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subcutane steel wordt gevormd waarin de arteria en commi-
tante venen lopen. Bij de dissectie kan men gebruik maken 
van transluminatie om het verloop van de arteria te bezien 
tot het pivotpunt is bereikt.
Het is belangrijk om de tunnel wijd genoeg te maken om 
compressie van de vaatsteel te voorkomen. Wanneer de lap 
over een langer traject getunneld dient te worden, kan men 
de caudale zijde van de tunnel incideren teneinde het bereik 
te vergroten. Wanneer de tunnel gecreëerd is, wordt de lap 
hier doorheen geleid en op de plaats van het defect ingehecht 
op de acceptorzijde. Het ontstane donordefect kan veelal pri-
mair gesloten worden. In sommige gevallen kan een split-
skingraft nodig zijn (figuur 1).

klinische cAsus

cAsus 1
Een 51-jarige man presenteerde zich met een recidief mela-
noom op zijn rechterwang. Het recidief was mediocraniaal 
gesitueerd ten opzichte van het eerdere resectielitteken. 
Excisie van het melanoom resulteerde in een defect van 5 x 
6 cm. Om het defect te sluiten wordt gebruik gemaakt van 
een getunnelde supraclaviculaire lap. Het defect aan de do-
norzijde kon zonder tractie primair gesloten worden. Behou-
dens minimale epidermiolyse werden gedurende de follow-
up geen complicaties opgemerkt. Aanvullende radiotherapie 
was geïndiceerd. 

cAsus 2
Een 44-jarige man presenteert zich met een basaalcelcarci-
noom op de caudale zijde van zijn rechterwang. De tumor is 
verwijderd middels Mohs micrografische chirurgie inclusief 
de molaren van de linker mandibula. Zowel de huid als de 
‘inner lining’ van de wang diende gereconstrueerd te wor-
den. Een getunnelde supraclaviculaire lap werd gebruikt om 
zowel het intra- als extraorale defect te sluiten. De geoogste 
lap had een afmeting van 7 x 7 cm voor de ‘outer lining’, 
2 x 7 cm gedeëpithelialiseerd en 9 x 12 cm voor de ‘inner 
lining’. Het defect aan de donorzijde werd bedekt door mid-
del vans een split-skingraft. De lap bleef vitaal en verzorgde 
een afdoende bedekking van het defect. De postoperatieve 
fase werd gecompliceerd door een lichte mate van veneuze 
stuwing, waarvoor een expectatief beleid is gevolgd, en een 
mucokèle die adequaat werd behandeld. Aanvullend ontving 

operAtietechniek

Voorafgaande aan de dissectie van de lap wordt de locatie 
van de arterie en de daarop gesteelde lap afgetekend met be-
hulp van een dopplerapparaat. De arteria supraclavicularis 
ontspringt uit de arteria cervicalis superficialis transversum 
vanuit de driehoek gevormd door het dorsale punt van de 
musculus sternocleidomastoideus, de vena jugularis externa 
en het mediale gedeelte van de clavicula. Dit punt is het zo-
genoemde pivot point van de lap. Na het markeren van de ar-
teria wordt de lap uitgetekend over de musculus deltoideus. 
De dissectie kan zowel in liggende als half-zittende positie 
worden uitgevoerd. De incisie in het distale gedeelte van de 
lap gaat door de huid en fascia. Vanaf de incisie wordt de lap 
ontwikkeld in de subfasciale laag. De incisie aan de proxi-
male zijde van de lap gaat alleen door de huid, zodat een 
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Het sluiten van defecten in de hoofd-halsregio is een uitdagend sub-
specialisme binnen de Reconstructieve Chirurgie. Om een esthetisch 
acceptabel resultaat te krijgen is kennis van het reconstructief pallet 
noodzakelijk. Middelgrote tot grote defecten in de hoofd-halsregio kun-
nen gesloten worden door middel van een lokale transpositie, gesteelde 
lap of vrij gerevasculariseerde lap. Doorgaans zal een lokale transpositie 
de meeste overeenstemming vertonen in kleur, textuur en dikte. Echter 
bevindt de donorsite zich in een cosmetisch zichtbare regio, dan is de 
grootte van het te transpositioneren weefsel gelimiteerd. Wanneer het 
defect te groot is om primair dan wel met een lokale transpositie te slui-
ten, kan gekozen worden voor een gesteelde of vrije lap. Hierbij dienen 
functionaliteit en esthetiek overwogen te worden. 
De supraclaviculaire eilandlap, beschreven door Lamberty [1] in 1979, is 
een veelzijdige lap die plooibaar dun weefsel biedt van goede kwaliteit. 
Deze lap kan gebruikt worden voor het sluiten van defecten in het hoofd-
halsgebied of op de thorax. Pallua et al. [2] beschreven het tunnelen van 
deze lap in 2000. Door deze techniek is het mogelijk het aantal zichtbare 
littekens te verminderen.
Het doel van deze studie is om onze ervaring met de supraclaviculaire 
eilandlap in hoofd-halsreconstructies te delen.
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deze patiënt radiotherapie, die een lichte verkleuring veroor-
zaakte van het huideiland (figuur 2).

cAsus 3
Een 41 jaar oude vrouw presenteert zich met een dermafi-
brosarcoma protuberans ter hoogte van de linker pectoralis-
regio. De tumor had een diameter van 4 cm en na excisie 
ontstond een defect van 8 x 4 cm. De getunnelde supracla-
viculaire lap werd gebruikt om het defect te sluiten en de 
donorzijde werd primair gesloten. De lap bleef vitaal en een 
cosmetisch fraai resultaat werd bewerkstelligd. Postoperatief 
deden zich geen complicaties voor. Figuur 1. De dissectie van de getunnelde supraclaviculaire lap in 

stappen. A) Preoperatief aftekenen van de lap, het huideiland in 
blauw, de arteria gemarkeerd in zwarte stippellijn. B) De lap na 
dissectie. C) De lap getunneld naar het defect.

A B

C

Figuur 2. Casus 2. A) Het defect na excisie van het basaalcelcarcinoom. B) De gereconstrueerde wang met de getunnelde supraclavicu-
laire lap een dag postoperatief. C) De gereconstrueerde wang zes maanden postoperatief en na radiotherapie. 

A B

Figuur 3. Casus 4. A) Defect na resectie van het basaalcelcarcinoom, gaten zijn geboord in de schedel om de vascularisatie te bevorderen. 
B) De getunnelde supraclaviculaire lap peroperatief. C) Lap aantal weken postoperatief met distaal gedeeltelijke necrose.

C

A B C
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cAsus 4
Deze 83-jarige patiënt had een retroauriculair basalioom. 
Het basalioom werd geëxcideerd middels Mohs micrografi-
sche chirurgie met meenemen van zijn oor en nervus fascia-
lis. Het defect werd gesloten met een getunnelde supraclavi-
culaire lap. De lap was vitaal gedurende follow-up waarbij er 
geen tekenen waren van veneuze stuwing. Het defect aan de 
donorzijde werd primair gesloten. In de tweede week lekte 
wondvocht uit de wond zonder dat een vochtcollectie werd 
waargenomen. Gedurende follow-up necrotiseerde het 
distale gedeelte van de lap. Dit werd gereseceerd waarna een 
defect tot op het periost zichtbaar bleef. Mede gezien de co-
morbiditeiten van de patiënt werd een secondaire genezing 
afgewacht (figuur 3).

cAsus 5
Een 67-jarige vrouw presenteerde zich met een basaalcel-
carcinoom rechts retroauriculair. De tumor werd eveneens 
middels Mohs micrografische chirurgie gereseceerd. Het 
ontstane defect van 8 x 5 cm werd gesloten door een getun-
nelde supraclaviculaire lap waarbij de donorzijde primair 
werd gesloten. Er werden geen complicaties waargenomen
en de lap voorzag in afdoende bedekking van het defect. 
Haartransplantaties op de plaats van de lap zorgde voor een 
natuurlijk aspect van de uiteindelijke reconstructie.

discussie

Als onderdeel van het multidisciplinair speerpunt non-me-
lanoma huidtumoren van het Catharina Ziekenhuis Eindho-
ven wordt onze afdeling standaard betrokken bij de recon-
structie na tumorablatie in het gelaat. Wanneer mogelijk 
kiezen we om het defect primair dan wel met lokaal weefsel 
te sluiten. Wanneer hiervoor onvoldoende weefsel voorhan-
den is, dienen overige lappen overwogen te worden zowel 
gesteelde als vrije gerevasculariseerde lappen. 
De supraclaviculaire lap is een goede reconstructieve optie 
in dergelijke gevallen. Behalve bij oncologische reconstruc-
tie wordt de lap in de literatuur beschreven voor defecten 
na gangreen of contracturen na brandwonden. [2-5] Vele 
modificaties zijn beschreven, zo kan de lap door middel van 
tissue-expansie geëxpandeerd worden voorafgaand aan het 
oogsten van de lap. [6,7] Daarnaast kan gebruik worden ge-
maakt van een fasciale steel om overmatige rek of knikken te 
voorkomen. [8] Tot slot kan de lap getunneld worden om het 
aantal littekens te reduceren.
Een anatomische studie laat zien dat het vasculaire bereik 
van een supraclaviculaire lap reikt van de supraclaviculaire 
regio tot de schouder. Het territorium van de lap kan in 
breedte 10-16 cm halen en 22-30 cm in lengte. De lengte 
van de angiosoom hangt af van de lengte van de patiënt in 
een ratio van 1:6 tot 1:8. In alle bestudeerde casus bevond de 
arteria supraclavicularis zich in een driehoek van de mus-
culus sternocleidomastoideus, de vena jugularis externa en 
het mediale gedeelte van de clavicula. De arteria supraclavi-
cularis verloopt parallel aan twee venen. Een vena loopt aan-
grenzend aan de arteria een draineert in de vena cervicalis. 
De tweede vena is een tak van de vena jugularis externa. [2]

We hebben gebruik gemaakt van de getunnelde lap in vijf ca-
sus waarbij de defecten te groot waren voor een lokale trans-
positie, of een locale transpositie niet mogelijk was door be-
straling of een beschadigde vascularisatie. Daarbij was de lap 
goed plooibaar en komt de huidskleur alsmede de textuur en 
dikte goed overeen. In vier casus heeft dit tot een acceptabel 
tot goed resultaat geleid, in een casus is de lap deels necro-
tisch geworden. Omdat dit defect zich periauriculair bevond, 
hebben wij retrospectief het vermoeden dat overmatige rek/
druk heeft gezorgd voor veneuze stuwing waarbij distaal ne-
crose ontstond. Een bijdragende factor hierbij kan het tun-
nelen van de lap zijn geweest, dat de kans op stuwing kan 
vergroten. Gezien deze ervaring zijn wij van mening dat tot 
het niveau van het oor de supraclaviculaire lap een veilige 
optie is. Rond het niveau van het oor kan hij ook gebruikt 
worden, maar wordt de kans op  complicaties groter.
Behalve de supraclaviculaire lap behoort het gebruik van een 
vrije lap eveneens tot de mogelijkheden in defecten zoals in 
de hierboven beschreven casus. Een voordeel van de vrije lap 
is dat er meer keuzemogelijkheden zijn qua donorzijden, 
die eveneens vaak minder zichtbaar zijn in vergelijkijng tot 
de supraclaviculaire lap. Hierbij dient echter wel te worden 
aangetekend dat het aantal lappen dat een goede overeen-
stemming vertoont met de huid in het gelaat beperkter is, 
een goed bruikbare lap in het gelaat is bijvoorbeeld de radi-
alislap. [2] Een nadeel van de vrije lap is dat er microchirur-
gische vaatanastomose moet worden verricht, welke vaak de 
nodige tijd in beslag neemt en waarbij de kans op vasculaire 
complicaties groter is. [2] 

conclusie

De supraclaviculaire lap kan een juiste oplossing bieden om 
defecten in het hoofd-halsgebied onder het niveau van de au-
riculae te sluiten wanneer lokale weefseltransposities geen 
mogelijkheid zijn. Van de supraclaviculaire lap zijn diverse 
varianten beschreven waarbij de getunnelde supraclaviculai-
re lap het aantal littekens duidelijk kan verminderen. Onze 
ervaring is echter dat dit niet in elke casus haalbaar is.
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sAmenvAtting

Wij rapporteren de ervaringen in ons ziekenhuis met de getun-
nelde supraclaviculaire lap in hoofd- en halsreconstructies. Doel 
is de kennis betreffende deze lap te vergroten. Vijf casus worden 
besproken evenals de toegepaste operatietechnieken, indicaties 
en de voordelen van de getunnelde supraclaviculaire lap. De ge-
tunnelde supraclaviculaire lap is een goed alternatief voor defec-
ten in de hoofd-halsregio wanneer lokale transposities geen optie 
zijn. Door de lap te tunnelen kan het aantal littekens verminderd 
worden, onze ervaring is echter dat dit niet in elke casus haalbaar 
is. 
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tekenis heeft. Alle soorten foto’s zijn welkom: operatieka-
mer, ziekenhuis, patiënten, ondergaande zon, woeste natuur 
en wat dies meer zij.
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke 
jury met deskundigheid op gebied van fotografie en van de 
derde wereld. Uiteraard worden de beste inzendingen afge-
drukt in het tijdschrift en wordt er een eerste prijs verleend.
Foto's kunt u sturen naar ntpc@nvpc.nl

De redactie

FOTOWEDSTRIJD Tropische Plastische Chirurgie
Het januarinummer van ons tijdschrift zal grotendeels gaan 
over plastische chirurgie in de derde wereld. Veel plastisch 
chirurgen hebben daar hun voetsporen liggen als tropen-
arts of als kortdurend vrijwilliger in projectverband. Een 
verblijf aldaar levert doorgaans memorabele momenten op, 
die soms ook fotografisch zijn vastgelegd. De redactie roept 
de lezers met dergelijke herinneringen en foto’s op om hun 
mooiste foto in te sturen, vergezeld van een korte tekst (max. 
150 woorden) die aangeeft waarom deze foto bijzondere be-

nTPc oproep fotowedstrijd


