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werd genoemd. De labiale arteriën en begeleidende venen 
verzorgen de bloedvaatvoorziening. De motoire innervatie, 
komend van lateraal, blijft intact. De sensibiliteit van de on-
derlip blijft bij deze lap intact zolang de takken van de N. 
mentalis – bij de bovenlip van de N. infraorbitalis – niet wor-
den beschadigd, hetgeen een groot voordeel is ten opzichte 
van de ‘fan flaps’ van onze illustere Britse voorgangers.
Een bandoneonlap kan enkelzijdig of tweezijdig worden 
gesneden, afhankelijk van plaats en grootte van het defect. 
Toepassing in de bovenlip, weet ik inmiddels uit eigen erva-

De methode die men kiest om een defect van een lip te re-
construeren hangt af van vele factoren, zoals de omvang en 
plaats (mondhoek, boven- of onderlip) van het lipdefect en 
de conditie van het weefsel dat de lip omgeeft – bij noma 
ontbreekt soms ook een deel van de belendende wang – en 
uiteraard ook van het arsenaal van operatieve ervaringen die 
de operateur heeft opgedaan.
Het merendeel van deze verworven lipdefecten betreft de 
onderlip. Kleine defecten (tot een derde van de gehele on-
derlip) kunnen vaak rechtstreeks worden gesloten in een 
V- of W-configuratie. Voor grotere defecten is het nodig om 
weefsel te verplaatsen. Lang geleden beschreven Dieffen-
bach en Camille Bernard hiervoor schuivende (avancerende) 
technieken, die in onbruik zijn geraakt door de avancerende 
'fan flap' van Gillies en de transponerende ‘fan flap’ van Mc-
Gregor en de hierop lijkende, maar meer spier- en zenuw-
sparende, techniek van Karapandzic. Een operatietechniek 
die eenvoudiger is dan een ‘fan flap’ en zich goed leent voor 
middelgrote defecten (tot twee derde van de gehele onderlip) 
is de weinig bekende bandoneonlap. [1] In Sokoto, Nigeria 
zat ik ooit te lezen in ‘Grabb’s Encyclopedia of Flaps’, op 
zoek naar een goede methode om een niet al te groot onder-
lipdefect te sluiten, toen mijn oog viel op het woord bando-
neon. [2] Als muziekliefhebber werd mijn aandacht getrok-
ken. Het is ook niet voor niets dat de beschrijving van de lap 
vergezeld ging van het volgende redactionele commentaar: 
‘The innovative nomenclature is appropriate in that the mu-
sical instrument called a bandoneon is like an accordion that 
stretches and contracts as required. The authors have used 
this principle in stretching the tissue for lip reconstruction’. 
Het leek me een goede oplossing voor de patiënt die ik voor 
ogen had, en daar dacht ik na de operatie nog steeds zo over.
Het concept van de bandoneonlap berust op het oude prin-
cipe van avanceren van weefsel. In de negentiende eeuw 
claimden Franse chirurgen deze methode te hebben uit-
gevonden, waarna avanceren ook wel ‘de Franse methode’ 

Bij veel van de medische missies naar Ghana, Nigeria en Ethiopië waar-
aan ik de afgelopen 22 jaar heb mogen deelnemen, vormt aangezichts-
pathologie een groot deel van de problemen die bij triage van de pati-
enten aan ons werden gepresenteerd. Lipafwijkingen worden daar veel 
gezien. Hemangiomen, plaveiselcelcarcinomen en defecten als gevolg 
van noma, bijtwonden (vaak mensenbeten) en traumata (waarbij vaak 
een door een mensenhand gehanteerd kapmes een rol heeft gespeeld) 
vormen de hoofdmoot van deze afwijkingen, afgezien uiteraard van de 
hazenlip.

Een lipoperatie waar muziek in zit:       
de bandoneonlap
J. Sluimers

Figuur 1. Ástor Piazzolla (1921-1992), Argentijns componist 
van tango’s en virtuoos bandoneonspeler.

Figuur 2. Schematische weergave van de toepassing van een 
bandoneonlap.
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Ik kan niet anders dan concluderen dat deze mucomyocu-
tane lap, die eenvoudigweg tandsgewijs wordt geavanceerd, 
een elegante oplossing is voor lipdefecten die zich niet een-
voudigweg laten sluiten, en waar reconstructie met gedener-
veerde lappen het alternatief is. Deze welgekozen modifi-
catie van de oude avanceertechnieken van Dieffenbach en 
Bernard werd voor het eerst beschreven in 1996 door Isaac 
Peled uit Haifa, Israël. [3] Hij verdiende en verdient navol-
ging. Bij deze.
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ring, is ook goed mogelijk. De operatietechniek is eenvoudig 
(figuur 2). Na het verwijderen van een tumor, een wondtoi-
let of het openen van littekenweefsel wordt de horizontale 
wondrand van huid en spier naar lateraal verlengd in de 
vorm van een dubbele W. Het is zaak om de zaagtanden van 
deze dubbele W naar lateraal toe wat minder breed te ma-
ken. Ook is het niet onverstandig om naar lateraal toe de lap 
breder te maken. Dit gebeurt tot aan, of zo nodig voorbij de 
contralaterale mondhoek. De lip wordt nu als een volledik-
telap van de mandibula of maxilla vrijgeprepareerd waarbij 
het slijmvlies op de overgang van de buccale sulcus in een 
rechte lijn naar lateraal wordt gekliefd. Men bedenke waar 
de takken van de N. mentalis of de N. infraorbitalis lopen. 
Vervolgens wordt de lap als een harmonica (bandoneon of 
ook wel ‘trekzak’) in het defect getrokken waarbij de tanden 
van de lap verspringen, waarna de lap eenvoudigweg in drie 
lagen wordt ingehecht. Bijkomend voordeel van deze avan-
cerende techniek is dat er geen 'dog ear' optreedt en dat de 
zigzagvorm van de wond een latere littekencontractuur te-
gengaat en daarmee een eigenaardige littekenrichel tussen 
onderlip en kin voorkomt. 
De figuren 3-6 geven aan hoe de bandoneonlap wordt ge-
bruikt bij een patiënt met een hemangioom van de onderlip. 
Sinds die eerste keer in Sokoto heb ik bij meer patiënten in 
Afrika deze operatietechniek met succes toegepast, en ook in 
Nederland. Wat ik daar leerde, gebruikte ik ook hier.

Figuur 3. Patiënt met een hemangioom van de onderlip, die de 
helft van de onderlip in beslag neemt.

Figuur 4. Na excisie van het hemangioom wordt de resterende 
onderlip volgens de beschreven methode ingesneden.

Figuur 5. De bandoneonlap wordt in het defect geschoven.
Figuur 6. Een week postoperatief.
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