
72

2012|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

pubische katheter werd geplaatst in verband met urethralet-
sel. Een colostoma werd aangelegd vanwege een sfincterrup-
tuur. In verband met een necrotische linkertestikel werd een 
orchidectomie verricht. Na de eerste stabilisatie vond diverse 
malen operatieve exploratie plaats. Een ‘Vacuum Assisted 
Closure’ (VAC)-systeem werd als tijdelijke bedekking van 
het defect gebruikt (figuur 3). 
Drie weken na het trauma werd het defect gesloten met een 

cAsus

Een 17-jarige jongen was met zijn scooter betrokken bij 
een verkeersongeval. Zijn linkerbeen en linkerbekkenhelft 
waren compleet gesepareerd van de romp. Door het ambu-
lancepersoneel waren reeds klemmen op de arteria iliaca in-
terna en externa geplaatst voor hemostase (figuur 1 en 2). Pa-
tiënt arriveerde bewusteloos op de Eerste Hulp van het UMC 
Utrecht met een tensie van 40/0. Overige letsels waren een 
fractuur van de lumbale wervel III, een subcapitale humerus- 
fractuur en schouderluxatie rechts, fracturen van de tweede 
en vijfde metacarpaal links. 
Bij exploratie op de operatiekamer was het peritoneum 
zichtbaar, maar intact. De musculus gluteus maximus was 
gedevasculariseerd en werd daarom gereseceerd. Een supra-
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Figuur 1. Traumafoto. 
Klemmen op de a. iliaca interna en externa links voor hemostase.
Het geamputeerde linkerbeen.

Figuur 2. Röntgenfoto van de hemipelvectomie links.

Figuur 3. Het defect voorafgaand aan de reconstructie, na 
VAC-therapie.
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grote, vrije subfasciale ALT-lap van het rechterbovenbeen 
(figuur 4). De lap werd gevoed door twee musculocutane 
perforatoren uit de descenderende tak van de arteria circum-
flexa femoris lateralis. De vena saphena magna (VSM) werd 
gebruikt als arterioveneuze lus. De VSM werd van onder de 
knie naar proximaal toe vrijgeprepareerd. Het distale einde 
van de VSM werd vervolgens subperineaal getunneld, waar-
door een lus ontstond welke werd aangesloten op de arteria 
femoralis communis rechts. De vaatsteel van de ALT werd 
na transplantatie van de lap ‘end-to-side’ aangesloten op de 
arterioveneuze lus, welke kort daarna werd geligeerd tus-
sen de arteriële en veneuze anastomose. De fascie van de 
lap werd gebruikt ter bedekking van de blootliggende blaas 
en ter versteviging van de buikwand. De donorplaats werd 
bedekt met split skin grafts. Postoperatief bleef de lap vol-
ledig vitaal, er was geen sprake van een wonddehiscentie of 
necrose. Nu, anderhalf jaar na het ongeval, mobiliseert de 
patiënt met prothese en het gebruik van krukken. Er is een 
stabiele wekedelenbedekking zonder abdominale herniatie 
(figuur 5). 

beschouwing 
Een traumatische hemipelvectomie ontstaat door separatie 
van de symfyse en rupturering van het sacro-iliacale ge-
wricht. Dit gaat gepaard met een avulsie van weke delen, 
bloedvaten en zenuwen. [1] Geassocieerde letsels, naast de 
benige en wekedelenletsels, zijn colorectale letsels bij 60% 
en genito-urinale letsels bij 85% van de patiënten. Hierdoor 
ontstaat een gecompliceerd en gecontamineerd wondgebied. 
[2,3] 
De oorzaak van een traumatische hemipelvectomie is bij de 
helft van de patiënten een verkeersongeval. De andere helft 
heeft een ongeluk met zware werkmachines. Het zijn veelal 
mannelijke patiënten met een gemiddelde leeftijd tussen de 
20 en 25 jaar. [4-6] 

behAndeling 
Naast de hemodynamische stabilisatie is de eerste behande-
ling gericht op adequate debridement van necrotisch en be-
schadigd weefsel. Beoordeling van orgaanletsels en adequate 
behandeling daarvan zorgt voor een vermindering van de 
contaminatie en de preventie van infecties. [1] Bij beschadi-
ging van het genito-urinale systeem kan een suprapubische 
katheter of een urostoma noodzakelijk zijn. Bij contaminatie 
van faeces of een colorectaal letsel wordt een ontlastend colo- 
of ileostoma aangelegd. [1,3,5-7] 
In meer dan de helft van de patiënten is het been niet com-
pleet gescheiden van het slachtoffer. [2] Om betere controle 
over de bloeding te krijgen, wordt een gehele amputatie aan-
bevolen. Bij een re-implantatie is het been niet-functioneel 
en gevoelloos, waardoor deze mogelijkheid wordt afgeraden. 
[1,3,8] 
De reconstructie en sluiting van het defect vindt in een later 
stadium plaats. Tijdelijke bedekking kan plaatsvinden met 
een VAC-systeem of split skin grafts. [1,2,5] 
Een musculocutane of een fasciocutane lap geeft een goede 
en stevige bedekking over de benige structuren. Bij de keuze 
van lap moet rekening gehouden worden welke donorplaats 

Figuur 4. Donorplaats pre- en postoperatief. 
a. Preoperatief: De ALT-lap is afgetekend.
b. Direct postoperatief: De donorplaats is bedekt met split skin 

grafts.

Figuur 5. Het defect is gereconstrueerd met een ALT-lap.
a. Direct postoperatief.
b. 1,5 jaar postoperatief.
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de minste morbiditeit en verlies van functionaliteit geeft. [4] 
In de literatuur zijn verschillende musculocutane lappen be-
schreven. Bij een hemipelvectomie kan een filletlap van het 
geamputeerde been gebruikt worden. De weke delen worden 
van de femur of tibia en fibula geskeletteerd. [3,9-12] Deze 
lap wordt gebruikt bij een oncologische hemipelvectomie, 
waarbij het mogelijk is om gecontroleerd de lap vrij te prepa-
reren. Bij een traumatische hemipelvectomie zal de conditie 
van de patiënt directe reconstructie van het defect vaak niet 
toelaten. Tevens is het been al een lange tijd ischemisch, wat 
voor een avitale lap zorgt. Daarnaast zijn bij dit letsel vaak 
meerdere exploraties noodzakelijk om al het avitale weef-
sel te verwijderen hetgeen een directe bedekking in de weg 
staat. In de literatuur is tot nu toe slechts één casus beschre-
ven waarbij een traumatische hemipelvectomie in de acute 
fase werd gereconstrueerd met behulp van een vrije, muscu-
locutane lap afkomstig van het geamputeerde been. [3]
Andere beschreven reconstructiemogelijkheden zijn muscu-
locutane lappen van de gluteus maximus, contralaterale glu-
teus maximus, rectus abdominus, latissimus dorsi, gracilis 
of een thoracoabdominale lap. [1,3,4,6,13-15] Er dient echter 
een functionele spier te worden opgeofferd. De musculocu-
tane lap zal in de tijd atrofiëren waardoor een te dunne be-
dekking kan ontstaan. Wij hebben gekozen voor een, voor 
deze toepassing, nog niet eerder beschreven vrije subfasciale 
ALT-lap. Door inclusie van de stevige fascie van het laterale 
bovenbeen kan het defect van de buikwand worden verste-
vigd. Daarnaast geeft de donorplaats van deze lap weinig 
morbiditeit bij de verdere mobilisatie van de patiënt. 
Wanneer het defect gereconstrueerd wordt middels een vrije 
lap, kan het vinden van geschikte donorvaten een probleem 
zijn. De iliacale vaten zijn vaak niet benaderbaar en de ipsila-
terale diepe epigastrische vaten worden minder betrouwbaar 
geacht. Wij hebben gekozen voor een arterioveneuze lus 
waarbij de VSM van het gezonde been vanaf distaal wordt 
vrijgeprepareerd tot aan de inmonding in de vena femoralis. 
Er wordt hierdoor een lange lus gecreëerd met slechts één 
arteriële anastomose die na perineale tunneling het defect 
kan bereiken ter revascularisatie. 
Reconstructie van de benige bekkenring door middel van 
vrije, gerevasculariseerde fibulatransplantaten is tot nu toe 
alleen beschreven bij een oncologische hemipelvectomie. 
[16,17] Een enkel- of dubbelspaans fibula transplantaat wordt 
gebruikt ter stabilisatie van de resterende bekkenring ofwel 
ter fixatie van het resterende bovenbeen aan het bekken. Dit 
betreft uitsluitend patiënten die hun ’aangedane’ been be-
houden voor een normaal looppatroon, waarbij het inzakken 
van de bekkenring dient te worden voorkomen. Bij een trau-
matische hemipelvectomie waarbij er sprake is van volledige 
amputatie van het been inclusief een deel van de bekkenring 
vervalt de noodzaak tot stabilisatie, aangezien er gesteund 
zal worden op een prothese en begeleidende kruk.

complicAties en beloop

Een hemipelvectomie heeft een hoge mortaliteit van 60% 
door massaal bloedverlies, sepsis of door overige ernstige 
letsels als gevolg van het trauma. [4] Het complicatierisico 
is hoog, met name door problemen met de wondgenezing. 

Sepsis is de meest voorkomende oorzaak van morbiditeit en 
mortaliteit. Overige complicaties zijn meningitis, fantoom-
pijn, urine-incontinentie en seksuele disfunctie. [2,5,7] Naast 
de lichamelijke problematiek moet ook aandacht besteed 
worden aan het psychosociale herstel na zo een ingrijpend 
letsel. [1,2,5]
De meeste patiënten kunnen een prothese dragen. Mogelij-
ke belemmeringen van de prothese kunnen littekens, druk-
plekken of het colostoma zijn. Naar schatting heeft 90% van 
deze jonge groep overlevenden een succesvolle revalidatie. 
[2]

conclusie

Een traumatische hemipelvectomie is een zeldzaam, maar 
zeer catastrofaal en mutilerend trauma, waarbij een ade-
quate bedekking van het defect noodzakelijk is ter preventie 
van infecties en ten behoeve van de toekomstige revalidatie. 
Voor de bedekking van dit forse defect kunnen verschillende 
reconstructies uitgevoerd worden. In onze casus is het de-
fect gesloten middels de betrouwbare ALT-lap. Vanwege een 
te korte vaatsteel is de VSM als arterioveneuze lus gebruikt. 
Deze reconstructie zorgt voor een adequate bedekking van 
een indrukwekkend en groot defect. Onze patiënt kon mo-
biliseren met een prothese en een zelfstandig leven leiden. 
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sAmenvAtting

Een traumatische hemipelvectomie is een zeldzaam maar ernstig 
invaliderend letsel. Het heeft een hoge mortaliteit en morbiditeit, 
mede door het massale bloedverlies en de geassocieerde letsels 
van weke delen, colorectale en genito-urinale letsels. Wij presen-
teren een casus van een 17-jarige jongen met een traumatische 
hemipelvectomie. Het gehele linkerbeen en bekken waren gese-
pareerd van de romp. In de literatuur zijn verschillende muscu-
locutane lappen beschreven om adequate wondbedekking te ver-
krijgen. In onze casus is het defect gereconstrueerd met een vrije, 
subfasciale anterolaterale dijbeenlap van het rechterbeen. De 
rechter vena saphena magna is gebruikt als arterioveneuze lus.
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