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cAsus

In de zomer van 2011 werd een drie jaar oude jongen, nadat 
hij was aangevallen door een hond, verwezen naar het UMC 
St Radboud. Er was sprake van een volledige avulsie van het 
grootste deel van zijn scalp. Dit weefsel was verloren gegaan 
en dus niet replantabel (figuur 1). 
Na acute opvang en stabilisatie volgde traumascreening, 
waarbij CT-onderzoek tevens een corticale contusie, en frac-
turen van het os occipitale en van het os zygomaticum links 
toonde. Vervolgens werd patiënt naar de OK gebracht, waar 
begonnen werd met uitvoerig wondtoilet en reinigen met 
een pulse-lavagesysteem. Ongeveer 70% van de behaarde 
hoofdhuid bleek te ontbreken. Het resterende voorhoofd lag 
daarbij subgaleaal los tot de bovenste orbitaranden Het pe-
riost was deels afwezig, deels ernstig beschadigd en gecon-
tamineerd.  Het linkeroor was geavulseerd van de meatus. 
Voorts waren er meerdere oppervlakkige en diepere lacera-
ties in gelaat, hals, nek en bovenrug.
Het aanwezige periost werd waar mogelijk teruggeplaatst en 
gefixeerd met behulp van enkele boorgaten in de tabula ex-
terna. Evident avitale weke delen werden schoongemaakt, het 
linkeroor werd weer aangesloten op de meatus externa en ten 
slotte werd het blootliggende bot, deels met periost, bedekt 
met een vochtig hydrofiberverband (Aquacel®). Tijdens posto-
peratief verblijf op de IC werd dit verband frequent bevochtigd 
en zowel op de IC als op de OK vonden diverse verbandwis-
sels en nettoyages plaats. Het teruggeplaatste periost werd 
uiteindelijk grotendeels necrotisch, wat resulteerde in een 
aanzienlijk gebied blootliggend bot. 
Op de twaalfde dag posttrauma werden, in samenwerking met 
de neurochirurg, door middel van een trepaanboor meerdere 
boorgaten in de tabula externa gemaakt ter expositie van de di-
ploe, waaruit granulatieweefsel over het blootliggende bot kon 
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Graag delen wij met u een bijzondere casus, betreffende een subtotale 
scalpavulsie bij een jong kind, als gevolg van een hondenbeet. Wij be-
schrijven de casus, het relevante literatuuronderzoek en de gemaakte 
afwegingen.

Figuur 1. Dag 0: casus na presentatie op SEH, getransporteerd 
naar OK. Defect waarbij frontale scalp naar anterieur is geklapt.

Figuur 2. Dag 12: peroperatief, na eerste trepanatiesessie. Links 
occipital werd de tabula externa met een bolfrees behandeld.

M.F. Hoefkens, aios plastische chirurgie, UMC St Radboud, Nijmegen, heden 

Erasmus MC, Rotterdam

H.P. de Bruijn, plastisch chirurg



110

2012|3      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

groeien (figuur 2). Vervolgens werd een negatieve drukpomp 
aangelegd op 45 mm Hg (figuur 3). Deze handelingen werden 
met tussenpozen van enkele dagen tweemaal herhaald, tot het 
gehele blootliggende bot van boorgaten was voorzien. Tijdens 
de laatste sessie was duidelijk waarneembaar dat het granula-
tieweefsel zich niet alleen vanuit de suturen uitbreidde, waar 
nog periost aanwezig was aangezien deze suturen nog niet 
gesloten waren, maar ook vanuit de diploe via de boorgaten 
(figuur 4).
In de periode dat het granulatieweefsel zich over de schedel 
uitbreidde, werd drie keer per week een verbandwissel uit-
gevoerd en werden kweken afgenomen. De patiënt maakte 
gedurende twee weken een ernstige infectieuze periode door, 
waarvoor ondanks uitgebreide analyse geen duidelijke oor-

zaak werd gevonden. De gekoloniseerde hoofdwond toonde 
groei van onder andere. Pseudomonas aeruginosa, Ochrobac-
trum, Bacillus en schimmels. In overleg met infectiologie en 
medische microbiologie werden verschillende systemische 
antibiotica simultaan en achtereenvolgens gegeven, zonder 
duidelijke verbetering van het infectieuze beeld. De negatieve  
drukpomp werd uiteidelijk vervangen door Engels pluksel 
met zilversulfadiazine crème (Flammazine®) en alle antibio-
tica werden uiteindelijk gestaakt. Hierna trad klinische verbe-
tering op en het granulatieweefsel breidde zich fraai uit over 
de schedel (figuur 5). De patiënt werd uiteindelijk koortsvrij. 
Op dag 42 posttrauma werd het volledig gegranuleerde defect 
bedekt met gemeshte split skin grafts (SSG’s) van de achter-
zijde van beide bovenbenen. Op de SSG’s werd opnieuw een 

Figuur 4. Dag 21: de laatste trepanatiesessie. Duidelijk waar-
neembaar dat het granulatieweefsel zich niet alleen vanuit de 
suturen uitbreidde, maar ook vanuit de diploe via de boorgaten.

Figuur 3. Dag 12: peroperatief, na aanleggen negatieve druk 
pomp.

Figuur 5. Dag 34: granulatieweefsel breidt zich fraai uit over de 
schedel. Wittig aspect door gebruik van Flammazine.

Figuur 6. Dag 50: acht dagen na huidtransplantatie. Ingroei van 
zo’n 80-90%.
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negatieve drukpomp geplaatst. Uitpakken van de SSG’s na vijf 
dagen toonde een ingroei van 80-90% (figuur 6). Vervolgens 
werd dagelijks licht gespoeld en verbonden met vette gazen.
Op dag 72 posttrauma kon patiënt in goede conditie worden 
ontslagen, met enkele minimale restdefecten (figuur 7).
Zes maanden posttrauma waren geen restdefecten meer aan-
wezig en was er sprake van een kwalitatief goede, maar onge-
voelige en kwetsbare huid (figuur 8). Patiënt draagt meestal 
een muts of pet; de mogelijkheden voor haartransplantatie of 
pruikfixatie worden onderzocht.

literAtuuroverzicht

Tijdens de opname werd een literatuuronderzoek verricht met 
de volgende zoektermen: scalp avulsion, traumatic, exposed 
skull, reconstruction, skin grafting, latissimus dorsi, child. Ver-
schillende behandelmethodes werden gevonden bij blootlig-
gend schedelbot door  traumatische scalpavulsie, voornamelijk 
veroorzaakt door landbouwwerktuigen en andere roterende 
machines, hoge snelheidsongevallen en hondenbeten. [1-4] Een 
kort overzicht van de genoemde behandelingen volgt hierna.
In het merendeel van deze artikelen werd de geavulseerde 
scalp (partieel) gereplanteerd, de voorkeursbehandeling in-
dien deze beschikbaar is. [1-3,5-8] Een goed overzicht betref-
fende scalpreplantatie geeft het artikel van Plant et al. [3] In-
dien replantatie tot partiële necrose of anderszins restdefecten 
leidt, kan voor secundaire reconstructie door locale transpo-
sitie (eventueel na tissue-expansie) of split skin grafting wor-
den gekozen. [1-3,6,7] Vaak wordt gekozen voor een vrije lap 
indien replantatie van de scalp niet mogelijk is, of als er een 
niet-traumatische oorzaak van scalpverlies is. [1,5,9] Meerdere 
artikelen beschrijven reconstructie met een vrije latissimus 
dorsilap. Deze lap wordt dan bij voorkeur met ongemeshte 

SSG’s bedekt. [1,10,11] Ook een combinatielap van latissimus 
dorsi met een parascapulaire lap of (partiële) serratus wordt 
genoemd. [1,10,12] Voorts worden een vrije omentumlap, 
lieslap, serratuslap, rectus abdominislap, parascapulaire lap 
en radial forearmlap als alternatief beschreven. [10,11,13,14] 
Dickson et al. beschrijven een casus waarbij een in twee seg-
menten geavulseerde scalp alleen deels kon worden gereplan-
teerd. Het tweede deel werd als composite graft teruggeplaatst 
op het kale schedelbot, omdat dit deel geen identificeerbare 
vaten bevatte. Alhoewel deze composite graft avitaal werd, 
diende het als een tijdelijk biologisch verband en zorgde door 
contractie voor een verkleining van het defect, wat uiteindelijk 
door tissue-expansie gereconstrueerd kon worden. [8]
Gefaseerde bedekking van ontbloot schedelbot met SSG’s wordt 
eveneens frequent beschreven. Hiertoe worden eerst multipele 
boorgaten in de tabula externa geboord, ter vorming van granu-
latieweefsel uit de diploe, wat als bodem voor de SSG’s dient. 
Een alternatief is spontane (als avasculair sekwester) of chirur-
gische verwijdering van de tabula externa en in tweede fase 
graften van het gevormde granulatiebed. [4,15-17] Ook wordt 
gebruik van humane dan wel artificiële dermis beschreven in 
combinatie met SSG’s, echter niet bij een traumatisch ontstaan 
en daarmee gecontamineerd scalpdefect. [18,19]
De casuïstiek betreffende kinderen jonger dan 10 jaar met 
een (partieel) geavulseerde scalp is schaars in de literatuur. 
In totaal vonden wij tien casus, waarvan vier als gevolg van 
een hondenbeet. [1,2,4,10,11,16] Bij één (3 jaar) werd de scalp 
gereplanteerd [2], bij twee (5 en 7 jaar) werd het defect bedekt 
met een latissimus dorsilap met SSG’s [1,11] en bij één (3 jaar) 
werd gefaseerd bedekt door boren in de tabula externa en la-
tere skin grafting. [4] 

Figuur 7. Dag 70: twee dagen voor ontslag. Slechts minimale 
restdefecten.

Figuur 8. zes maanden posttrauma: Geen restdefecten meer.
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bespreking

Geconfronteerd met de beschreven casus en gebaseerd op 
het literatuuronderzoek besloten wij de patiënt gefaseerd met 
schedelboringen en in tweede instantie bedekking door SSG’s 
te behandelen. Onze afwegingen hierbij waren als volgt; onze 
casus had de meeste gelijkenis met de casus beschreven door 
Furlanetti et al. in 2010, die eveneens een hondenbeetavul-
sie van vergelijkbare grootte met blootliggend bot betrof zon-
der replantatiemogelijkheid. [4] De gebruikte technieken en 
wondbehandelingen werden in dit artikel bovendien uitvoerig 
beschreven, waardoor wij ons goed door dit artikel konden la-
ten leiden. Het mogelijke nadeel van deze reconstructie zou 
kunnen zijn, dat het kon resulteren in een problematische en 
kwetsbare schedelhuid, wat niet ideaal is voor een jongen op 
zo’n jonge leeftijd. Dit betekende tevens een langdurige op-
name met frequente operaties en intensieve wondzorg. Aan 
de andere kant leek dit een betrouwbare en goed haalbare be-
handeling, met grote kans van slagen. 
De beschreven bedekking met een vrije latissimus dorsilap, 
zonodig uitgebreid met (een deel van) de m. serratus anterior, 
leek een alternatief. [1,11] Echter de jonge leeftijd en onzekere 
kans van slagen gezien het trauma maakte dit minder aantrek-
kelijk. Bovendien kan eventueel in de toekomst alsnog voor 
een secundaire reconstructie met een vrije of gesteelde lap 
worden gekozen, indien de kwetsbare getransplanteerde huid 
blijvend problemen geeft.Uiteindelijk werd een naar omstan-
digheden fraai resultaat verkregen met volledige huidbedek-
king zonder persisterende defecten. De toekomst zal uitwijzen 
of problemen met deze nieuwe bedekking ontstaan en secun-
daire behandeling nodig is.
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