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tweede operatie – het klieven en inhechten van de steel – wordt 
vermeden. Maar ook hier heeft een voordeel een nadeel: het 
openen van de hals en het invoegen van de lap kan contractuur-
vorming geven. Bij één van de patiënten was het later nodig 
om een Z-plastiek in te voegen. Ondanks het niet-tunnelen van 
deze lappen, werd enige necrose aan het distale deel van de lap 
gezien. Mogelijk dat een delay van de lappen dit zou hebben 
voorkomen. Figuur 1 laat een van de drie patiënten zien.
Ook ‘thuis’ blijkt de supraclaviculaire lap heel bruikbaar. Een 
goede illustratie geeft de casus van een relatief jonge patiënt 
met in zijn hals een metastase van een onbekende primaire 
tumor. Na uitgebreide chemo- en radiotherapie was de tumor 
niet veel kleiner geworden en werd een salvage operatie ver-
richt door de metastase te excideren, in combinatie met een 
radicale halsklierdissectie, gevolgd door reconstructie met een 
ingevoegde eilandlap (figuur 2). 
Met de supraclaviculaire lap kan een groot oppervlak aan goed 
gelijkende huid naar hals en onderste deel van het gelaat wor-
den getransponeerd. De tijd zal moeten leren welke vorm van 
transpositie (met tunnel, als buislap, als in de hals ingevoegde 
transpositielap, met of zonder delayprocedure) het best vol-
doet.
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Een andere mogelijkheid om tunnelen uit de weg te gaan is 
de lap vanuit zijn basis in de hals in te voegen. Deze variant 
paste ons team toe in hetzelfde hospitaal bij drie nomapatiën-
ten. De supraclaviculaire lap werd bij alle drie dubbelgevouwen 
gebruikt, om zowel binnen- als buitenbekleding van de wang 
met een en dezelfde lap te reconstrueren. [4] Doorgaans wor-
den hiervoor twee verschillende lappen gebruikt. [5] Met deze 
gevouwen lap is dat niet nodig en bijkomend voordeel is dat een 
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Recent is in dit tijdschrift door Van Haren et al. [1] de supraclaviculaire 
eilandlap uitvoerig beschreven en wel als getunnelde eilandlap. Bij twee 
van de vijf patiënten werd ischemie gezien en in een van hen ook partiële 
necrose. Als mogelijke verklaring hiervoor werd onder andere druk op 
de vaatsteel als gevolg van het tunnelen genoemd. In 2000 beschreef 
Norbert Pallua het tunnelen van deze lap, met als voordeel dat hiermee 
minder litteken in de halsregio ontstaat. [2] In 2005 publiceerde hij over 
de toepassing van de supraclaviculaire eilandlap bij tien patiënten (9 
noma) in het Noma Children Hospital in Nigeria. [3] Hier vermeed hij 
voorzichtigheidshalve het tunnelen van de lap en gebruikte een gesteelde 
buislap. Deze steel werd na drie tot vier weken gekliefd. Bij drie van de 
tien patiënten werden desondanks complicaties gezien, waaronder twee 
stoornissen in de wondgenezing bij een in de wang gevouwen lap, en 
eenmaal partiële necrose. 
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Figuur 1 a en b. Patiënte met een defect aan de linkerzijde na het 
doormaken van noma op jeugdige leeftijd. Na resectie van al het 
littekenweefsel en invulling met een gesteelde supraclaviculaire 
lap voor zowel de binnen- als de buitenbekleding van de wang (b).
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Figuur 2a, b en c. Defect na radiale halsklierdissectie van een 
metastase van een onbekende primaire tumor (a); de supracla-
viculaire lap is ontwikkeld (b); na inhechten van de lap en pri-
maire sluiting van de donorplaats (c).
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