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In 1999 reisde ik voor slechts één week naar het Noma Children Hospi-
tal in Sokoto, Nigeria, om daar een Frans Interplastteam te introduceren. 
Geen van de Fransen was er eerder geweest of had ervaring met noma-
chirurgie. Op Schiphol maakte ik kennis met de teamleider, plastisch 
chirurg Dominique Martin uit Bordeaux, de latere opvolger van de be-
kende prof. Jacques Baudet, oprichter van Interplast France. In Sokoto 
deden we een triage van de patiënten en maakten we een operatiepro-
gramma. Ik heb de Franse chirurgen uitgelegd dat het verstandig is om 
bij een groot wangdefect de binnenzijde te reconstrueren met een lap 
en de buitenkant met een andere. Mijn favoriete combinatie was een ge-
prefabriceerde fascia-temporalislap voor de binnenkant en een 'delayed' 
deltopectorale (DP) buislap voor de buitenkant. Daarmee hadden we de 
afgelopen jaren goede resultaten verkregen. Voor de fascia-temporalislap 
was veel belangstelling, maar bij de DP-lap gingen de Franse wenkbrau-
wen ver omhoog. Daarvoor hadden ze een veel betere oplossing: de sub-
mentale lap. Ik moest bekennen dat ik deze niet kende. Ogenblikkelijk 
ging er een Franse koffer open en werd een reprint tevoorschijn geto-
verd van een ‘Plastic and Reconstructieve Surgery’-artikel uit 1993. [1] 
Hierin had Dominique een nieuwe lap beschreven: een perforatorlap uit 
het submentale gebied, gesteeld op de A. submentalis, een bijna altijd 
aanwezige zijtak van de A. facialis (heel zelden van de A. carotis) en de 
hierbij behorende V. submentalis, die uitmondt in de V. facialis. Enige 
tientallen dissecties inclusief vasculair kleuringsonderzoek gingen voor-
af aan de eerste klinische toepassingen bij acht patiënten, tweemaal als 
vrije lap en zesmaal als gesteelde lap. Opvallend was dat deze lappen veel 
groter waren dan ik me kon voorstellen, met afmetingen tot wel 14 x 7 cm 
bij oudere patiënten, bij wie de onderkin vaak wat ruimer is geworden. 
Figuur 1 geeft schematisch aan waar de lap kan worden geoogst en hoe 
de vaatvoorziening verloopt. 

Na een week vloog ik terug naar Nederland en wenste Domi-
nique en zijn vaste medeoperateur Isabelle Barthlémy veel 
succes. In de weken daarna hoorde ik dat ze bij vijf nomapa-
tiënten met succes de combinatie van een geprefabriceerde 
temporalislap en een submentale lap (figuur 2) hadden uit-
gevoerd, enige jaren later beschreven in ‘Plastic and Recon-
structieve Surgery’. [2]
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Figuur 1. Schematische weergave van de submentale lap en het 
beloop van de A. submentalis.

Figuur 2. Boven: de eerste fase van de reconstructie, waarbij 
als prefabricatie een huidtransplantaat op de fascia tempo-
ralis superficialis wordt aangebracht. Onder: circa een week 
later, de tweede fase waarbij na transpositie van de gepre-
fabriceerde temporalislap – als reconstructie van de binnen-
zijde van de wang – de submentale lap getunneld op de fascia 
temporalislap wordt geplaatst voor reconstructie van de huid 
van de wang. [2]K.W. Marck, platisch chirurg n.p.
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Zelf heb ik deze methode nooit gebruikt. Ik was niet erg thuis 
in het submentale gebied en het leek me een heel karwei om 
die kleine, kronkelige vaten van de glandula submandibula-
ris los te krijgen en zo ver in de hals vrij te prepareren dat 
je deze lap naar een bovenlip of wang kunt verplaatsen. Laat 
staan naar het voorhoofd, door de afvoerende V. jugularis 
interna te onderbinden en te vertrouwen op de anastomose 
die er bestaat tussen de V. facialis en de V. jugularis externa. 
Ook had ik wat twijfels over de betrouwbaarheid van de lap, 
die ook gerechtvaardigd bleek: navolgers van deze methode 
zagen meer ‘flap loss’ [3,4] dan in Bordeaux werd gezien. [5] 
De aanvankelijke operatiemethode is ook niet voor niets wat 
veranderd door de ipsilaterale voorste buik van de M. digas-
tricus mee te nemen in de lap, en wanneer de lap heel groot 
is ook de contralaterale.
Maar of mijn terughoudendheid terecht was, is de vraag. De 
afgelopen tien jaar is veelvuldig gepubliceerd over de sub-
mentale lap. Naast toepassing als methode om huiddefecten 
in het gelaat te sluiten, wordt hij ook met succes gebruikt bij 
het sluiten van faryngocutane fistels en bij mondbodemre-
constructies. [6,7] En heel moeilijk is de dissectie van de lap 
ook niet, wanneer je Dominique Martin dit een paar keer 
hebt zien doen. Een paar jaar geleden was ik betrokken bij 
een naonderzoek van onder andere door Dominique Martin 
geopereerde nomapatiënten in Addis Abeba, Ethiopië. [8] Ik 
zag mooie resultaten van de submentale lap. Een goed voor-
beeld geeft figuur 3. Deze persoon bleek niet door Martin 
zelf te zijn geopereerd, maar volledig zelfstandig door de be-
kwame Ethiopische plastisch chirurg Mekonen Eshete, die 
zich de kunst snel had eigen gemaakt. Dat we onze collega’s 
daar iets kunnen leren, is ook een van de goede bijeffecten 
van onze aanwezigheid in Afrikaanse klinieken. Dat is al-
leen al prettig omdat we van hen juist ook zo veel leren over 
pathologie, differentiaaldiagnoses en wat daar wel en niet 
verstandig is om te doen.
Misschien is het tijd dat Dominique Martin eens in Neder-
land wordt uitgenodigd als docent bij een dissectiecursus in 
het hoofd-halsgebied. Hij is niet alleen innemend, maar ook 
een vakkundig en onderhoudend goochelaar met weefsel, 
scalpel en vele andere dingen.
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Figuur 3. Reconstructie met een submentale lap van een onder-
lipdefect bij een nomapatiënt.
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