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significant. Er was geen significant verschil in diameter van 
de perforatoren in de derden van het anterolaterale dijbeen.

In het posterieure dijbeen werden gemiddeld 8,6 perfora-
toren gevonden. In ieder 1/3 deel werden ten minste twee 
perforatoren gevonden. Het verloop was bij 69,1% van de 
perforatoren musculocutaan en bij 30,9% septocutaan. De 
musculocutane perforatoren verliepen door de adductor 
magnus (38,5%) de gracilis (23,8%) en de biceps femoris 
(23,7%). In mindere mate door de semimembranosus, de 
adductor brevis, de semitendinosus en de adductor longus. 
Oorsprongsvat was de APF bij 61,7% van de perforatoren, 
deze bevonden zich voornamelijk in proximaal en in het mid-
den, maar ook distaal. Oorsprongsvat was de AFS bij 27,7% 
van de perforatoren, deze bevonden zich beperkt proximaal, 
maar vooral in, en gelijke mate verdeeld over, de middelste 
en distale 1/3. Oorsprongsvat was de arteria poplitea (AP) bij 
10,6% van de perforatoren. Deze bevonden zich niet in het 
proximale 1/3 en waren gelijk verdeeld over middelste en dis-
tale 1/3. De lengte van de musculocutane perforatoren was 
significant langer dan de septocutane: 12,9 cm versus 10,1 
cm. APF-perforatoren waren de langste: 13,7 cm versus AFS: 
9,7 en AP: 8,6. Het verschil in lengte tussen APF- en AFS-
perforatoren was significant. Ook was het verschil in lengte 
tussen APF- en AP-perforatoren sigificant. Het verschil in 
lengte tussen AFS- en AP-perforatoren was niet significant. 
Het verschil in lengte tussen de derden van het posterieure 
bovenbeen was niet significant. Wat betreft diameter was er 
geen significant verschil tussen musculocutane en septocu-
tane perforatoren. Er was ook geen significant verschil in di-
ameter tussen de derden van het posterieure dijbeen.

Dit onderzoek omvat enerzijds anatomisch kadaveronder-
zoek gericht op perforatorvaten in het been, anderzijds klini-
sche toepassingen van perforatorlappen uit het been.

eerste deel

Voor het eerste deel werden kadaverbenen ingedeeld in vijf 
zones: het anteromediale bovenbeen, het anterolaterale bo-
venbeen, het posterieure bovenbeen, het laterale onderbeen 
en het mediale onderbeen. Perforatoren in de zone van het 
anterolaterale dijbeen werden, gezien de bestaande hoeveel-
heid literatuur, buiten beschouwing gelaten. Perforatoren 
in de andere vier afgebakende zones werden beoordeeld ten 
aanzien van lokalisatie, verloop door septum of spier, lengte, 
diameter en oorsprongsvat. Vervolgens werden deze zones 
van proximaal naar distaal in derden verdeeld, waarna deze 
derden onderling werden vergeleken. 

In het anteromediale dijbeen werden gemiddeld 11,3 perfora-
toren gevonden. 2/3 hiervan verliep septocutaan en 1/3 mus-
culocutaan. 11% bevond zich in het proximale 1/3, 51% in 
het middelste 1/3 en 37% in het distale 1/3. Alleen proximaal 
bevonden zich significant minder musculocutane perfora-
toren dan in midden. Perforatoren uit de arteria femoralis 
communis (AFC) waren te vinden in het proximale 1/3 deel 
van het anteromediale dijbeen. Perforatoren uit de arteria 
profunda femoris (APF) werden gevonden in het proximale 
en middelste 1/3 deel. Arteria femoralis superficialis (AFS)-
perforatoren bevonden zich voornamelijk in het distale deel. 
65,7% van de perforatoren ontsprong uit de arteria femo-
ralis superficialis, 23,5% uit de APF en 10,8% uit de AFC. 
Musculocutane perforatoren verliepen voornamelijk door de 
vastus medialis (49%), de sartorius (26%) en de adductor 
magnus (14%). Daarnaast was er verloop via de rectus femo-
ris (6%) en adductor longus (6%). Septocutane perforatoren 
waren significant korter (1,8 cm) dan musculocutane perfo-
ratoren. APF perforatoren waren 2,6 cm langer dan AFS-
perforatoren en 3,86 langer dan AFC-perforatoren (beide 
significant) AFC-perforatoren waren 1,2 cm korter dan AFS-
perforatoren, maar dit verschil was niet significant. Verschil 
in perforatorlengte tussen de derden van het anterolaterale 
bovenbeen was niet significant. Het verschil in diameter tus-
sen septocutane en musculocutane perforatoren was niet 
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in het midden gelegen perforatoren bestond geen significant 
verschil in lengte. Musculocutane perforatoren waren signi-
ficant langer dan septocutane perforatoren. De gemiddelde 
diameter van deze perforatoren bedroeg 1,1 cm. Musculocu-
tane perforatoren waren significant groter dan septocutane 
perforatoren. Het verschil in diameter van perforatoren was 
significant tussen alle derden van het mediale onderbeen. 
Wat betreft het oorsprongsvat vertakte 83,6% uit de arteria 
tibialis posterior (ATP), 13.1% uit de arteria suralis medialis 
(ASM) en 3.3.% uit de arteria tibialis anterior (ATA). De ge-
middelde lengte van de ATP-perforatoren bedroeg 4,9 cm en 
gemiddelde diameter 1,0 mm. ASM-perforatoren waren qua 
aantallen gelijk verdeeld over het proximale en middelste 1/3 
deel. De gemiddelde lengte van de ASM-perforatoren was 
14,3 cm en gemiddelde diameter van de ASM-perforatoren 
was 1,8 mm. ASM-perforatoren waren significant langer en 
dikker dan ATP-perforatoren.

tWeede deel

Voor deel II werden klinische toepassingen van perforator-
lappen uit het been geëvalueerd. 

In een van deze studies werden de proximale perforatoren 
naar de musculus peroneus longus gebruikt als vasculaire 
basis voor transpositie van deze spier bij defecten rondom 
de knie.De spierlap werd gebruikt voor wondproblemen bij 
twee patiënten na plaatsing van knievervangende implan-
taten. Na transpositie werd de spier met huidtransplantaat 
bedekt. In deze pilotstudie werd ongecompliceerde genezing 
gezien met volledige herstel van de kniefunctie.

In een andere retrospectieve studie werd vroege bedekking 
van Gustilo I-, II- en III-letsels vergeleken met late bedek-
king van chronische osteomyelitisdefecten van het onder-
been. 20% had een proximaal defect, 20% in het midden 
en 60% distaal. De totale groep bestond uit 39 mannen en 
13 vrouwen waarvoor 32 gesteelde en 20 vrije lappen wer-
den gebruikt. Musculocutane lappen vertoonden significant 
minder complicaties dan fasciocutane lappen. Deze defecten 
werden op indicatie bedekt met gesteelde perforatorlappen 
of door middel van vrije weefselverplaatsing. Sluiting van 
het defect werd verkregen bij 94% van de patiënten. Drie pa-
tiënten (6%) ondergingen uiteindelijk onderbeenamputatie. 
Volledig herstel van mobiliteit werd bij 85% bereikt. 

De derde klinische studie was gericht op de recent ontwik-
kelde profunda artery perforatorflap (PAP-flap) voor borst-
reconstructie, voor het eerst beschreven door Robert Allen 
in 2012.
Om de zichtbaarheid van het litteken te reduceren werd de 
planning van de lap gemodificeerd (figuur 1) en prospectief 
beoordeeld bij dertig patiënten met in totaal veertig PAP-
flaps. Patiënten werden geïncludeerd wanneer de ‘deep in-
ferior epigastric flap’ (DIEP-flap) niet beschikbaar of niet 
wenselijk was. Met de beschreven gemodificeerde techniek 
werd bij alle patiënten een geschikte vaatsteel gevonden aan 
de posteromediale zijde van het proximale bovenbeen. De 
vaatsteel vertoonde een gemiddelde lengte van 11,0 cm met 

In het laterale onderbeen werden gemiddeld 13,4 perforato-
ren per been gevonden. Van deze perforatoren bevond 29% 
zich proximaal, 32% in het midden en 39% distaal.
Van alle musculocutane perforatoren werd 58,5% proximaal 
gevonden, 32,1% in het midden en 9,4% distaal. Van alle 
septocutane perforatoren zat 18,1% proximaal 31,9% in het 
midden en 50% distaal. Musculocutaan verliepen de perfo-
ratoren door: de tibialis anterior (30,2%), de laterale gastroc-
nemius (24,5%), de soleus (11,3%) en de peroneus longus 
(11,3%). In mindere mate via de mediale gastrocnemius, de 
extensor hallucis longus, de extensor digitorum longus en 
de tibialis posterior. Het oorsprongsvat was voor 53,5% van 
de perforatoren de arteria tibialis anterior (ATA), voor 41,6% 
de arteria peronea (APR) en voor 5,1% de AP. De ATA was 
het belangrijkste oorsprongsvat proximaal (64,9%) en in het 
midden (54%). Proximaal bedroeg het percentage AP-perfo-
ratoren 24,6% en APR-perforatoren 10,5%. In het midden 
ontsprong 39,7% uit de APR, 6,3% AP en 54% uit de ATA. 
Distaal gaf de APR 55,8% van de perforatoren af en de ATA 
44,2%. De gemiddelde lengte van de perforatoren in het la-
terale onderbeen bedroeg 5,44 cm.
Proximaal waren deze 2,5 cm (significant) langer dan dis-
taal (6,24 versus 3,75). De lengte van de perforatoren in het 
midden was 6,78 cm, eveneens significant langer dan distale 
perforatoren.
Septocutane perforatoren waren significant korter (4,76 cm) 
dan musculocutane perforatoren (7,26 cm). Ook in middel-
ste 1/3 waren musculocutane perforatoren significant langer 
dan septocutane: 6,0 cm versus 9,0 cm. Dit significante 
verschil gold niet voor perforatoren in het proximale 1/3 en 
in distale 1/3. AP-perforatoren waren significant langer dan 
ATA- en APR-perforatoren. De gemiddelde diameter van 
perforatoren in het laterale onderbeen bedroeg 1,0 mm. De 
grootste diameter werd gevonden in het midden (1,18 mm), 
gevolgd door proximaal (1,12 mm) en distaal (0,76mm).
De gemiddelde diameter voor septocutane perforatoren be-
droeg 0,89 mm en voor musculocutane perforatoren 1,29 
mm, een significant verschil. De diameter van AP-perfora-
toren was significant groter dan de diameter van ATA- en 
APR-perforatoren.

In het mediale onderbeen bevonden zich gemiddeld 7,6 
perforatoren per been. De gemiddelde afstand van de meest 
proximale perforatoren was 9,0 cm (range 0-17 cm) distaal 
van het tibiaplateau. De gemiddelde afstand van de meest 
distale perforatoren was 4 cm (1-7 cm) proximaal van de me-
diale malleolus. De verdeling van perforatoren over derden 
was als volgt: proximaal 20,5% midden 36,9% en distaal 
42,6%. 77% verliep septocutaan en 23% verliep musculocu-
taan. Van de septocutane perforatoren verliep 55,3% distaal 
en van de musculocutane verliep 78,6% in middelste 1/3 deel 
van het onderbeen. Musculocutaan verloop door de gastroc-
nemius betrof 53,6%, door de soleus 35,7%, door de flexor di-
gitorum longus 7,1% en door de laterale gastocnemius 3,6%. 
De gemiddelde lengte van de perforatoren in het mediale on-
derbeen bedroeg 6,1 cm. Proximaal waren perforatoren sig-
nificant langer dan distaal. Ook in het midden waren perfo-
ratoren significant langer dan distaal. Tussen proximale en 
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een arteriële en veneuze diameter van respectievelijk 1,8 
en 2,2 mm. Het gemiddeld gewicht van de lappen was 372 
gram. Postoperatief werd 100% overleving van de lappen 
geconstateerd. Bij vier donorgebieden (10%) werd wond-
dehiscentie gezien met genezing per secundam. Lipofilling 
voor symmetrisering of augmentatie werd toegepast bij vier 
unilaterale en vier bilaterale reconstructies. Postoperatieve 
cupmaten waren gelijk aan of groter dan de oorspronkelijke 
cupmaat. Bij alle patiënten waarbij de beschreven gemodifi-
ceerde planning van de lap werd toegepast, was het uiteinde-
lijke donorlitteken volledig in de bilplooi verborgen.

Figuur 1.


