkende, op de operatieka-

Figuur 7. Trilobaire lap op de neus. De lap heeft een brede basis. Met de 
nodige fantasie zou je hier een kleine rotatielap in kunnen zien met een 
kartelrand. Bron: Albertini [7].

Afbeelding 8. Links: ontwerp van Iida voor een geometrische 
trilobaire lap van Iida. Rechts: bandoneonlap voor het sluiten 
van een rechthoekig defect van de onderlip. Bron: Sluimers [9]




