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Geachte collegae, 

De volgende bijdrage aan de rubriek ‘Opgevallen in de oplei-
ding’ wordt verzorgd door de Eindhovense opleidingskliniek 
en ik ben verheugd dat als anios uit deze kliniek te kunnen 
doen. Eén specifieke operatie is zo opgevallen dat ik daar re-
cent een artikel over heb geschreven: The laparoscopically 
harvested omentum as a free flap for autologous breast re-
construction door van Alphen TC, Fechner MR, Smit JM, 
Slooter GD en Broekhuysen CL vanuit het Máxima Medisch 
Centrum te Veldhoven. Het artikel is geaccepteerd en zal dit 
jaar gepubliceerd worden in het blad Microsurgery. [1] 

In 2007 werden we getriggerd om creatief na te denken bij 
de volgende casuïstiek: Een vrouwelijke patiënt, gediagnos-
ticeerd met mammacarcinoom, wilde weten welke recon-
structiemogelijkheden er voor haar waren. De patiënt, met 
een cupmaat van 70A en een BMI van 21, zou een eenzijdige 
mastectomie ondergaan en wenste een primaire autologe 
borstreconstructie zonder zichtbare littekens. 
In 2007 was de veiligheid van ‘autologous fat transfer’ 
(AFT), zoals beschreven in de vorige bijdrage aan deze ru-
briek door collega G. Nolst Trenité, nog niet aangetoond. [2] 
Soms is AFT niet de beste mogelijkheid bij slanke patiënten 
en deze patiënt wenste absoluut geen meerdere operaties. 
Een DIEP was bij deze patiënt niet mogelijk en een SGAP, 
IGAP, TUG, VUG, PAP, scTFLP en LD waren niet de beste 
keuze gezien de donorsite deformiteit en litteken. De keuze 
is gemaakt om de reconstructie uit te voeren door het ge-
bruik van de LHOFF. De LHOFF kan, bij zeer geselecteerde 
patiënten, een goede uitkomst bieden (zie kader).

De eerste omentumlap is beschreven door Senn in 1880 
waarbij hij het omentum toepaste voor een abdominale re-
constructie. [3] Tegenwoordig zijn er verschillende indicaties 
voor het gebruik van het omentum, voornamelijk in de tho-
rax en reconstructieve chirurgie. In 1963 beschreven Kiricu-
ta et al. als eerste het gebruik van het omentum als gesteelde 
lap bij een borstreconstructie. [4] In de Engelse literatuur 

zijn slechts twee artikelen, met veertien casussen in totaal, 
die de LHOFF beschrijven voor autologe borstreconstructie. 
Deze studies beschrijven gelijkwaardige uitkomsten, maar 
rapporteren niet de patiënttevredenheid. 

Voor de LHOFF is goede samenwerking met een gespeciali-
seerd abdominaal chirurg noodzakelijk. Het omentum oog-
sten is namelijk geen eenvoudige operatie. Laparoscopisch 
wordt het omentum vrijgeprepareerd waarbij de linker- en 
rechterarterie en vene van de gastro-epiploïca wordt geïden-
tificeerd en geclipt. Via een 4 cm pfannenstielincisie wordt 
het omentum geëxtraheert. Simultaan prepareert het plas-
tisch chirurgisch team de thorax. De LHOFF wordt aange-
sloten op de arterie en vene van de mammaria interna.

In het artikel worden zes LHOFF-borstreconstructies be-
schreven tussen 2007 en 2014. Het gemiddelde gewicht 
van het omentum was 224 gram met een range van 154-300 
gram. Flap survival was 100%. Twee patiënten hadden ad-
ditionele operaties nodig vanwege complicaties. Bij één van 
deze patiënten was er veneuze trombose opgetreden bij de 
anastomose. Revisie en het aanleggen van een nieuwe ve-
neuze naad loste dit probleem op. Bij de andere patiënt was 
er partiële necrose van de huidlap opgetreden. Necrotec-
tomie heeft plaatsgevonden met sluiten van het defect. Er 
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na ablatio aanwezig is, moet een twee-tempireconstructie 
plaatsvinden waarbij eerst een tissue expander wordt ge-
plaatst. Verder is postoperatieve controle van de lap ook 
moeilijk. Doordat er geen huideiland is waaraan je de door-
bloeding van de lap kan controleren, gebruiken we arterieel 
doppler en veneus het flow coupler systeem. Ten slotte is er 
een kans op iatrogeen abdominaal letsel wanneer de LHOFF 
wordt gebruikt. In onze serie is dit niet opgetreden, maar dit 
risico moet duidelijk worden besproken met de patiënt. 

Een kritische noot bij dit onderzoek is de retrospectieve 
opzet. Niet alle gewenste data waren terug te vinden in de 
status. Bij een prospectieve opzet hadden ook preoperatieve 
gevalideerde vragenlijsten kunnen worden afgenomen en 
was het mogelijk geweest om de patiënttevredenheid nauw-
keuriger te onderzoeken. 

Na de zes beschreven casussen zijn er inmiddels nog vier 
LHOFF-borstreconstructies in het Máxima Medisch Cen-
trum uitgevoerd, allemaal succesvol. Concluderend is de 
LHOFF, naar mijn mening, een geschikte vorm van auto-
loge borstreconstructie in geselecteerde casuïstiek. Het is 
een veilige methode met een zeer bevredigend cosmetisch 
resultaat: een natuurlijke vorm met een warm en soepel aan-
voelende borst en beperkte littekenvorming ter plaatse van 
de donorsite.

was geen extra huid nodig en de omentumlap was volledig 
vitaal bij exploratie. Er zijn geen abdominale complicaties 
opgetreden en er is geen volumeverlies van de lap bevonden. 
De gemiddelde follow-up was 30,5 maand. Uit het patiëntte-
vredenheidsonderzoek kwam een zeer bevredigend cosme-
tisch resultaat met minimale littekenvorming ter plaatse van 
de donorsite, een natuurlijke vorm en een warm en soepel 
aanvoelende borst met goed volume naar voren. Zie figuur 1 
voor één van onze resultaten.

Voorgaande studies hebben aangetoond dat het oogsten en 
gebruik van een gesteelde en vrije omentumlap een veilige 
procedure is met beperkte korte- en langetermijncomplica-
ties. [5,6] De meeste complicaties waren buikwandinfecties 
en ventrale herniaties. Ventrale herniaties zijn uitsluitend 
gezien in de gesteelde groep. Strengileus kwam zeer weinig 
voor. Opvallend is dat het omentum geen volume verliest bij 
bestraling, al is de onderzochte groep patiënten klein.

Naast alle voordelen, zijn er ook enkele nadelen verbonden 
aan het gebruik van de LHOFF. Het gewicht/volume van het 
omentum is niet in te schatten met echo, MRI- of CT-scan 
en correleert niet met het BMI van de patiënt. Indien men 
het volume wil schatten is een diagnostische laparoscopie 
nodig. Daarnaast is voor dit type reconstructie een goede 
huidbedekking nodig. Indien er geen goede ‘skin envelope’ 

Figuur 1. Postoperatief resultaat van een 61-jarige vrouw na mastectomie en plaatsen TE en in tweede tempi borstreconstructie middels 
LHOFF. Foto’s zijn zes maanden na LHOFF.

A B

DC



47

2017|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische ChirurgieoPgevAlleN iN de oPleidiNg

6. Hultman CS, Carlson GW, Losken A, et al. Utility of the 
omentum in the reconstruction of complex extraperito-
neal wounds and defects: donor-site complications in 135 
patients from 1975 to 2000. Ann Surg 2002;235:782-95. 
DOI:10.1097/00000658- 200206000-00005. 

correspondentieadres

Drs. Tert C. van Alphen, MBA

Máxima Medisch Centrum

Arts-Assistent Plastische Chirurgie

De Run 4600

5504 DB Veldhoven

E-mail: Tertvanalphen@live.nl

literatuur

1. van Alphen TC, Fechner MR, Smit JM, et al. The laparo-
scopically harvested omentum as a free flap for autologous 
breast reconstruction. Accepted Mircrosurgery 2016; Ahead 
of online publication. DOI: 10.1002/micr.30126 

2. Nolst Trenité G. De veiligheid van lipofilling na mamma-
carcinoom. Opgevallen in de opleiding. NTPC 2017;1:20-1.

3. Senn N. An experimental contribution to intestinal surgery, 
with special reference to the treatment of intestinal obstruc-
tion (continued). Ann Surg 1888;7:171-86. 

4. Kiricuta I. The use of the great omentum in the surgery of 
breast cancer. Presse Med 1963;71:15-7. 

5. Zaha H, Inamine S. Laparoscopically harvested omental 
flap: Results for 96 patients. Surg Endosc 2010;24:103–107. 
DOI: 10.1007/s00464-009-0533-0. 


