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De aangewezen methode om dergelijke neusdefecten te re-
construeren is van oudsher de voorhoofdslap. De techniek 
van de voorhoofdslap is in vele variaties in de handboeken 
te vinden. Door de omstandigheden waaronder deze patiën-
ten in Uganda worden geopereerd, is een voorbereiding met 

In een vorige bijdrage in dit tijdschrift schreef ik over de 
behandeling van L.R.A.-slachtoffers bij wie de lippen wa-
ren afgesneden. [2] Nu deel ik met u mijn ervaringen met 
de behandeling van andere gelaatsmutilaties, opgedaan in 
Gulu en Kitgum, steden in het noorden van Uganda. 

de neus

De verminkingen van de L.R.A. betreffen de perifere neus. 
Het benig neusskelet met overliggende huid wordt door-
gaans gemist; de panga (kapmes) ketst er waarschijnlijk op 
af. Een typisch voorbeeld toont figuur 1.een verslAg vAn een pAtiënt

“The L.R.A. came to her village. She was taken hostage by 
the rebels, she does not know why, it just happened. During 
transport she escaped and ran back home. When she got 
back, another group of the L.R.A. was in her village, and she 
was taken hostage again. The rebels told a group of child 
soldiers to cut off her ears. She was told to eat her own ears, 
otherwise she was shot death: so she did. Another child sol-
dier had to cut off her nose and she had to eat this as well. 
Eventually part of her upper lip was cut off and thrown into 
the fire. Then they sent here away. With clothes she tried to 
stop the bleeding. She went to her father, who took her to 
the hospital. Her husband was working in the field when all 
of this happened and he stayed with her during recovery. In 
most cases the husband will leave the house because of the 
mutilations of the wife.” 

Opgetekend in Kitgum door Tert van Alphen, medisch stu-
dent te Leiden.

De Lord’s Resistance Army is in 1987 ontstaan in het Noor-
den van Uganda. Deze gewelddadige beweging heeft de 
onduidelijke ideologie van de tien geboden. Aanvankelijk 
wilde de L.R.A. de Ugandese regering omverwerpen, maar 
later ontwikkelde het zich tot een rebellenorganisatie, die 
onder leiding van Joseph Kony in Noord-Uganda en later 
in Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en in het 
noordoosten van Congo dood en verderf zaait door kidnap-
ping van kinderen, om vervolgens deze als soldaat op te 
leiden en in te lijven bij het leger van de heer. Pogingen 
tot ontsnapping worden met de dood bekocht. Mutilatie 
en verbrandingen van zelfs eigen stamleden worden als af-
schrikwekkend voorbeeld gebruikt om indruk te maken op 
de bevolking. [1]

In 1993 werd mij, tijdens een van de eerste missies van Interplast Hol-
land in Uganda, door president Museveni persoonlijk gevraagd naar 
Gulu af te reizen om de slachtoffers van de rebellen, met afgesneden 
lippen, neuzen en oren te bekijken, en om te kijken of er voor ons mo-
gelijkheden waren om daar iets aan te doen. We kregen een militaire 
helikopter voor vervoer, over de weg was het te gevaarlijk. Sindsdien 
zijn er regelmatig teams van Interplast Holland in Gulu en Kitgum 
geweest om ook deze slachtoffers, naast de schisis en brandwondcon-
tracturen, te behandelen. 

Slachtoffers van de lord’s Resistance 
Army in noord-uganda
R.J. Zeeman

Figuur 1. L.R.A.-slachtoffer met gelaatsmutilatie waarbij de 
perifere neus verloren is gegaan.
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een ‘tissue-expander’ en prefabricatie van de ‘inner lining’ 
met volle-dikte-huidtransplantaten onmogelijk. Meestal is 
gekozen voor een paramediane voorhoofdslap gesteeld op de 
arteria supratrochlearis. 

Een neusreconstructie begint met het aanbrengen van de 
‘inner lining’. Hiervoor zijn lokale huidlappen gebruikt 
die worden omgedraaid, de zogenaamde ‘turn over’-lap-
pen, afkomstig uit het paranasale gebied en de neusrug. 
Nasolabiale lappen zijn niet gebruikt, maar zijn zeker een 
goede keuze wanneer ook de basis van de neusvleugels 
ontbreekt. 

Nadat de ‘turn over’-lappen zijn gehecht wordt er een mal 
(‘template’) gemaakt die op het voorhoofd wordt gepro-
jecteerd. De lengte van de steel is belangrijk: de lap moet 
gemakkelijk de neustop bereiken. Bij de planning moet 
rekening worden gehouden met voldoende breedte distaal 
– ook al zijn resten van de neusvleugels aanwezig – en een 
niet te smalle columella. Hoewel het streven is om het voor-
hoofd primair te sluiten, is het van het grootste belang dat 
de lap niet te klein en krap wordt gepland, want een net te 
kleine voorhoofdslap geeft een slecht resultaat. De steel van 
de voorhoofdslap kan smal blijven.

De ‘turn over’-lappen – gebruikt voor de ‘inner lining’ – 
zijn vaak zo stug dat ze voldoende steun geven voor een 
goede projectie zodat kraakbeentransplantaten meestal 
niet nodig zijn.

Bloedverlies bij het prepareren van de voorhoofdslap kan 
worden beperkt door het gebruik van ‘jungle juice’, een sa-
mengesteld kort- en langwerkend lokaal anestheticum met 
adrenaline. Tijdens het opspuiten vindt al een soort hydro-
dissectie plaats. Het klievingsvlak laat zich dan gemakke-
lijk vinden, waarna de geplande lap gesneden en getrans-
poneerd kan worden. In principe kan de lap na twee weken 
worden gekliefd en de steel weer worden ingevoegd. Soms 
is er geen chirurg aanwezig om dit uit te voeren of vinden 
ze het lastig om de steel weer in te voegen. In dat geval heb 
ik ervoor gekozen de steel midden in de neusrug geheel in 
te hechten en pas veel later te klieven en in te voegen (zie 
figuur 2 en 3). De kleur van de gereconstrueerde neus lijkt 
aanvankelijk te donker, maar trekt later bij. De littekens 
op het voorhoofd zijn weinig opvallend als de steel goed is 
ingevoegd. Nacorrecties kunnen het eindresultaat vaak ver-
beteren. Het gaat dan om repositionering van de basis van 
de neusvleugels of het aanbrengen van kleine Z-plastieken 
in de lijn waar de voorhoofdslap op de resten van de neus-
vleugels was ingehecht. Ook is soms het vestibulum nasi te 
nauw geworden, waarvoor een verwijdingsplastiek met een 
nasolabiale lap een oplossing kan bieden. 

de oorschelp

Een gemakkelijke prooi voor de kapmessen – panga’s – van 
de L.R.A. zijn oorschelpen. Deze worden doorgaans geheel 
of gedeeltelijk afgesneden. Er zijn verschillende redenen 
waarom er voor een oorschelpreconstructie aldaar geen 

Figuur 2. Dezelfde patiënte met een ingehechte voorhoofdlap-
steel.

Figuur 3. Dezelfde patiënte na verwijderen van de ingehechte 
steel een jaar na de eerste reconstructie.
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goede indicatie bestaat. Een zeer belangrijke is dat veel pa-
tiënten keloïd vormen op de amputatieplaats (figuur 4 en 
5). Daarnaast is een oorschelpreconstructie een complexe 
behandeling in vele stadia. Dit vereist intensieve nazorg en 
ingewikkelde planning. Overwogen is om kunstoorschel-
pen aan te brengen met behulp van het Brånemark-sys-
teem. Hiervan is afgezien, om redenen die samenhangen 
met complexiteit van de procedure, de aanzienlijke kosten 
van de behandeling, maar ook het ontbreken van functio-
nele problemen na oorschelpverlies. Bovendien hebben de 
meeste patiënten geen grote problemen met het verlies van 
hun oorschelp.
Keloïdvorming komt niet overal in het gelaat in gelijke 
mate voor. Het gebied rond de oren is berucht. Het aange-
zicht, te weten de driehoek waarbinnen voorhoofd, ogen, 
neus en de lippen zich bevinden, blijft doorgaans gevrij-
waard (zie figuur 6). 

schotwonden

De L.R.A. gebruikt ook modern wapentuig, zoals de AK-47, 
een semiautomatisch geweer, meer bekend als de kalash-
nikov. De meeste mensen die (door de L.R.A.) door hun 
hoofd worden geschoten overleven dit niet. De man van 
figuur 7 deed dat wel, maar wel met een mandibulafrac-
tuur en aanzienlijk weefselverlies van wang, bovenlip en 
maxilla.
De mandibulafractuur werd gestabiliseerd met een cercla-
ge, waarna veel fibrose werd geëxcideerd. Hiermee werd 
het oorspronkelijke defect gecreëerd, hetgeen vaak een 
goed uitgangspunt is voor reconstructie. Het defect kon 
door avanceren van de gehele wang worden gesloten. De 

Figuur 6. Masker uit Congo (Tabwa-stam): de driehoek in 
het gelaat waarbinnen vrijwel geen keloïdvorming wordt 
gezien.

Figuur 4. Keloïdvorming na oorschelpamputatie.

Figuur 5. Ernstige keloïdvorming na oorschelpamputatie.
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mondhoek en bovenlip werden met een liplap volgens Est-
lander gereconstueerd, die hier bij uitstek geschikt voor is 
(figuur 8). 

brAndwonden

Een beproefde terreurhandeling van de L.R.A. is mensen, 
jong en oud, op te sluiten in een hut en deze in brand te 
steken. Sommigen weten nog te ontsnappen aan dit hel-
levuur, maar bijna altijd met ernstige verbrandingen. De 
brandwondcontracturen na verbrandingen zijn in vele 
Afrikaanse landen een ernstig probleem. Ik hoop in een 
volgend artikel hier nader op in te gaan.

opmerkingen

De foto’s in dit artikel zijn van de auteur zelf, meestal on-
der niet ideale omstandigheden genomen. De patiënten 
hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven voor publicatie 
van deze foto’s voor Stichting Interplast Holland.

Figuur 7. Een man met een schotwond in het gelaat.

Figuur 8. Dezelfde patiënt kort na reconstructie van zijn gelaat.
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