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nomA

Noma is een zich snel uitbreidend gangreen dat vanuit de 
gingiva vaak grote delen van het gelaat destrueert. Het kan 
alleen de lippen, wang en kaak invaderen, maar zich ook uit-
breiden naar neus, orbita en kin. Noma komt voornamelijk 
voor bij sterk ondervoede kinderen in de derde wereld, maar 
kwam vroeger ook veelvuldig in Europa voor. [9] De inciden-
tie bedraagt 40.000 met een geschatte mortaliteit van 90%. 
[10] Indien de patiënt de acute infectie en het gangreen over-
leeft, resteren vaak enorme defecten die door contractie tot 
afzichtelijke en sociaal isolerende afwijkingen leiden (figuur 
1). Herstel van deze defecten heeft grote oppervlakten en 
volumina van toe te voeren weefsel nodig. De grootte hier-
van wordt preoperatief vaak onderschat, vooral in het gebied 
waar de effecten van contractuurvorming het grootst is: de 
wang. [11] In het Noma Children Hospital in Sokoto, Nige-
ria hebben wij daartoe de regel-van-4 opgesteld, die inhoudt: 
schat preoperatief de benodigde oppervlakte van de aan te 
brengen lap, vermenigvuldig dit met 2, omdat altijd meer 
nodig blijkt, vermenigvuldig dit wederom met een factor 2, 
dus totaal op een factor 4 uitkomend, omdat zowel de bin-
nen- als buitenzijde van het defect hersteld moet worden. 
Als controle kan dan nog aan de gezonde zijde het oppervlak 

Het gebruik van de fascia temporalis superficialis in de re-
constructieve chirurgie is al oud. J.B. Murphy beschreef al 
in 1913 de toepassing ervan bij de behandeling van ankylose 
van het temporomandibulaire gewricht. [2] Sindsdien is er 
van vele toepassingen melding gemaakt bij reconstructies in 
het gelaat en de mondholte [3-5] en na de introductie van 
de vrijelapchirurgie ook als dunne en plooibare vitale bedek-
king van bijvoorbeeld de hand of de voet.
Erol schreef in 1976 over het gebruik van een met huid ge-
prefabriceerde fascia-temporalislap bij de behandeling van 
verbrande oorschelpen. [6] Montandon schetste in 1991 en 
in 1996 een uitgebreid toepassingsgebied van de geprefa-
briceerde temporalislap bij voornamelijk nomapatiënten die 
hij in Genève had geopereerd. Hij gebruikte vier varianten 
en wel door soms de oppervlakkige fascie samen met de M. 
temporalis te transponeren, en door soms een botspaan van 
volledige dikte van de schedel aan de fascie te laten vastzit-
ten. [7,8]
Het spreekt voor zich dat toen wij in 1996 voor het eerst 
afreisden naar Sokoto, Nigeria om nomapatiënten te gaan 
opereren, we ons hadden voorbereid op deze ons totaal onbe-
kende pathologie. Rients Dijkstra, die vele jaren nomapatiën-
ten opereerde in Addis Abeba, Ethiopië, heeft ons een avond 
lang wijze lessen gegeven, en uiteraard hadden we het nodige 
gelezen, in het bijzonder de publicaties van Montandon. De 
fascia temporalis superficialis was ons niet onbekend omdat 
we deze lap een paar keer als vrije lap hadden gebruikt. Wel 
was ons duidelijk dat we Montandons operatiewijze niet zou-
den volgen. Hij prepareerde in de eerste operatie al de gehele 
lap inclusief vaatsteel vrij, bracht een huidtransplantaat aan, 
omgaf de vaatsteel met een siliconen 'sheet' om weer vast-
groeien te voorkomen en transponeerde de lap twee tot zes 
weken later. Dat leek ons allemaal niet praktisch.
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Prefabricatie betekent een toekomstige lap voorzien van aanvullend 
weefsel, zoals epitheel, kraakbeen of een axiale vaatsteel. [1] Van oudsher 
wordt prefabricatie toegepast bij neusreconstructie met een voorhoofds-
lap. Door tevoren een huidtransplaat op de onderzijde van de voorhoofds-
lap aan te brengen en te laten ingroeien alvorens de lap te transponeren, 
wordt eerst een valide binnenbekleding van de neus gemaakt in plaats 
van dat men dit ten tijde van de transpositie nog probeert. De afgelopen 
decennia is het gebruik van prefabricatie toegenomen, met misschien 
wel als meest sprekende voorbeeld de volledige neus die wordt opge-
bouwd op een radialis-onderarmlap, waarna de neus wordt getransplan-
teerd en gerevasculariseerd. 
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Figuur 1. Gelaatsdeformiteit als gevolg van noma.
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aan weefsel worden uitgemeten en berekend, waarna dit ook 
aan de aangedane zijde gebeurt. Te groot uitgevallen lappen 
zijn wij niet tegengekomen.
Sinds 1996 zijn in het Noma Children Hospital circa acht-
honderd nomapatiënten geopereerd. Vanaf het eerste be-
zoek hebben wij voor reconstructie van de binnenzijde van 
de mondholte een tachtigtal geprefabriceerde fascia-tempo-
ralislappen gebruikt. [12] Als buitenbedekking hieroverheen 
werd onder meer gebruikgemaakt van voorhoofdslappen, 
wangrotatielappen, platysmalappen, deltopectorale lappen 
en pectoralis-majorlappen. Een fraaie combinatie bij noma-
chirurgie blijkt de geprefabriceerde temporalislap met de 
door Martin [13] beschreven submentale lap te zijn. [13,14] 

de geprefAbriceerde fAsciAtemporAlislAp

Montandon beschrijft voor de geprefabriceerde temporalis-
lap bij de eerste fase het gebruik van een siliconen ‘sheet’ 
rond de vaatsteel en adviseert uitvoering van de tweede fase, 
c.q. de transpositie van de geprefabriceerde lap twee tot zes 
weken na de eerste fase. [7] Vanwege de infrastructuur in Ni-
geria, waarbij teams slechts een beperkte tijd lokaal aanwezig 
zijn, bleek de noodzaak de periode tussen de eerste en tweede 
fase te bekorten tot 5-7 dagen. Ook werd afgezien van het ge-
bruik van een siliconen ‘sheet’, omdat dit niet aanwezig is en 
omdat dit onder de lokale omstandigheden als een te groot ri-
sico op infectie werd beoordeeld. Beide aanpassingen bleken 
goed werkzaam te zijn, waarmee de techniek van de lap nog 
eenvoudiger bleek dan oorspronkelijk beschreven.

operAtietechniek

Het is verstandig met een dopplerapparaat de A. temporalis 
superficialis op te zoeken en aan te tekenen. Na scheren en 
infiltratie met een verdunde lidocaïne-adrenalineoplossing, 
wordt temporaal een T-vormige incisie gemaakt. De hori-
zontale incisie ligt hoogpariëtaal enige centimeters onder 
de middenlijn van de schedel, en de poot van de T gaat zo 
veel naar onderen als nodig is om dat gedeelte van de fascie 
vrij te prepareren dat bedekt gaat worden met een huidtrans-
plantaat. De fascie kan vaak tot bijna deze mediaanlijn wor-
den vrijgeprepareerd. Deze incisie blijft binnen de behaarde 
hoofdhuid. De huidlappen worden net onder de huidfolli-
kels in een relatief bloedeloze laag vrijgeprepareerd. Te diep 
prepareren veroorzaakt snel veneuze bloedingen. Een huid-
transplantaat van volledige dikte, bijvoorbeeld vanuit de lies, 
wordt met resorbeerbare hechtingen op de fascia gehecht, 
waarna de huid weer wordt gesloten. Een mini-vac geduren-
de een dag is vaak nuttig. Ook wordt een drukkend verband 
aangebracht. Vijf tot tien dagen later worden de huidwonden 
weer geopend. Het aangebrachte huidtransplantaat ziet er 
nu bleek en gerimpeld uit, maar dit is normaal. Ook wordt 
frequent een klein seroom over het transplantaat waargeno-
men zonder dat dit negatieve gevolgen heeft. De verticale 
incisie wordt naar onderen verlengd tot ongeveer 1 cm voor 
de trachus. Het is verstandig om de incisie niet precies bo-
ven de vaatsteel te projecteren omdat deze zeer oppervlak-
kig verloopt en heel gemakkelijk kan worden beschadigd. 
De geprefabriceerde lap wordt nu omsneden en van craniaal 
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Figuur 2. Huidtransplantaat op fascia temporalis superficialis. Figuur 3. Fascia-temporalislap op dunne steel.

Figuur 4. Fascia-temporalislap aan binnenzijde van de mond. Figuur 5. Sluiting met behulp van onder andere een wangrotatielap.
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naar caudaal losgeprepareerd van de diepe fascia temporalis. 
Dit is eenvoudig omdat het scheidingsvlak zeer losmazig is. 
Ongeveer 3 cm boven het zygoma wordt in de steel ook de 
diepe fascie meegenomen, ter breedte van 1 cm ter weerszij-
den van de A. temporalis, zodat hierdoor de aftakking van 
de A. temporalis media uit de A. temporalis superficialis 
niet wordt beschadigd. Op deze wijze wordt een vaak brede, 
zeer plooibare, goed gevasculariseerde geprefabriceerde fas-
ciocutane huidlap op relatief lange steel verkregen. Het is 
mogelijk in deze lap een stuk tabula externa van de schedel 
of de M. temporalis mee te nemen, indien nodig. Ook is het 
mogelijk, bij ingewikkelde reconstructies, waarbij bijvoor-
beeld ook de neus is betrokken, de lap aan zowel bovenzijde 
als onderzijde te prefabriceren. Transpositie van de lap kan 
langs verschillende wegen gebeuren. De eenvoudigste is de 
lap over het zygoma vrij te prepareren tot bijna voor het oor 
en dan om te klappen en via een subcutane tunnel naar het 
defect te verplaatsen. Dit is een goede manier om mediale 
wangdefecten van een binnenbekleding te voorzien. Een 
andere mogelijkheid is de lap achter het zygoma om, naar 
de diepte te tunnelen. Dit is met name geschikt wanneer er 
sprake is van een laterale en hooggelegen benige ankylose 
in het gebied van zygoma, mandibula en schedelbasis. De 
procedure van omslaan en tunnelen van de lap is een kri-
tisch onderdeel van de operatie. Afknikken of afdrukken van 
de vaatsteel in een te nauwe tunnel dreigt gemakkelijk en 
openen van de wang of herschikking van de basis van de 
vaatsteel is nogal eens noodzakelijk. 

Onze eerste ervaring met deze lap, opgedaan in 1996 en 
1997 bij vijftien patiënten, hebben we beschreven aan de 
hand van feedback uit Sokoto, bestaande uit foto’s en sta-
tusnotities. [12] De gebruikte lappen zouden goed zijn inge-
groeid. Ook hebben we in de jaren daarna meerdere patiën-
ten teruggezien bij wie we een soepele binnenbekleding van 
de wang vaststelden en een goede mondopening. Maar dat 
betrof vooral patiënten met een reconstructie in het mediale 
deel van de wang, bij de mondhoek. Bij ankylose meer late-
raal en hogerop zijn de resultaten slechter. Onduidelijk is of 
dit het gevolg is van recidiverende contractuurvorming in dit 
gebied en schrompeling van de lap of toch ook necrose van 
de lap, zoals in andere publicaties bij deze lap is beschreven. 
[15,16] Een van ons (HPdB) heeft de hier beschreven proce-
dure de afgelopen jaren met succes toegepast bij posttrau-
matische en oncologische gelaatsreconstructies in de eigen 
praktijk, en zo de in Sokoto verkregen ervaring ook in eigen 
land kunnen gebruiken.
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