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Microchirurgie: waar 
zitten reserve-onderdelen 
in je lichaam?

Plastisch chirurg worden 
Kunde, passie en 
doorzettingsvermogen.

Doorgaan met je leven na 
een borstreconstructie.

Kinder plastische chirurgie; 
je moet er niet aan denken.

Waar moet je op letten bij 
de keuze voor een kliniek, 
ziekenhuis of behandelend 
arts? 

En nog veel meer over 
kwaliteitsnormen, 
ooglidcorrecties, hand- en 
polschirurgie, reconstructies, 
esthetische chirurgie, 
huidkanker en brandwonden.

puntgaaf is het informatieve magazine van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.
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kwaliteit voorwoord

Een goede plastisch chirurg. Hoe vind 
je die, hoe maak je een goede keuze en 
waar moet je op letten?

1 Controleer of de plastisch chirurg 
lid is van de beroepsvereniging voor 
plastisch chirurgen op  
www.nvpc.nl. Kies je voor een van 
hen, dan weet je in ieder geval zeker 
dat je behandelaar geregistreerd 
specialist is (RGS), voldoende 
bijscholing heeft genoten en voldoet 
aan de hoge kwaliteitseisen van  
de NVPC.

2 Controleer of en hoe de plastisch 
chirurg geregistreerd staat op 

 www.bigregister.nl 
3 Vraag voordat je op gesprek gaat 

naar de specialisatie van de 
plastisch chirurg en hoeveel ervaring 
hij heeft met de operatie die jij wilt 
laten uitvoeren. 

4 Vraag (indien je een kliniek op het 
oog hebt) voordat je op gesprek 
gaat welke afspraken zijn gemaakt 
met een ziekenhuis in geval van 
complicaties of wanneer een 
opname nodig is. 

Voor de NVPC en de aangesloten plastisch chirurgen zijn vakmanschap, veiligheid en kwaliteit dé drie 

woorden die er toe doen. 

Aan de hand van deze woorden zoeken we continu naar betere methoden, worden plastisch chirurgen 

opgeleid en bijgeschoold en nemen we initiatieven voor richtlijnen en protocollen.

En met dezelfde woorden in ons achterhoofd hebben we ook dit magazine gemaakt. 

Omdat we trots zijn op ons vak en er graag over vertellen. Maar ook omdat we willen laten zien hoe gevarieerd 

ons vak is en wat we voor patiënten mogen betekenen. 

Plastische chirurgie is eigenlijk uit nood geboren tijdens de twee wereldoorlogen. Slachtoffers kregen door het 

herstel van verminkte lichaamsdelen een kans om hun leven weer op te pakken. Sinds die tijd heeft het vak zich 

stormachtig ontwikkeld. Een plastisch chirurg is nu in staat voor de meest uiteenlopende medische problemen 

de beste en de mooiste oplossing te vinden.

Het vak vereist volharding en creativiteit. Je leert plastische chirurgie in de volle breedte te beheersen aan de 

hand van verschillende ‘meesters’: van reconstructieve chirurgie en hoofd-hals-chirurgie tot handchirurgie en 

cosmetische chirurgie. Het is een van de zwaarste opleidingen, maar het grijpt je. Je moet tijdens de opleiding 

vele examens succesvol afronden en als lid van de NVPC doe je aan intensieve nascholing. Je gaat naar 

congressen en werkt continu aan verbetering van kwaliteit. 

Wij vinden het zeer bijzonder dat een groot aantal patiënten hun verhaal wil vertellen en daar zijn enorm 

dankbaar voor. Patiënten brengen onder woorden hoe belangrijk een vertrouwensband met een plastisch chirurg 

is. Zij vertellen hoe wij hebben mogen bijdragen aan hun functioneren, kwaliteit van leven of zelfvertrouwen. 

Omdat ze weer kunnen lachen, omdat ze weer over straat durven, weer Olympische prestaties kunnen leveren, 

zich weer vrouw voelen na een ingrijpende ziekte of omdat hun kind een normale toekomst tegemoet kan gaan. 

Wij wensen u veel vakmanschap, veiligheid en kwaliteit toe. 

En veel leesplezier!

René van der Hulst

Voorzitter van de NVPC

Vakmanschap
Veiligheid
Kwaliteit

colofon puntgaaf is een uitgave van de nvpc: de nederlandse vereniging voor plastische chirurgie 
hoofdredactie nvpc rené van der hulst, hinne rakhorst en reinier feitz tekst annerieke 
goudappel en susanne volder ontwerp en opmaak &associates fotografie mark kuipers en 
verder peter mullenberg, sarah wong, nederlandse brandwonden stichting, stichting interplast 
holland, nvpc illustraties aad goudappel concept en productie roos & van de werk

Wist je dat?
Volgens de wet mag iedere arts 

cosmetische ingrepen doen, ook als hij 

daar niet voor is opgeleid. Kies daarom 

voor een erkend specialist. Is hij lid 

van de NVPC, dan werkt hij volgens de 

leidraad die de NVPC heeft opgesteld voor 

plastische en cosmetische chirurgie in 

privéklinieken. Kijk ook of de kliniek van 

je keuze het keurmerk van Zelfstandige 

Klinieken Nederland (ZKN) draagt.

De naam van dit magazine is .gaaf  
Puntgaaf staat voor de manier waarop 
plastisch chirurgen hun werk willen doen en 
het resultaat dat ze willen leveren. altijd en 
overal. Daar wordt elke dag hard aan gewerkt. 
Dat doen de chirurgen en hun collega’s voor 
patiënten. En dat doet de NVPC voor het vak. 
Met normeringen, onderzoek, publicaties en 
continue verbetering door opleiding. 

En het woord gaaf in de titel zegt alles over die 
enorme passie waarmee plastisch chirurgen 
hun specialisme uitvoeren en hun werk beleven. 
Want iedere plastisch chirurg die aangesloten is 
bij de NVPC is vol van zijn vak.

De NVPC leiDraaD: Voor betere 
kwaliteit eN PatiëNtVeiligheiD
Elk lid van de NVPC hanteert de leidraad voor plastische en cosmetische 
chirurgie in privéklinieken. De leidraad biedt regels voor plastisch chirurgische en 
esthetische ingrepen in combinatie met regelgeving rondom de bedrijfsvoering 
binnen particuliere klinieken. De leidraad is daarmee een strenge norm voor 
een patiëntveilige omgeving, waar patiënten door goed geschoolde en bekwame 
plastisch chirurgen worden behandeld. De norm is een kwaliteitsgarantie voor 
patiënten als zij voor een erkende plastisch chirurg kiezen.
Met de leidraad zorgt de NVPC voor continue verbetering van kwaliteit van zorg.

Je hebt een afspraak gemaakt bij een 
kliniek of ziekenhuis. Hoe bereid je je 
voor en wat moet je zeker bespreken?

1 Het doel van een afspraak is 
ervoor te zorgen dat jij alle nodige 
informatie verzamelt, zodat je een 
weloverwogen beslissing kunt 
nemen. 

2 Schrijf je vragen van tevoren op!
3 Maak tijdens het gesprek met de 

plastisch chirurg duidelijk wat je wilt 
en waarom, en wat je verwachtingen 
zijn. Hoe duidelijker je bent, des te 
beter het advies dat je krijgt.

4 Zorg altijd dat je de plastisch chirurg 
spreekt die jou gaat behandelen. 
Neem geen genoegen met iemand 
anders. 

5 Laat je uitvoerig voorlichten door 
de plastisch chirurg: over de 
ingreep, alternatieven en mogelijke 
complicaties. 

6 Vraag hoe je de plastisch chirurg 
kunt bereiken in geval van nood.

7 Realiseer je dat een goede plastisch 
chirurg het beste met jou voor heeft. 
Dat betekent ook dat hij je een 
operatie kan afraden. Of dat hij je 
erop wijst indien je onrealistische 
ideeën hebt over wat bereikt kan 
worden. 

kliNiekChirurg

In het buitenland alleen de erkende 

vakverenigingen van specialisten enige 

zekerheid geven? 

Bijvoorbeeld de EURAPS; een 

overkoepelende Europese vereniging 

voor plastisch chirurgen. Laat je hoe dan 

ook nooit leiden door de prijs. Goedkoop 

is vaak duurkoop.

Een opleiding tot plastisch chirurg in 

totaal minimaal 12 jaar duurt? Eerst 

moet de 6-jarige universitaire opleiding 

tot arts met goed gevolg worden 

afgelegd. Na het artsexamen volgt de 

specialisatie tot plastisch chirurg: 2 jaar 

algemene chirurgie en daarna 4 jaar in 

de plastische chirurgie. 

De opleiding tot plastisch chirurg aan 

de hoogste kwaliteitseisen voldoet en 

vastgelegd is in POWER; een landelijk 

opleidingsplan. Plastisch chirurgen in 

opleiding, leren in een meester-gezel 

situatie. Ze krijgen verplicht cursorisch 

onderwijs en moeten zes schriftelijke 

examens doen én met goed gevolg 

afleggen. Daarnaast worden ze ook 

tijdens het werk regelmatig schriftelijk 

beoordeeld. In totaal ongeveer 250 keer 

tijdens hun opleiding.

Kwaliteit centraal staat bij de NVPC en 

de bij de NVPC aangesloten artsen?

Iedere plastisch chirurg moet aan 

strenge kwaliteitseisen voldoen en wordt 

elke 5 jaar gecontroleerd en gevisiteerd 

door een commissie van de NVPC. 

De NVPC het initiatief heeft genomen 

voor de registratiesysteem van 

borstimplantaten. Aanleiding is de 

commotie rond de PIP-implantaten. 

Ziekenhuizen hadden grote moeite 

te achterhalen welke vrouwen het 

betrof. Het registratiesysteem wordt 

waarschijnlijk in de zomer van 2014 

ingevoerd. De leden van de NVPC 

zijn verplicht mee te werken aan de 

registratie en de NVPC hoopt dat alle 

artsen worden verplicht om mee te 

doen. Nederland is daarmee het eerste 

land dat gaat bijhouden bij wie welke 

borstimplantaten worden ingebracht.
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Joeri Verlinden is olympisch 
zwemmer. Voor topprestaties zijn 
goed functionerende handen en 
polsen essentieel. En toen raakte 
hij geblesseerd…

Ooglidcorrecties
Druk op de ogen, vermoeidheid en 
hoofdpijn. Het zijn de klachten die 
je hoort bij hangende oogleden.   
Waar moet je op letten als je een 
ooglidcorrectie overweegt?

Brandwonden 
Theatertechnicus 
Marlon Koerts verloor 
zijn vertrouwde 
uiterlijk door een 
gasexplosie. Na de 
eerste levensreddende 
operaties volgde een 
reeks andere operaties 
waarmee hij meer en 
meer zijn gezicht terug 
kreeg. Een verhaal over 
hoop en vertrouwen en 
een vertrouwensband 
met je plastisch chirurg. 

Microchirurgie
Het menselijk lichaam zit 
vol met reserveonderdelen. 
Plastisch chirurgen weten welke 
weefsels zich lenen om naar de 
gehavende plek te verplaatsen. 
Maar hoe is dat mogelijk?

Plastische chirurgie 
Drie patiënten en één filosoof. Wat doet het 
met je innerlijk als je uiterlijk is veranderd? 
Ben je vanaf dat moment anders?
Voelt het slechts anders?
En waar komt dat door?

Ontstaan en 
ontwikkeling van 
plastische chirurgie 
in Nederland.  
Barend Haeseker 
over de continue 
zoektocht naar 
betere methoden.

3 x voor & na.
Hoe ziet het er voor en 
na de operatie uit?

25

22

12

Borstreconstructies.
30% tot 50% van de 
vrouwen kiest voor 
een borstamputatie 
als borstkanker wordt 
geconstateerd. Minder 
dan 15% krijgt een 
borstreconstructie.  
Dat is te weinig. ‘Met 
eigen weefsel kun je 
de borst beeldhouwen 
zoals de gezonde borst.’

06

goed werk in het buitenland.
Interplast Holland stuurt elk jaar 
plastisch chirurgen op missie naar 
Afrika. Vele mensen krijgen op deze 
manier hulp waar ze anders van 
verstoken zouden blijven.

Kinder 
plastische 
chirurgie.
Interview met 
hoogleraar 
en plastisch 
chirurg Irene 
Mathijssen. 

35

10 dingen die je moet 
weten over plastische 
chirurgie bij huidkanker.10

Het vak in cijfers.
Hoeveel plastisch chirurgen zijn er?  
Wat voor behandelingen doen 
plastisch chirurgen? 
Hoe lang duurt een opleiding? 

20

Hoe word je plastisch chirurg?
Het duurt zo’n 14 tot 16 jaar voordat je 
jezelf erkend medisch specialist mag 
noemen. Wat houdt de opleiding in en 
waarom is het zo de moeite waard?32

 

15124
ooglidcorrecties 

2506
oorcorrecties

808
schedeldakcorrecties

1833
lipspleet operaties

696
neuscorrecties

53%
van de plastisch 
chirurg in opleiding 
is vrouw

13734
borstoperaties

1736
tepelhofoperaties

8744
pols behandelingen

79850
hand behandelingen

0,5 - 1 jaar  fellowship of super specialisatie

4 jaar plastische chirurgie

2 jaar algemene chirurgie

3-4 jaar klinische werkervaring
en/of promoveren

2 jaar co-schappen

4 jaar geneeskunde 
 

 

12 tot 15 jaar totaal

Opleiding tot plastisch chirurgBehandelingen
in Nederland

60948 
niet operatieve behandelingen

5668  
reconstructieve operaties

60692  
behandelingen van tumoren
en littekens

VERHOUDING AANTAL MANNELIJKE VS. VROUWELIJKE PLASTISCH CHIRURGEN 
De verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke 
plastisch chirurgen verschuift verder. In 1999 was 11,8% van 
de plastisch chirurgen vrouw en in 2008 was het 20%. Nu is 
25% vrouw. Bovendien zijn er voor het eerst meer vrouwen 
dan mannen in opleiding tot plastisch chirurg (53%)

De meeste plastisch chirurgen zitten in de Randstad. Rond 
Rotterdam, Den Haag en Rotterdam. Toch is de concentratie 
plastisch chirurgen (in fte) per hoofd van de bevolking redelijk 
gelijk verspreid. Groningen en Noord Holland hebben relatief 
veel en Flevoland heeft relatief weinig plastisch chirurgen per 
hoofd van de bevolking

Academisch ziekenhuis
Perifeer ziekenhuis
Privékliniek /ZEC

LOCATIES

Groningen

Noord Holland

Zuid Holland

Noord Brabant

Utrecht

Drenthe

Overijssel

Friesland

Zeeland

Gelderland

Limburg

Flevoland

Gemiddeld

1,9

1,7

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

0,6

1,1

Spreiding plastische chirurgie

FTE PER 100.000 INWONERS

30% Handchirurgie
25% Reconstructief
14%  Niet verzekerde zorg
13% Administratie
06% Kinder
25% Overig

TIJDBESTEDING VAN EEN PLASTISCH CHIRURG

De gemiddelde werkweek van een 
plastisch chirurg bestaat uit 8,5 
dagdelen en is als volgt verdeeld: 

BIJ DE GETALLEN WORDT GEEN ONDERSCHEID 
GEMAAKT NAAR HET GESLACHT VAN DE PERSOON

340 
plastisch chirurgen
zijn werkzaam
in Nederland
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leeftijd  vrouw  man

GROEI VAN HET AANTAL PLASTISCH CHIRURGEN SINDS 1972

totaal  vrouw  man

DE LEEFTIJDSVERDELING VAN ALLE PLASTISCH CHIRURGEN

De leeftijdsverdeling van de plastisch chirurgen en AIOS 
gezamenlijk, laat een grote toename van het aantal 
vrouwelijke plastisch chirurgen zien. 
Boven de leeftijd van 50 jaar is 12% van de plastisch 
chirurgen vrouw. Tot 50 jaar is het percentage vrouwen 
gestegen tot 45%. In 2008 was dit nog 30%.

2475
buikwandcorrecties

GEGEVENS: KIWA CARITY B.V. 2013, LEDENENQUÊTE NVPC 2011.
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In Nederland 
wordt per jaar bij 
ongeveer 12.000 
vrouwen borstkanker 
geconstateerd, 
waarvan 30% tot 
50% kiest voor een 
borstamputatie. 
Minder dan 15% krijgt 
een borstreconstructie, 
ofwel een nieuwe of 
verbeterde borst. Een 
nog kleiner aantal 
krijgt een directe 
borstreconstructie. 

Dat is weinig, vinden plastisch 
chirurgen Leonie Woerdeman 
en Nicole Posch. En dat komt 

voornamelijk omdat nog steeds heel 
veel patiënten niet weten dat die 
mogelijkheid er is. Beiden zijn plastisch 
chirurg en dus gespecialiseerd 
in borstreconstructie. “Na een 
borstreconstructie voelen patiënten 
zich weer vrouw. Het is een enorme 
verbetering van de levenskwaliteit.” 

Wanneer komt een borstkanker 
patiënt bij de plastisch chirurg? 
leonie: "Bij voorkeur zo vroeg mogelijk in 
het traject. Je komt bijvoorbeeld omdat 
de chirurg een behandeling voorstelt 
waarbij de borst of een deel van de 
borst verwijderd moet worden en er 

een mogelijkheid is voor een directe, 
of uitgestelde borstreconstructie, 
in de medische wereld ook wel 
mammareconstructie genoemd.  
Of omdat er door de nabehandeling, 
zoals na bestraling, een dusdanig 
defect optreedt dat je borst er slechter 
uitziet. Chirurg, radiotherapeut of 
internist sturen je dan naar ons door. 
Ook kan het zijn dat vrouwen door een 
borstsparende operatie een kleinere 
borst overhouden. Dan komen ze voor 
een symmetriserende borstverkleining 
van de gezonde borst, zodat het weer in 
evenwicht is. Het verschilt per patiënt, 
net als de mogelijkheden. Je moet elke 
keer bekijken wat er aan de hand is, 

wat er weg moet, wat er overblijft, wat 
de nabehandeling is, wat iemand wil en 
wat kan."

borstreconstructie

‘ Met een borst  
kunnen ze door  
met hun leven.’

Is borstreconstructie een lichtpuntje 
in donkere tijden?
leonie: "Ja, en daarom vind ik mijn vak 
mooi; wij zijn de vrolijke noot in het 
ziekenhuis, kunnen het leed enigszins 
verzachten. Natuurlijk: je kan leven 
zonder borst, maar de psychologische 
gevolgen ervan zijn immens. Het 
tast je vrouwelijkheid aan. Met een 
borstreconstructie kunnen we de 
borst zo herstellen dat je er in eerste 
instantie niet veel aan opmerkt. Het 
is een mooie, praktische oplossing. Je 
hebt een decolleté, je hoeft niks in je 
beha te stoppen, kunt je kleren blijven 
dragen, durft naar de sauna. Het 
verbetert de kwaliteit van leven. Maar 

we leggen vooraf ook uit dat het nooit 
meer wordt zoals het was. Het gevoel 
gaat weg, de borst voelt kouder aan. 

‘ Met eigen weefsel 
kun je de borst 
beeldhouwen zoals 
de gezonde borst.’

Manuschka boggia (46) 

“ik was een fanatieke sporter en dus alert op 
wat er met mijn lichaam gebeurde. Zo’n 4,5 
jaar geleden voelde ik een knobbeltje in de 
zijkant van mijn rechterborst. Mijn intuïtie zei 
dat het niet goed was. ondanks vele bezoeken 
aan de huisarts en ziekenhuisonderzoek werd 
er niets gevonden. Pas 6 maanden later werd 
ontdekt wat ik had: een zeer agressieve vorm 
van borstkanker. 

“De plastisch chirurg in het ziekenhuis heeft 
me goed ingelicht over de mogelijkheden 
van reconstructie en ik voelde me enorm 
gesteund, maar tijd om na te denken is er 
nauwelijks als je zo’n traject ingaat. toch wist 
ik toen al zeker: als ik door alle ellende heen 
ben, ga ik voor reconstructie. Drie weken na 
het eerste gesprek met de chirurg ging ik 
de operatiekamer in. Ze haalden één borst 
weg. wakker worden na de operatie was 
heel confronterend. het was alsof er een 
kaasschaaf langs mijn lichaam was gegaan. 
Vreselijk. Niet lang daarna begon ik aan de 
chemotherapie. Na anderhalf jaar was ik 
kankervrij en konden we beginnen met de 
reconstructie. 

“Mijn andere borst moest er van mij ook af. 
ik had zoveel narigheid achter de rug; elk 
risico op terugkeer van de ziekte wilde ik 
uitsluiten. Mijn borsten zijn gereconstrueerd 
met huid- en vetweefsel van mijn eigen buik. 
een zware operatie die 9,5 uur duurde en 
waarbij twee plastisch chirurgen betrokken 
waren. er moest veel gebeuren: de borst 
verwijderen, buikvet en -huid weghalen, vet 
onder de ‘oude’ borsthuid inbrengen. De 
buikvaten ‘borduren’ ze als het ware aan 
de borstvaten. Die naadjes worden gemaakt 
onder een microscoop; het is ongelooflijk 
knap wat ze doen. een half jaar later heeft 
de plastisch chirurg ook nog tepels gemaakt, 
met materiaal uit mijn borsten. De tepelhoven 
zijn getatoeëerd. 

“als ik in de spiegel kijk, ben ik heel erg 
blij. ik vind mezelf een soort kunstwerk. 
Natuurlijk, ik heb allemaal naadjes, maar die 
horen nu bij mij. het is zo mooi geworden en 
ik voel me zoveel vrouwelijker. Dat heeft me 
ontzettend veel kracht gegeven.”
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Protheses ZoNDer ZorgeN 
Door registratie
Fantastisch natuurlijk, wat er allemaal mogelijk is op gebied van borstreconstructie. Maar 

zijn die protheses die worden ingebracht nu veilig? Er zijn patiënten die daar vragen of 

zorgen over hebben. “Dat begrijp ik,” zegt Hinne Rakhorst, plastisch chirurg en bestuurslid 

van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. “Het is veilig, anders zouden 

we überhaupt geen protheses inbrengen, maar er kan altijd iets misgaan. De kans op 

scheuren of lekken neemt bijvoorbeeld toe met de jaren. Dat is niet schadelijk voor de 

gezondheid, wel is het advies voor lekke prothesen om ze te verwijderen of te vervangen. 

Bij veranderingen aan de borst kunnen vrouwen zich dan ook altijd melden bij de plastisch 

chirurg voor een onderzoek.”

Wanneer er een probleem is met een soort prothese, zoals in het geval van de PIP 

prothesen, moeten alle dragers van dit type bereikt kunnen worden. Dat kan met het 

Borstimplantaten Registratie Systeem (BIR) dat in opdracht van de NVPC is ontwikkeld. 

“Zo weten we precies wie welke prothese draagt, kunnen we vrouwen snel opsporen en 

minimaliseren we eventuele gevolgen,” aldus Rakhorst.

  

Directe aanleiding voor de NVPC om een registratiesysteem te laten ontwikkelen was de 

PIP affaire uit 2012. In dat jaar berichtten de internationale media herhaaldelijk over 

vrouwen die problemen kregen met borstimplantaten, afkomstig van de Franse firma Poly 

Implant Prothese (PIP). Die problemen ontstonden ook bij Nederlandse vrouwen; de PIP 

protheses gingen scheuren en lekken en bleken industriële siliconen te bevatten, in plaats 

van de afgesproken medische siliconen. De berichtgeving over complicaties en mogelijke 

gevolgen bleef aanhouden en de 1.400 Nederlandse draagsters van de PIP protheses waren 

moeilijk op te sporen, omdat ze nergens als zodanig stonden geregistreerd. Gevolg: grote 

onrust bij heel veel vrouwen. 

Dat mocht nooit meer gebeuren. Daarom werd vanuit de NVPC budget beschikbaar 

gesteld het Borstimplantaten Registratie Systeem te ontwikkelen. De eerste versie van 

het systeem is uitgewerkt een wordt op dit moment uitgebreid getest. Rakhorst: “We 

werken hierin samen met Australië, net als Nederland een koploper op het gebied van 

systeemontwikkeling voor borstprotheses. Door deze internationale samenwerking 

verzamelen we betere informatie en boeken we tijdswinst.”

“Iedere patiënt, of die nu een cosmetische of reconstructieve ingreep ondergaat, heeft 

belang bij het registratiesysteem,” benadrukt Rakhorst. “We kunnen bijvoorbeeld zien 

hoeveel procent van de vrouwen bij borstkanker een reconstructie krijgt aangeboden en 

hoeveel procent het uiteindelijk ook echt doet. Welke kliniek het beter doet of onder het 

gemiddelde loopt. Die percentages en cijfers zijn belangrijk. Op die manier kunnen we 

kwaliteit meten, patiënten sneller helpen en waar nodig zorg anders inrichten.” 

De NVPC rond dit jaar de testfase van BIR af. Verwacht wordt dat het registratiesysteem 

eind 2014 live gaat. Op de vraag of de privacy van patiënten wordt gewaarborgd in het 

systeem antwoordt Rakhorst positief. “Het systeem is extreem goed beveiligd, niemand 

kan er bij. Het draait op bewezen software en voldoet aan de hoogste beveiligingseisen. 

Bovendien zijn dergelijke systemen eerder gebouwd voor bijvoorbeeld het meten van 

kwaliteit van behandelen van darmkanker en alvleesklierkanker. Daar kun je als patiënt op 

vertrouwen.” 

met bijdragen van: dr. h. rakhorst en prof. dr. i.m.j. mathijssen

overige bronnen: www.pipprothese.nl 

Als patiënten die duidelijke, enigszins 
negatieve informatie krijgen, passen 
ze hun verwachtingspatroon daarop 
aan, en daarmee ook de mate van 
tevredenheid achteraf. En dan valt het 
soms mee.”
nicole: “Een uitgebreide voorbereiding 
is heel belangrijk. We gaan met iedere 
patiënt in gesprek, laten foto’s zien 
van voor en na de operatie, of tekenen 
het uit. Sommige vrouwen willen het 
dan echt niet. Dat je nooit meer je 
eigen borst terugkrijgt is moeilijk te 
aanvaarden. Een protheseborst is 
steviger dan je eigen borst, die hangt 
een beetje. Dus als je er maar een 
opereert, zie je dat verschil. Daar 

kunnen we wel wat aan doen, maar niet 
iedereen wil dat er in de gezonde borst 
gesneden wordt. Elk sneetje is een 
litteken. Het is een fabel dat plastisch 
chirurgen littekenloos opereren. Als 
je beide borsten opereert kan dat wel 
prachtige resultaten opleveren, zeker 
als je de tepels ook nog reconstrueert, 
of tatoeëert. Er zijn patiënten die je om 
de hals vliegen en zeggen: Ik ben zo blij, 
ze zijn mooier dan mijn eigen borsten."

Wat zijn de voordelen van een directe 
reconstructie?
leonie: "Directe borstreconstructie is de 
meest simpele vorm van reconstructie 
die het vaakst wordt toegepast. Het 
voordeel daarvan is dat je vaak maar 
een keer wordt geopereerd. 
Veel klinieken doen nog steeds in twee 
keer de reconstructie. In een operatie 
van 2 uur verwijdert de chirurg het 
borstklierweefsel, indien nodig ook 
de tepel en klieren uit de oksel. De 
huid kan gespaard blijven. In dezelfde 
operatie reconstrueert de plastisch 
chirurg de borst door een prothese of 
een tissue expander onder de grote 
borstspier en huid te plaatsen.  
 

‘ Ik denk echt dat ze zich 
over 100 jaar niet meer 
kunnen voorstellen dat 
er ooit hele borsten zijn 
afgezet.’

nicole: "Ik had laatst een patiënt 
van 80+. Zij wilde een reconstructie 
met eigen weefsel, maar zo’n lange 
operatie op die leeftijd maakt de kans 
op complicaties veel groter. Ik wil 
niemand iets onthouden, maar dat 
risico kon ik niet nemen. Voor haar 
was het echter onacceptabel om plat 
wakker te worden. Dus uiteindelijk 
hebben we bij haar iets met een 
prothese gedaan. Je maakt elke keer 
weer een nieuwe afweging. Leeftijd, 
roken, overgewicht, medicijngebruik, 
andere ziektes zoals diabetes, al die 
zaken kunnen van invloed kunnen 
zijn. En dat moet je de patiënt dan zo 
goed mogelijk uitleggen."

Welke ontwikkelingen spelen op 
gebied van borstreconstructie?
leonie: "In het buitenland zijn 
klinieken die proberen hele borsten 
te maken van afgezogen vetweefsel. 
Dat is natuurlijk vele malen simpeler 
dan de reconstructie waarbij je met 
microchirurgie vet verplaatst van 
buik naar borst. Het is echter nog 
niet altijd even mooi; een heuvel is 
nog geen borst, zeg maar. Maar daar 
zie ik wel kansen. Wijzelf doen al 
twee jaar onderzoek naar de tepel, 
samen met de afdeling psychologie 
en dermatografie  met als doel de 
mogelijkheden van reconstructie 
van de tepel uit te breiden. De vraag 
hiernaar is groot bij patiënten. De 
tepel maakt de borst tot een erotisch 
geheel, geeft het een aantrekkelijker 
aanzien, maakt dat je je borst herkent 
en beter kan accepteren, ook al is het 
niet echt."
nicole: "De echte grote ontwikkeling 
ligt natuurlijk in de behandeling 
van kanker. Als de ziekte niet meer 
levensbedreigend is, worden dit soort 
ingrepen onnodig. Ik denk dat ze zich 
over 100 jaar echt niet meer kunnen 
voorstellen dat er ooit hele borsten 
zijn afgezet."  

Een directe borstreconstructie met 
eigen weefsel van de rug of buik kan 
ook. Deze operatie duurt 6 tot 10 uur 
en je houdt er een tweede litteken aan 
over, maar de borst lijkt natuurlijker."   
nicole: "Met eigen weefsel kun je de 
borst beeldhouwen zoals de gezonde 
borst. De nieuwe borst groeit mee 
met je lichaam en gaat een beetje 
hangen, net als de andere. Heel mooi 
kan dat worden. Wij kunnen patiënten 
opereren met eigen weefsel van buik 
of bil. Maar we doen vooral heel veel 
directe borstreconstructies met een 
prothese, een tissue expander, of met 
weefsel uit de rug en een prothese. 
Met een tissue expander rek je de 

borstspier in de weken na de operatie 
op tot het gewenste formaat. Na een 
paar weken verwisselen we die dan 
voor de definitieve prothese. Zo kun 
je heel precies werken. Ook komt 
het steeds vaker voor dat de chirurg 
borstsparend opereert. Met wat over 
is reconstrueren wij de borst. Het lijkt 
dan alsof je een verkleining hebt gehad, 
of een lift. We doen een flink aantal 
uitgestelde reconstructies, na 1 of 2 jaar, 
wanneer patiënten klaar zijn met de 
chemotherapie, of bestralingen en echt 
toe zijn aan een borst. Met een borst kan 
ik door met mijn leven, zeggen ze vaak. 
Borstreconstructie met eigen vet houdt 
in dat je eerst een liposuctie verricht 
en het vet dat je hiermee verkrijgt 
achterlaat in de te reconstrueren borst. 
Dit komt voor in Nederland, maar wordt 
nog wat minder toegepast."

Wordt borstreconstructie vergoed door 
de verzekering?
leonie: "Ja, eigenlijk wordt bijna alles 
wat met borstkanker te maken heeft 
vergoed."
 
 

Waardoor komt het dan dat zo weinig 
vrouwen een reconstructie krijgen?
nicole: "Ze weten niet wat er allemaal 
kan, ondanks een overvol internet. En 
helaas is het vaak zo dat patiënten 
het niet aangeboden krijgen van de 
chirurg die ze voor de kanker gaat 
behandelen. Niet alle chirurgen zijn 
op de hoogte van de mogelijkheden 
van borstreconstructie. En dat in 
de helft van de ziekenhuizen geen 
plastisch chirurg werkt, maakt het niet 
gemakkelijker."
leonie: "Vanzelfsprekend is het jammer 
genoeg nog steeds niet. Dat gaat 
hopelijk veranderen met de richtlijn 
die is opgesteld waarin staat dat in een 
ziekenhuis waar borstkanker wordt 
behandeld een multidisciplinair team 
aanwezig moet zijn; daarin hoort een 
plastisch chirurg en diens behandeling 
hoort in het behandelplan van 
borstkanker. Dus naast de eventuele 
chemotherapie of bestraling, moet 
ook een mammareconstructie worden 
besproken. En wordt het je toch niet 
aangeboden? Vraag erom. Kan het niet 
in dit ziekenhuis? Ga dan naar een 
ander. Die keus is aan de patiënt, niet 
aan de dokter." 
nicole: "Dat vrouwen niet kiezen voor 
een borstreconstructie heeft echter 
ook te maken met stress. Als je hoort 
dat je borstkanker hebt, kom je in 
emotionele achtbaan terecht. Je wordt 
overstelpt met informatie en hebt 
nauwelijks tijd om te verwerken dat 
je ziek bent; je wordt meestal binnen 
3 tot 6 weken geopereerd. Dat is snel. 
Dus ook al vertel je alles wel goed als 
chirurg of verpleegkundige, dan nog 
dringt het niet altijd tot iemand door. 
Soms zijn patiënten zo gestrest dat ze 
een gesprek met de plastisch chirurg 
niet eens willen. Ze willen dat die 
kanker weggaat. De borst is de vijand 
geworden."

Welke vrouwen kiezen er wel voor? 
leonie: "De jongere vrouwen: de 
gemiddelde leeftijd van vrouwen die 
voor een reconstructie komen is 45. 
Er zitten ook wel oudere vrouwen bij, 
maar minder en die kiezen niet vaak 
voor directe borstreconstructie. Ik 
denk dat die generatie een beetje is 
van: zeur je niet, het moet eraf, het is 
niet anders. Voor jongere generaties 
is de lichaamsbeleving veel groter; je 
mag voor jezelf zorgen en best een 
beetje ijdel zijn. Het hoeft niet zo 
calvinistisch." 
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10 punten die je moet 
weten over plastische 
chirurgie bij huidkanker…

huidkanker  Plastische chirurgie is de enige opleiding in 
Nederland waarbij reconstructies standaard 
tot de opleiding behoren en plastisch 
chirurgen in opleiding worden dus ook 
getraind in het creatief denken en plannen hoe 
een defect dicht te maken. Bijkomend voordeel 
is dat er veel overlap is tussen verschillende 
takken binnen de plastische chirurgie. Zo 
kunnen technieken die worden gebruikt 
binnen de cosmetische/esthetische chirurgie 
ook gebruikt worden bij een reconstructie van 
bijvoorbeeld een ooglid. 

Een plastisch chirurg is een chirurg en 
zal dus de huidafwijking wegsnijden. 
De plastisch chirurg is op de hoogte van 
andere behandelmogelijkheden dus indien 
wegsnijden niet de beste optie is, zal hij 
patiënten hierover informeren en zo nodig 
doorverwijzen. 

 De plastisch chirurg houdt rekening met 
huidlijnen, rimpels en trekkrachten. Op 
deze manier kan de plastisch chirurg de 
huidafwijking wegsnijden in een bepaalde 
richting en het litteken zo plannen dat dit zo 
onopvallend mogelijk wordt. 

 De meeste ingrepen kunnen gewoon 
onder lokale verdoving (prikje in de huid) 
plaatsvinden; poliklinisch of in dagopname. 
Alleen bij grote reconstructies moeten 
patiënten onder narcose.  

Als het ontstane huiddefect te groot is om 
gewoon dicht te hechten, werkt de plastisch 
chirurg volgens een vast stappen plan om tot 
de beste oplossing te komen om het defect te 
sluiten. Dit gaat volgens de reconstructieve 
ladder: een stappenplan waarbij elke trede 
omhoog steeds iets complexer wordt. 

Indien een reconstructie van een huiddefect 
noodzakelijk is, moet de plastisch chirurg 
zeker weten of de huidtumor er helemaal 
uit is. Afhankelijk van het ziekenhuis waar u 
behandeld wordt, zijn hierin verschillen in de 
behandeling:
a.  Het huiddefect wordt open gelaten en u 

wordt ingepland voor reconstructie als de 
uitslag van het microscopisch onderzoek 
bekend is. Dit duurt meestal een week.

b.  Het vriescoupe onderzoek: nadat de 
huidtumor is weggesneden (met marge) 
wordt dit meteen onder de microscoop 
onderzocht. Aansluitend vindt reconstructie 
plaats. 

c.  De Mohs procedure. Dit lijkt op het 
vriescoupe onderzoek, maar de techniek 
van het wegsnijden van de huidtumor en 
het microscopisch onderzoek is anders. Wel 
vindt dit gelijk plaats en zal zo mogelijk het 
defect meteen worden gesloten. 

Huidkanker is de meest voorkomende 
vorm van kanker in Nederland en dit 
aantal stijgt elk jaar met 4%. Gelukkig 

is het vaak goed te genezen; afhankelijk van 
type huidkanker en de grootte. 

Grofweg zijn er 3 soorten huidkanker: 
1  Het basaalcelcarcinoom. Het meest 

voorkomende type huidkanker (70%). 
Belangrijkste kenmerk is een niet 
genezend wondje. Hiervoor zijn meerdere 
behandelingen mogelijk, afhankelijk van de 
groeiwijze. 

2  Het plaveiselcelcarcinoom. Na het 
basaalcelcarcinoom het meest voorkomend 
(20%). Agressiever, maar bij vroegtijdige 
behandeling vaak goed te genezen.

3  Het melanoom. Kwaadaardige moedervlek. 
Minst vaak voorkomend (10%) en meest 
agressieve vorm van huidkanker. Prognose 
wordt bepaald door subtype en dikte van het 
melanoom.

 Verschillende gebieden in het gelaat hebben 
verschillende eigenschappen. Het motto 
binnen de plastische chirurgie is: ‘vervang wat 
is weggehaald door hetzelfde of datgene wat 
er het dichtst bij komt’. Vaak houdt dit in dat 
huid aangrenzend aan het huiddefect door 
middel van een trucje wordt verplaatst naar 
het defect om dit dicht te krijgen. De uitdaging 
blijft om een reconstructie zo te doen dat 
het te opereren of te vervangen deel zo dicht 
mogelijk op het oude lijkt. 

 De huid van de neus zit erg strak, dit zorgt 
ervoor dat het weghalen van een kleine 
afwijking al niet meer gewoon gesloten kan 
worden. Dit betekent een reconstructie. 
Vaak kan dit met aangrenzende huid. Als het 
defect echter te groot is, maakt men gebruik 
van een voorhoofdslap: een stuk huid van 
het voorhoofd dat met bloedvat en al naar 
de neus wordt verplaatst om zo het defect te 
sluiten. Na enkele weken is de lap ingegroeid 
en kan het oorspronkelijke bloedvat worden 
‘doorgenomen’.

 Het onderooglid is ook een veel voorkomende 
plek voor huidkanker. Oogleden bestaan uit 
huid aan de buitenkant, slijmvlies aan de 
binnenkant en daartussen een spiertje en een 
kraakbeenplaatje. Kleine defecten kunnen 
gewoon worden gehecht. Moet er echter 
een groter stuk ooglid worden weggehaald, 
dan dienen alle 3 de lagen te worden 
gereconstrueerd. De plastisch chirurg heeft 
hiervoor verschillende methoden.

Patiënten die worden geconfronteerd met 
het feit dat ze huidkanker hebben, zijn vaak 
erg bezorgd. Gelukkig is dat vaak niet nodig. 
Huidkanker is in de meeste gevallen goed te 
behandelen. Als de huidtumor is weggesneden 
met een goede marge (reepje gezonde huid), is 
de kans laag dat het terugkomt. Wel moeten 
personen waarbij de huid bewezen heeft 
gevoelig te zijn voor huidkanker zichzelf goed 
blijven controleren en onder poliklinische 
controle blijven.  
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Deze vormen van huidkanker zijn meestal het 
gevolg van te veel blootstelling aan UV-stralen 
(zonlicht, zonnebanken). Hierdoor kunnen 
huidcellen beschadigen en op langere termijn 
ongeremd gaan groeien. De gevoeligheid van 
de huid voor UV-stralen bepaalt mede het 
risico; mensen die snel verbranden, hebben 
een groter risico.  
 
De meeste patiënten met een vorm van 
huidkanker worden door een huisarts of 
dermatoloog behandeld. Een klein percentage 
wordt doorgestuurd naar de plastisch 
chirurg omdat de huisarts of dermatoloog de 
huidafwijking te groot vindt of omdat het op 
een zichtbare plek zit. Ook kan het op verzoek 
van de patiënt. 
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Wat doet het met je innerlijk als je uiterlijk is veranderd? 
Ben je vanaf dat moment anders? 
Of voelt het slechts anders? 
En waar komt dat door? 

Mensen die een uiterlijke verandering hebben ondergaan delen 
hun ervaring en vertellen hun verhaal. De filosoof vertelt hoe wat 
mensen ervan denken en vinden. Of wat ze denken dat anderen 
ervan vinden…

RENE
GUDE

zelfbeeld ‘De vuistregel is: ons zelfbeeld wordt 
volkomen bepaald door anderen, te beginnen 
bij je ouders. Je wilt geliefd zijn. In de loop 
van het leven komen we daar wel wat losser 
van, maar het blijft belangrijk wat anderen 
van ons vinden. Dat heeft alles te maken met 
het feit dat we bij een groep willen horen. 
Tegelijkertijd willen we binnen die groep als 
individu gezien worden, een beetje bijzonder 
zijn, uitblinken. Maar zelfs de aandrift om een 
beetje bijzonder te willen zijn, is bijzonder 
willen zijn voor die anderen. We hebben 
de sociale omgeving nodig om tot enige 
persoonlijkheid te komen.’

‘ Ons zelfbeeld wordt 
volkomen bepaald 
door anderen.’

gewoon zijn ‘Om het gevoel te hebben bij de 
anderen te horen is het heel plezierig om 
er ongeveer hetzelfde uit te zien. Dus dat 
je gewoon bent. Het schokkende van een 
gehavend lichaam is dan ook: je bent niet 
meer zoals de anderen. Onder je gelijken ben 
je opeens niet meer zo gelijk. Ik merk dat elke 
dag. Kinderen blijven met open mond staan 
kijken naar die man met dat ene been. Ik vind 
het erg grappig. Maar daaraan merk je dat 
‘verminkt zijn’ je in een aparte positie zet. 
Het belangrijkste is dàt het anders is, dàt er 
aandacht naar uitgaat. Aandacht van anderen, 
van vreemden.’ 

vreemden ‘In onze moderne stadse 
samenleving hebben we steeds ontzettend veel 
mensen om ons heen, met wie we tegelijkertijd 
niets te maken hebben. Want we kennen ze 
niet. Stel je voor, je hebt maar een been zoals 
ik, en je moet dagelijks door het Centraal 
Station van Amsterdam. Dan kom je op de 
heenweg vijftienhonderd mensen tegen en op 
de terugweg weer vijftienhonderd en je kent 
ze allemaal niet. Het zijn ook allemaal andere 
mensen dan gisteren. Dat is raar volk, omdat 
ze jou steeds voor het eerst zien. Ze staren 
naar je, omdat je maar een been hebt.’ 

is filosoof en sinds mei 2013 
Denker des Vaderlands.

‘Denker des Vaderlands 
René Gude kan twee 
filosofen aanraden die 
heilzame teksten hebben 
geschreven over lichaam 
en geest. Descartes voor 
de plastisch chirurgen 
en Epictetus voor hun 
patiënten. Gude weet wat 
het is om te leven met een 
beschadigd lichaam. Hij 
mist sinds twee jaar zijn 
rechterbeen. 

uiterlijk & innerlijk
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strategie ‘Je kunt negatiever over jezelf gaan 
oordelen, dan iemand anders ooit zou doen. 
Dat is een strategie. Je ontwerpt een flink laag 
zelfbeeld om maar niet verrast te worden door 
mensen die je lelijk, raar of stom vinden. Het 
is een paardenmiddel om niet gekwetst te 
worden, maar het is niet zo handig. Je maakt 
jezelf heel ongelukkig en bovendien is het in 
de meeste  gevallen een volstrekt overtrokken 
reactie, want mensen vinden het nu ook weer 
niet zó erg. Ze kijken wel even vreemd op, 
maar dat betekent niet dat ze je een freak 
vinden en niks meer met je te maken willen 
hebben.’ 

epictetus ‘De Griekse filosoof Epictetus is 
heel troostend als je jezelf het leven zit 
tegen te maken. Een mooie uitspraak van 
hem is: het zijn niet de dingen die ons in 
verwarring brengen, maar onze voorstelling 
van de dingen. Dat zou je kunnen aanvullen 
met: het is niet de mening van anderen 
die ons in verwarring brengt, maar onze 
voorstelling van die mening. Het is belangrijk 
om dit mechanisme goed onder controle te 
krijgen, maar het is hard werken want het is 
onnatuurlijk. Met het Zakboekje van Epictetus 
kun je een heel eind komen. Ik weet dat het 
kan. Door dit soort dingen uit te dokteren, heb 
ik dat negatieve zelfbeeld ‘wat ben je toch een 
rare eenbenige idioot’ het zwijgen opgelegd. 

aangezicht ‘Nu heb ik het over mijn been, 
maar het wordt pas echt dramatisch als je 
bijvoorbeeld je neus mist. Het aangezicht is 
verschrikkelijk belangrijk. We communiceren 
niet alleen door te praten, maar ook door 
continu naar elkaars gezicht te kijken. Een 
grote wijnvlek of een beschadigde neus 
verstoort die communicatie. Dan is het wreed 
om te zeggen: je moet maar doorzien dat jouw 
zelfbeeld gemaakt is van jouw inbeelding  van 
de mening van anderen. Als de beschadiging 
verholpen kan worden, graag. Ik denk wel dat 
je het met geestkracht kunt overwinnen, maar 
het hoeft niet.’ 

geestkracht ‘Als een ingreep niet noodzakelijk 
is voor het lichamelijk herstel, dan kan de 
plastisch chirurg zich afvragen: help ik deze 
persoon met een operatie of kan hij op 
geestkracht zijn zelfbeeld wijzigen? Het is 
misschien wel grappig om te wijzen op het 
ideaal van de arts dat de Franse filosoof 
Descartes erop nahield. Zijn idee is dat 
mensen een intieme eenheid van lichaam en 
geest zijn. Het is een mysterieuze eenheid, je 
snapt het nooit. De een heeft totaal geen last 
van een nare afwijking in zijn gezicht en de 
ander is diepongelukkig van een veel kleinere 
afwijking. Dus die intieme eenheid van 
lichaam en geest is bij iedereen anders.’ 

descartes ‘Voor Descartes heeft de ideale arts 
kennis van lichaam en geest, hij heeft zowel 
geneeskunde als psychologie gestudeerd. 
Dat vind ik beeldschoon. Welke van de twee 
soorten kennis je moet toepassen, weet je pas 
als er een concrete patiënt binnen wandelt. 
De arts luistert naar wat de patiënt zegt, 
kijkt naar zijn uiterlijk en naar zijn gedrag. 
Dan kan hij besluiten: bij deze patiënt is een 
lichamelijke ingreep duidelijk aan de orde 
of juist niet omdat de patiënt psychisch 
verkrampt is. De kwaliteit van het ongelukkig 
zijn moet je op zichzelf bestuderen. Een 
verwrongen zelfbeeld kun je niet met dezelfde 
scalpel te lijf.’  

‘  Voor Descartes 
heeft de ideale arts 
kennis van lichaam 
en geest, hij heeft 
zowel geneeskunde 
als psychologie 
gestudeerd.’

arnold van balkom (82)

‘Na de operatie zag ik eruit alsof iemand 
met de trein over mijn gezicht was 
gereden. in de weken daarna liep ik 
gewoon door het dorp. het puntje van 
mijn neus was eraf gehaald, omdat daar 
kanker had gezeten. over mijn neus lag 
een stuk huid van mijn voorhoofd, tussen 
mijn wenkbrauwen door. De huid moest 
nog een week of vier gedeeltelijk aan 
mijn voorhoofd blijven zitten, om de tijd 
te hebben om aan te slaan op mijn neus.  
Je hebt mensen die na zo’n operatie 
binnen blijven, maar ik heb me niks van 
de reacties aangetrokken. het ging mij 
erom dat ik beter werd. ik zie er ook 
liever fatsoenlijk uit, maar ik dacht: het 
komt wel goed.’ 

Arnold heeft een reconstructie 
van de neus gehad met huid van 
zijn voorhoofd (voorhoofdslap) en 
kraakbeen van het oor.

uiterlijk & innerlijk
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uiterlijk & innerlijk

irene Versteege (53)
De laatste jaren stond ik elke ochtend 
doodongelukkig voor de spiegel, met het 
gevoel: ik zie eruit alsof mijn leven al voorbij 
is. alsof je niet meer meetelt. ik heb nogal 
veel meegemaakt op lichamelijk gebied 
en dat had zijn tekenen op mijn gezicht 
achtergelaten. ik zag er tien jaar ouder uit. 
Mensen vroegen steeds of ik moe was of 
boos, terwijl ik van huis uit juist een vrolijk 
mens ben. Nu ben ik veel zelfverzekerder en 
trots op mezelf. ik doe dingen die ik eerst 
nooit zou durven, zoals in mijn eentje naar 
Portugal. Mijn gevoel over de facelift was 
dubbel: belachelijk eigenlijk dat ik dit doe 
voor het plaatje, maar als je ziet wat het 
voor je leven betekent, waarom zou je het 
dan niet doen?’

Irene heeft een zogenaamde Minimal 
Access Cranial Suspension lift 
ondergaan. Die is minder ingrijpend 
dan de traditionele facelift methode. 
Daarnaast heeft ze een ooglidcorrectie 
en peeling gehad.

gerben te bekke (39)
‘ruim een jaar geleden maakte ik op 
de bouwplaats een val van acht meter 
hoog. alle botjes van mijn linkervoet 
waren gebroken en het hielbeen van 
mijn rechtervoet was verbrijzeld. Mijn 
linkervoet is nu weer zoals hij was en 
gelukkig kon de plastisch chirurg mijn 
rechtervoet reconstrueren met een stuk 
uit mijn rugspier. het alternatief was 
afzetten. Nu heb ik een groot litteken op 
mijn rug (kijk voor de rug van gerben op 
pagina 18/19) en loop ik wat langzamer, 
maar ik ben blij dat mijn voet er nog aan 
zit. ik heb geen last van hoe het eruit ziet, 
als ik op straat loop zie je hooguit dat ik 
een beetje met mijn been trek. Maar ik 
moet ander werk zoeken. wat vroeger 
vanzelfsprekend was: opstaan en gaan 
werken, is dat nu niet meer.’

Gerben heeft een reconstructie van de 
rechtervoet en enkel ondergaan met 
een stuk uit de brede rugspier.

uiterlijk & innerlijk
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mooie matches

Microchirurgie maakt 
heel veel mogelijk

Microchirurgie is 
plastische chirurgie op 
de micromillimeter.  
De kunst en de techniek 
om gezond weefsel 
te verplaatsen naar 
een zieke plek in het 
lichaam. Plastisch 
chirurgen kunnen dankzij 
de microchirurgie 
lichaamsdelen redden 
en de levenskans van 
ernstig zieke patiënten 
vergroten.

het defect  Dag in dag uit melden 
mensen zich in de Nederlandse 
ziekenhuizen. In hun lichaam zit ergens 
een defect, een mankement, iets aan 
het lichaam klopt niet. Dat defect 
moet gesloten worden. Iemand heeft 
bijvoorbeeld  weggesneden kanker of 
een groot gat in zijn been op de plek 
waar het gebroken is. Dan komt de 
plastisch chirurg meedenken hoe het 
defect te sluiten. Soms is het defect 
zo groot, bijvoorbeeld bij iemand die 
zijn hele tong moet missen na het 
verwijderen van kanker, dat er weefsel 
van een andere plek van het lichaam 
nodig is voor de reconstructie van de 
tong.

loodgieterswerk  Microchirurgie 
is opereren door de microscoop, 
uitgevoerd met kleine instrumenten 
zoals kleine naalden, kleine pincetten 
en kleine scharen. In het lichaam komen 
stukken weefsel voor, zoals huid, vet, 
bot of spier, die door een heel klein 
bloedvaatje doorbloed worden. Doordat 
plastisch chirurgen precies weten waar 
het bloedvaatje loopt, kunnen zij het 
weefsel met bloedvat en al weghalen 
van een plaats waar te veel zit of waar 
het goed  te missen is. Daarna maken 
zij onder de microscoop, met een 
extreem dunne naald en draad (dunner 

dan een mensenhaar), het bloedvat 
op een andere plaats weer vast. De 
doorbloeding komt weer op gang en het 
weefsel overleeft op de nieuwe plek. 

de vrije lap  Bij experimenten in de 
Tweede Wereldoorlog, op piloten met 
verbrand gelaat, verliepen de operaties 
nog stapsgewijs. De plastisch chirurg 
verplaatste bijvoorbeeld huid van 
het been via de arm naar het gezicht. 
Steeds als de huid op de nieuwe 
plek doorbloed was, kon hij opnieuw 
losgesneden en een stap verder 
richting het gezicht. Op het laatst 
moest de patiënt een paar weken met 
zijn arm tegen zijn gezicht lopen, totdat 
de huid voldoende aangegroeid was. 
Daarna kon de plastisch chirurg de arm 
weer losmaken. Met microchirurgie kan 
de huid overal vandaan komen, omdat 
de vaten op de nieuwe plek meteen 
aangesloten worden op de plaatselijke 
vaten. Het is de techniek van de 'vrije 
lap'. 

transplantaties  De allereerste 
niertransplantatie vond in 1954 
plaats door Joseph Murray, die in 
1990 als enige plastisch chirurg 
ooit de Nobelprijs won. Hij kon de 
transplantatie uitvoeren omdat aan 
twee belangrijke voorwaarden was 
voldaan: een microscoop met twee 
oculairs (waarmee je diepte kunt 
zien) en de uitvinding van minuscule 
naalden en draden. Dit baande de 
weg voor steeds meer transplantaties 
van organen en weefsels. In de jaren 
zeventig raakte de microchirurgie 
in een stroomversnelling. De 
microscopen werden steeds beter 
en de instrumenten steeds fijner. 
Dankzij de microchirurgie kunnen 
plastisch chirurgen nu spectaculaire 
operaties uitvoeren, zoals het 
aanzetten van een afgerukte hand en 
gezichtstransplantaties. 

overlevingskansen  De plastisch chirurg 
werkt doorgaans in combinatie met 
een specialisme, zoals met chirurgen 
van mondheelkunde, traumatologie 
of oncologie. De plastisch chirurg 
zoekt met zijn specialistische 
anatomische kennis naar creatieve 
oplossingen voor het sluiten van 
defecten. Vroeger werden bepaalde 
operaties niet uitgevoerd omdat 
reconstructie niet mogelijk was. In 
het geval van onderbeentrauma's 
was vaak een amputatie nodig, waar 
plastisch chirurgen nu benen redden 
door er een spier uit de rug op te 
leggen. Kankerpatiënten die vroeger 
niet te opereren waren omdat het 
defect niet te sluiten was, hebben 
dankzij de microchirurgie nu hogere 
overlevingskansen. De plastisch 
chirurg is uitvoerig getraind in dit 
soort operaties en onderhoudt zijn 
vaardigheid met een groot aantal 
ingrepen per jaar. Zo heeft het 
ziekenhuis de expertise in huis.  

Plastisch chirurgen hebben het menselijk lichaam 
voor ogen als een staalkaart van reserveonderdelen. 
Zij weten welke weefsels zich lenen om naar de 
gehavende plek te verplaatsen. Vier staaltjes van 
creatieve microchirurgie.

bil  >  borst

Het vrouwelijk lichaam heeft doorgaans meer vet dan noodzakelijk 

is op buik, billen en bovenbenen. Met dit vetweefsel (soms wel 

anderhalve kilo) kan de plastisch chirurg een nieuwe borst maken, 

ter vervanging van een afgezette borst. 

kuit  >  kaak

Het kuitbeen (het bot naast het scheenbeen) leent zich goed om 

een nieuwe kaak uit te zagen. Nadat het kuitbeen veranderd is in 

een kaak, kan daar een gebitsprothese op worden geklikt. Zo heeft 

de patiënt weer een gaaf gezicht, mét gebit. Zonder kuitbeen kun 

je de marathon nog uitlopen, het veel sterkere scheenbeen draagt 

het lichaam. 

oor  >  Neus

Met kraakbeen uit het oor kan de plastisch chirurg een 

geschonden neus een nieuwe vorm geven: het stukje kraakbeen 

achter de gehoorgang heeft de omgekeerde vorm van een 

neusvleugel. Over het verplaatste kraakbeen kan daarna huid 

van een andere plek vastgemaakt worden, bijvoorbeeld van het 

voorhoofd (voorhoofdslap). 

beeN  >  waNg

In het bovenbeen zit een spier die mensen met een 

gezichtsverlamming weer kan laten lachen. De plastisch chirurg 

maakt de beenspier met bloedvat vast aan de beschadigde 

gezichtshelft. De zenuw van de spier wordt verbonden met een 

zenuw die niet verlamd is. Na verloop van tijd kan de beenspier in 

het gezicht op commando samentrekken. Het gezicht heeft meer 

symmetrie, de glimlach is minder scheef. 

 Mogelijk door 

microchirurgie: 

Voor de reconstructie 

van de verbrijzelde voet 

van gerben is een stuk 

uit de brede rugspier 

gebruikt.



pa
gi

na
  2

1

Spreiding plastische chirurgie
De meeste plastisch chirurgen zitten in de Randstad. Rond Rotterdam, 
Den Haag en Rotterdam. Toch is de concentratie plastisch chirurgen 
(in fte) per hoofd van de bevolking redelijk gelijk verspreid. Groningen 
en Noord Holland hebben relatief veel en Flevoland heeft relatief weinig 
plastisch chirurgen per hoofd van de bevolking

Behandelingen
in Nederland
bij de getallen wordt geen onderscheid 
gemaakt naar het geslacht van de persoon

60948 
niet operatieve behandelingen

5668
reconstructieve operaties

60692
behandelingen van tumoren
en littekens

30% Handchirurgie

25% Reconstructief

14%  Niet verzekerde zorg

13% administratie

06% Kinder

12% Overig

tijdbesteding van een plastisch chirurg

De gemiddelde werkweek van een 
plastisch chirurg bestaat uit 8,5 
dagdelen en is als volgt verdeeld:

808
schedeldakcorrecties

2506
oorcorrecties

fte per 100.000 inwoners

Groningen
Noord Holland
Zuid Holland
Noord Brabant
Utrecht
Drenthe
Overijssel
Friesland
Zeeland
Gelderland
Limburg
Flevoland

gemiddeld

locaties

academisch ziekenhuis

Perifeer ziekenhuis

Privékliniek /ZEC

1,9
1,7
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,6

1,1

340 plastisch chirurgen
zijn werkzaam
in Nederland

de leeftijdsverdeling van alle plastisch chirurgen

De leeftijdsverdeling van de plastisch chirurgen en AIOS 
gezamenlijk, laat een grote toename van het aantal 
vrouwelijke plastisch chirurgen zien. 
Boven de leeftijd van 50 jaar is 12% van de plastisch 
chirurgen vrouw. Tot 50 jaar is het percentage vrouwen 
gestegen tot 45%. In 2008 was dit nog 30%.

verhouding aantal mannelijke vs. vrouwelijke plastisch chirurgen 
De verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke 
plastisch chirurgen verschuift verder. In 1999 was 11,8% van 
de plastisch chirurgen vrouw en in 2008 was het 20%. Nu is 
25% vrouw. Bovendien zijn er voor het eerst meer vrouwen 
dan mannen in opleiding tot plastisch chirurg (53%).

53%
van de plastisch 
chirurgen in 
opleiding is vrouw

70
56
42
28
14

250
200
150
100

50

‘72   ‘75   ‘78   ’81   ‘84  ’87   ‘90   ’93  ‘96   ’99   ‘02   ’05   ‘08   ’1130   35   40   45   50   55   60   65   65+ 

groei van het aantal plastisch chirurgen sinds 1972

Opleiding tot plastisch chirurg
0,5 - 1 jaar  fellowship of super specialisatie

4 jaar plastische chirurgie

2 jaar algemene chirurgie

3-4 jaar klinische werkervaring
en/of promoveren

2 jaar co-schappen

4 jaar geneeskunde 

12 tot 15 jaar totaal
+13734

borstoperaties

2475
buikwandcorrecties

1736
tepelhofoperaties

8744
pols behandelingen

79850
hand behandelingen

15124
ooglidcorrecties

696
neuscorrecties

1833
lipspleet operaties

leeftijd  vrouw  man totaal  vrouw  man
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 Hij was die nacht in slaap gevallen op de bank, 
uitgeput na drie lange dagen en nachten doorwerken in 
het theater. Een paar uur later blies een gasexplosie een 
muur weg en kreeg hij een vuurbal over zich heen. ‘Met 
mijn handen beschermde ik mijn gezicht’, zegt Marlon. ‘Dat 
doe je in een reflex, hoorde ik later van mijn chirurg. Mijn 
wangen waren daarom niet verbrand, maar mijn kin en neus 
wel.’ Net als zijn handen en armen, die ruim twaalf jaar 
later de sporen van de brand en de behandelingen laten 
zien: littekenweefsel in grillige vormen en lapjes huid met 
verschillende kleuren en structuren. Zijn lichaam was voor 
45% verbrand.
 
robin hood  ‘Die lokale verbranding in Marlons gezicht’, zegt 
plastisch chirurg Paul van Zuijlen, ‘is een geluk bij een 
ongeluk. Zo konden we de neus opnieuw opbouwen van 
zijn eigen huid en kraakbeen uit zijn oren. We zeggen van 
plastische chirurgie wel: it’s like playing Robin Hood, je steelt 
huid of weefsel van een plek waar je het kan missen en zet 
het in waar het nodig is.’ Het zou tot 2009 duren voordat hij 
dit voor Marlon kon doen.

 De eerste operaties na de explosie waren: 
levensreddend. De neus van Marlon, het kievitsei, werd niet 
lang daarna tot aan de neusbrug afgesneden. Het dode 
weefsel werd verwijderd. Zijn toenmalige plastisch chirurg 
zei dat hij nog twee jaar geduld moest hebben voordat hij 
iets aan de neus kon doen. De huid moest ‘uitrijpen’, het 
lichaam tot rust komen. ‘Ik bleef hem ermee achtervolgen’, 
zegt Marlon, ‘ik schaamde me.

ACCEPTEREN WAT JE NIET 
KUNT VERANDEREN

Theatertechnicus Marlon 
Koerts verloor zijn 
vertrouwde uiterlijk door 
een gasexplosie. Plastisch 
chirurg Paul van Zuijlen 
gaf hem weer een gezicht. 
‘Het voorhoofd is heel 
genezingsgezind.’

brandwonden

VERANDEREN WAT JE NIET 
KUNT ACCEPTEREN

In het jaar 2000, in de vroege ochtend van 14 december, 
werd in allerijl een brancard het Rode Kruis Ziekenhuis in 
Beverwijk binnen gereden. Vier weken later kwam de man 

op de brancard voor het eerst uit de slaaptoestand waar de 
anesthesisten hem in hadden gehouden. Marlon Koerts lag 
tot aan zijn knieën in het verband. Alleen zijn ogen en mond 
waren vrij, en wat over was van zijn neus. Een goede vriend 
van hem zei: je neus ziet eruit als een kievitsei, wit met 
zwarte puntjes. 
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Het ging uitstekend met topzwemmer Joeri 
Verlinden; de specialist op de vlinderslag 
en vrije slag kwalificeerde zich op de 
Olympische Spelen voor het WK in 2013. Een 
polsblessure begin 2013 gooide roet in het 
eten; de zwemmer moest geopereerd worden 
en zou minstens 6 maanden uit de roulatie 
zijn. Om de functionaliteit van zijn pols te 
herstellen ging hij naar de plastisch chirurg. 
"al wat ik kon doen is vertrouwen op zijn 
kennis en kunde."

Wat is de magie van dat harde zwemmen?
Dat voel ik op het moment dat ik het water 
induik. Als je in vorm bent, kun je ermee 
spelen. Je weet precies hoe je in het water 
ligt, hoe snel je gaat en wat je moet doen om 
je snelheid te vergroten. Je wordt als het ware 
één met het water. Daar krijg je een enorme 
kick van en die kan ik in geen enkel ander 
aspect van mijn leven terugvinden. Het is fijn 
om te voelen dat je ergens uitzonderlijk goed 
in bent, in mijn geval twee banen vlinderslag 
zwemmen. Ik wil dat talent heel graag 
benutten, zien tot hoe ver ik kan groeien en 
me meten met de allerbeste zwemmers ter 
wereld. Dat aan een heel groot publiek laten 
zien; er is niks mooiers.

Joeri Verlinden is olympisch zwemmer
Specialist op de vlinderslag en vrije slag.

hand & pols

‘ Ik had maar 1 doel: 
weer op topniveau 
kunnen zwemmen.’de droom: littekenloze genezing

Hoogleraar Brandwondengeneeskunde Paul van Zuijlen, plastisch chirurg te Beverwijk, promoveerde in 2010 op de 

toepassing van kunsthuid op littekenvorming. De kunsthuid (genetisch gemodificeerde runderhuid) wordt als een 

laagje onder het huidtransplantaat aangebracht, met de bedoeling de huid soepeler en gladder te laten genezen. De 

kunsthuid werkt als een soort steiger, om de huid de kans te geven wat rustiger te genezen. ‘We hebben bewezen 

dat het werkt’, zegt Van Zuijlen, ‘maar de huid heeft ook na deze operatie nog veel te winnen aan elasticiteit. De 

toepassing is nog verre van perfect, er is ruimte en noodzaak voor verbetering.’ 

 Het resultaat waarmee hij destijds wel tevreden was, stemt hem nu ontevreden. Dat komt, zegt hij, omdat 

hij er nu met een andere mindset naar kijkt. ‘Toen vonden we dat we al heel wat hadden, maar er zit veel meer 

potentie in het product en we moeten helder voor ogen krijgen wanneer we het wel kunnen toepassen en wanneer 

beter niet.  We gingen uit van het materiaal wat we voor handen hadden, zonder goed te weten hoe de gezonde huid 

precies in elkaar zit. Dat moeten we eerst willen begrijpen. Met nieuwe technieken en in samenwerking met andere 

disciplines ontrafelen we steeds iets meer van dat mysterie.’ Niet voor niets liet hij tijdens zijn oratie een van de 

dia’s blanco. De lege dia, zei hij, stond symbool voor het ongrijpbaar vele onderzoek dat nog moet gebeuren. ‘De 

queeste bij de kunsthuid is: de ideale huid, de littekenloze genezing. Je weet dat die er nooit gaat komen, maar je 

hebt die droom nodig als richtpunt.’ 

 Ik was zo gewend aan hoe ik eruit zag, waarmee je 
anoniem en vanzelfsprekend door het leven gaat. Met een 
verbrand gelaat ben je opeens een object in plaats van de 
persoon die je altijd bent geweest.’ 

 De plastisch chirurg voerde na twee jaar een aantal 
operaties uit waarbij hij stukjes huid van de wang en de nek 
verplaatste naar de plek waar Marlons neus gezeten had. 
 

‘Het werd er niet echt beter op’, zegt Marlon. De omslag kwam 
toen hij in 2009 tegen zijn favoriete verpleegster gezegd had: 
Cora, ik wil nog een operatie. Zij zorgde ervoor dat een team 
van vijf plastisch chirurgen, na werktijd, hem stond op te 
wachten om te kijken wat ze konden doen. Paul van Zuijlen 
was een van hen. 

 
 

hoop en vertrouwen  ‘Ik heb een huidlap van zijn 
voorhoofd genomen’, zegt Paul van ‘het voorhoofd is heel 
vergevingsgezind, het geneest mooi. Deze lap bleef tijdelijk 
met het oorspronkelijke bloedvat verbonden, om de huid 
te voeden. Daarna heb ik kraakbeen uit de oren verplaatst 
naar de neus, als een tent onder de huid, zodat hij beter kan 
ademhalen. Dat was de reden om de neus te reconstrueren, 
het ging niet in de eerste plaats om het uiterlijk. Het is een 
gecompliceerde operatie en ik ben al blij met een goede 
neusvorm.’

 Als je een operatie als deze aangaat, zegt Marlon, 
kun je niet over het Waterlooplein lopen om de neus aan te 
wijzen die je hebben wilt. ‘Je gaat met hoop en vertrouwen die 
operatie in, de hoop om beter te gaan functioneren en weer 
makkelijker de straat op te durven. De vertrouwensband 
met je plastisch chirurg die je daarvoor nodig hebt, is 
essentieel. Ik heb een bijzondere band met Paul opgebouwd, 
we bespreken bij elke operatie de risico’s en mogelijke 
complicaties. Dankzij hem is mijn neus sinds 2009 ongeveer 
zoals hij nu is.’ 

 Het liefst wil hij nog een operatie, om nog wat meer 
lucht te krijgen en een wat slankere neus. Operaties aan zijn 
armen zullen altijd nodig blijven, omdat het littekenweefsel 
zijn huid strakker blijft maken. Zo strak dat hij ze zonder 
operaties nauwelijks kan bewegen. ‘Mijn leidraad is: 
accepteren wat je niet kunt veranderen en veranderen wat 
je niet kunt accepteren. Dat zeg ik tegen alle mensen met 
brandwonden, of eigenlijk tegen iedereen met een trauma, 
en wie heeft dat niet? Maar je bent sterker dan je denkt, en 
ook dat geldt voor iedereen.’  

‘  It’s like playing 
Robin Hood, je steelt 
huid of weefsel van 
een plek waar je het 
kan missen en zet 
het in waar het 
nodig is.’
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Hoe heb je de operatie ervaren? 
Heel bewust. Ik kon meekijken en vroeg 
bij elke stap: Wat gebeurt er nu, wat gaan 
jullie doen en hoe ziet het eruit? Om het 
te begrijpen, maar ook om een beetje 
de touwtjes in handen te hebben. Ik ben 
geen controlefreak, maar zoals ik al zei, 
mijn lichaam is wel heel belangrijk. Dat de 
plastisch chirurg daar begrip voor had en 
voor open stond vind ik echt een teken van 
professionaliteit. Hij was heel ontspannen 
zijn werk aan het doen. Ik kon zelfs grapjes 
maken. Misschien was dat mijn manier om 
te laten blijken dat ik volledig vertrouwen 
had in zijn kennis en kunde. 

En toen het herstel.
Na de operatie werd ik overgedragen 
naar een andere kliniek voor de therapie. 
Daar heb ik direct duidelijk gemaakt dat 
ik mijn pols niet wilde gebruiken om weer 
eens een keer een brief te schrijven of 
aardappels te schillen. Ik wilde de volledige 
functionaliteit terug; mijn pols kunnen 
belasten en er weer volledige uitslagen 
mee kunnen maken. Niet eenvoudig, want 
er zijn zwellingen en er zit littekenweefsel 
op de huid. Je hebt je pols bijna 8 weken 
niet gebruikt en je neurologische systeem 
heeft een opdonder gehad. Maar ik was 
super gemotiveerd en hield continu mijn 
doel voor ogen. En natuurlijk heb ik meer tijd 
in het herstel gestopt dan de therapeuten 
me voorschreven, waardoor het veel sneller 
ging. Toen ik voor controle terugkwam bij de 
plastisch chirurg was hij razend enthousiast 
over het resultaat.

 een gebroken 'pols' ging 

vroeger standaard een 

paar weken het gips in. 

een behandeling die vaak 

goed resultaat opleverde, 

maar soms ook niet: het bot 

kan scheef groeien en daar 

krijg je klachten van. Met 

een operatie kan de pols 

gecorrigeerd worden, ook 

jaren later nog. De plastisch 

chirurg zaagt 'm door, zet 'm 

recht en zet er een metalen 

plaat op met schroeven. 

Voordeel van de operatie 

is dat de pols binnen een 

paar dagen belast kan 

worden. tegenwoordig kan 

goed worden ingeschat of 

de breuk verkeerd vast zal 

groeien. Dan wordt het 

gips overgeslagen en direct 

geopereerd. 

‘ Ik kon meekijken en 
vroeg bij elke stap:  
Wat gebeurt er nu, wat 
gaan jullie doen en hoe 
ziet het eruit?’

Hoe snel was je?   
Voor een herstel van 90% staat normaal zo’n  
6 tot 9 maanden. Met de hulp en begeleiding 
die ik kreeg vanuit de kliniek is het heel snel 
gegaan: binnen drie maanden kon ik mijn pols 
weer voor 95% gebruiken en ben ik ontslagen 
bij de handentherapie. Daar ben ik enorm 

dankbaar voor. Nu is het zaak dat ik weer 
echt goed fit wordt. Ik ben wel fysiek fit, maar 
nog niet zwemfit, omdat ik zo lang niet in het 
water heb gelegen. Maar ik zie de toekomst 
heel rooskleurig tegemoet en mijn coach ook. 
Dat is uiteindelijk de basis voor succes.  

Moet je er hard voor werken?
Ik moet er wel wat voor doen ja! In totaal ben 
ik 70 uur per week met de sport bezig. De 
helft van de tijd besteed ik aan trainen, zo’n 
32-35 uur. Het programma is opgebouwd 
uit 2 blokken van 5 trainingsmomenten. In 
totaal maak ik 20 zwemuren, doe ik 3 keer 
anderhalf uur aan krachttraining en 4 keer 
een half uur een vorm van landtraining, waarin 
je focust op de flexibiliteit en mobiliteit van 
je bewegingsapparaat en het neurologisch 
aansturen van je spieren. Want als je stabiel 
bent op het land, ben je dat ook in het water.

Je lichaam is heel belangrijk.
Ik ben super zuinig op mijn lichaam. Vooral je 
handen en polsen moeten goed functioneren, 
die zijn essentieel bij het voortstuwen van 
het water; je moet er de meest minuscule 
bewegingen mee kunnen maken. Als je een 
zwemmer zou vergelijken met roeien, dan zijn 
mijn handen de roeispanen. 

Toch raakte je geblesseerd aan je pols.  
Wat gebeurde er?
Ik zat al een paar maanden met een 
schouderblessure en deed de oefeningen 
die ik daarvoor had gekregen in ons eigen 
krachttrainingzaaltje. Toen ik klaar was liep 
ik naar buiten, maar bedacht opeens dat ik 
mijn telefoon en zonnebril was vergeten. Ik 
draaide om en gleed uit over spullen die op de 
grond lagen. Omdat ik niet op mijn schouder 
wilde vallen, stak ik mijn pols uit. Ik had er 
direct veel pijn aan en liet het checken door 
de fysiotherapeut die aanwezig was. Hij 
concludeerde in eerste instantie dat het ging 
om een zware kneuzing. Na een week had ik 

echter nog zoveel last, dat ik de teamarts 
heb gebeld. Er werd een röntgenfoto 
gemaakt, waaruit bleek dat mijn scafoïd, 
het grootste handwortelbeentje van de pols, 
was gebroken. Omdat dit beentje het minst 
doorbloed is, verloopt het herstel traag. De 
arts zei meteen: "Ik kan er lang en breed over 
lullen, maar dit wordt 8 tot 12 weken gips 
en geen WK." Ik wist meteen waar ik van toe 
was. Sport is heel confronterend. Je moet 
ermee dealen en vooruitkijken. 

Hoe kwam je bij de plastisch chirurg?
Mijn begeleidingsteam stuurde me naar 
de plastisch chirurg. Met de plastisch 
chirurg had ik vanaf het eerste moment een 
prettige samenwerking. Hij begreep heel 
goed hoe belangrijk het was dat ik mijn 
trainingsprogramma zo snel mogelijk weer 
op kon pakken. We besloten eerst voor een 
gips te gaan; trainen kon ik toch niet vanwege 
mijn schouderblessure. Na 4 weken bleek 
dat de breuk groter was geworden. Het was 
complexer dan verwacht. Er zat maar een 
ding op: opereren. Daar was ik heel sceptisch 
over. Het laatst wat je wil is dat er aan je 
‘tools’ gerommeld wordt. Ze kunnen een 
zenuw raken, of een spier. Er is altijd kans 
op complicaties. Voordeel van opereren is 
dat de breuk direct hersteld is; ze zetten een 
schroef in het botje. Het herstel duurt veel 
korter. Ik wist dat ik mezelf moest overgeven 
aan de situatie als ik een goeie functionaliteit 
wilde terugkrijgen. Dus toen ben ik onder het 
mes gegaan.

 Joeri: 'ik heb de operatie 

heel bewust ervaren.'

 op de röntgenfoto is te 

zien dat de voerdraad in het 

scheepsbotje (scraphoid) van 

Joeri is geplaatst. hierover 

wordt een holle schroef 

ingebracht.
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Plastische chirurgie is niet meer 
weg te denken uit een modern 
ziekenhuis. Het vak heeft zich in 
ruim een halve eeuw stormachtig 
ontwikkeld in Nederland. 

lastische chirurgie is begonnen als oorlogschirurgie. Dit 
is het eerste wat barend haeseker, plastisch chirurg in 
ruste, zegt over de opkomst van zijn vak. in de eerste 

wereldoorlog verlieten duizenden soldaten met verminkt gelaat 
het slagveld, omdat zij op het verkeerde moment hun hoofd boven 
de loopgraven uitstaken. als zij geluk hadden kwamen zij terecht 
op de operatietafel van een van de europese chirurgen die 
experimenteerden met reconstructies van het gelaat. ‘Voor het 
uitbreken van de eerste wereldoorlog  bestonden er ook wel wat 
technieken, maar de wereldoorlogen waren de aanjagende punten 
voor de ontwikkeling van de plastische chirurgie.’ 

 barend haeseker bewaarde jarenlang het archief van 
de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie op zijn 
werkkamer en zolder. het is een stuk leger in zijn huis sinds het 
hele archief de deur uit is om het te laten digitaliseren. tientallen 
artikelen en boeken schreef hij over de geschiedenis van de 
plastische chirurgie.  

Zijn eigen carrière loopt voor een goed deel parallel aan de 
ontwikkeling van het vak in Nederland. ‘Plastische chirurgie is 
continu zoeken naar betere methoden. Je moet ongewoon denken, 
want met gewoon denken kom je alleen op gewone oplossingen.’

pionierswerk  barend haeseker werkte als tropenarts in afrika 
toen hij besloot: terug in Nederland ga ik plastische chirurgie 
doen. Dat kwam door de vele brandwonden en lipspleten die hij 
op het afrikaanse platteland zag. Machteloos moest hij toekijken. 
‘huidtransplantaties kon ik wel uitvoeren’, zegt hij, maar als ik 
meer dan de dunne huid nodig had, kwam ik in de problemen.’

 het waren de jaren zeventig. De eerste geregistreerde 
Nederlandse plastisch chirurgen kregen nog twee jaar opleiding 
in Nederland, waar het aantal plaatsen beperkt was, gevolgd 
door een studiejaar in het buitenland. anno 2013 bieden zes 
Nederlandse universiteiten volledige opleidingen aan artsen 
die zich tot plastische chirurg willen specialiseren. haeseker 
kwam terecht in engeland, waar zijn opleiders hem vroegen 
naar de legendarische Nederlandse arts Johannes esser. geen 
idee had hij. bij experimenten met plastische chirurgie in de 
eerste wereldoorlog dacht hij in de eerste plaats aan de engelse 
arts harold gillies. toen zijn opleiders hem vertelden over het 

Barend Haeseker over de opkomst van de plastische chirurgie
Continu zoeken naar betere methoden

P

Tijd en de zwaartekracht laten de oogleden verslappen, 
de genen bepalen met welke snelheid dat gebeurt. De 
oplossing verschilt van persoon tot persoon, van oog tot 

oog. ‘Soms halen we niet alleen een stukje huid weg, maar ook 
spier,’ zegt plastisch chirurg Wilfred Kolkman, ‘soms passen we 
de stand van de wenkbrauwen aan, soms vullen we op met vet, 
soms trekken we een ooglid op, soms doen we aan de ene kant 
meer dan aan de andere kant.’

De mensen op zijn spreekuur hebben last van druk op de ogen, 
een vermoeid gevoel en soms hoofdpijn. Veel mensen hebben 
last van de overtollige huid. Doordat ze de wenkbrauwen 
optrekken om de huid uit het gezichtsveld te krijgen kunnen 
vermoeidheidsklachten van de ogen en hoofdpijn ontstaan. 
Een ooglidcorrectie verhelpt hinder en ongemak van hangende 
oogleden bij de patiënt. Hoe ouder je wordt, des te minder 
elastisch wordt de huid. Je oogleden kunnen dan gaan hangen. 
Dat is soms belemmerend voor het gezichtsveld.'

Ze komen ook omdat ze hun overhangende oogleden geen 
mooi gezicht vinden. ‘Het is een glijdende schaal, van minder 
naar meer overhangend. Maar de mensen komen niet zo maar, 
ze willen van hun klachten af. Ze verlangen geen spectaculaire 
verandering, maar willen terugkeren naar het normale.’ 

Een ooglidcorrectie is daarmee veel meer dan het verwijderen 
van een stukje huid. Een plastisch chirurg is getraind om naar 
het uiterlijk te kijken van de mensen die bij hem komen. Hoe 
ziet iemand eruit? Hoe loopt een rimpel? Wat is de stand van 
de wenkbrauwen en van de neus? De blije reacties van zijn 
patiënten maakt het uitvoeren van juist deze ingreep zo mooi. 
‘Mensen hebben het gevoel dat ze wijder de wereld in kijken.’

‘ Mensen komen 
niet zo maar, ze 
willen van hun 
klachten af.’
Druk op de ogen, vermoeidheid 
en hoofdpijn. Het zijn de 
klachten die je hoort van 
mensen met hangende 
oogleden. Hoe ouder je wordt, 
des te minder elastisch wordt 
de huid. Een ooglidcorrectie 
verhelpt hinder en ongemak.
 

Waar moet je op letten 
als je een ooglidcorrectie 
overweegt? 
wie?

Voor een optimaal resultaat is goede kwaliteit van zorg essentieel. 

In principe kan iedere gekwalificeerde arts deze operatie uitvoeren, 

maar kies idealiter voor een ervaren plastisch chirurg. Dit heeft 

te maken met de opleiding, training, ervaringen en kennis van de 

relevante literatuur. Van belang is het lidmaatschap van de NVPC of 

NVEPC. 

waar?

Reguliere ziekenhuis of particuliere kliniek. Check bij de laatste of 

er een samenwerking is met een ziekenhuis - belangrijk in geval van 

complicaties. 

wat? 

Vraag tijdens het eerste consult of de arts die je spreekt ook de 

arts is die de operatie uitvoert, wie de nacontroles doet en hoe zij 

omgaan met complicaties. 

welke DaN?  

Zoals bij iedere operatie is er een kleine kans op nabloeding, 

infectie (uiterst zelden), wat langer opgezwollen litteken, lichte 

ongelijkheid links en rechts. 

hoe laNg? 

 Een gemiddelde operatie aan het bovenooglid duurt ongeveer 

drie kwartier. Het herstel gaat in het begin heel snel, met volledig 

herstel na drie maanden. 

ooglidcorrectie
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De Zeeuwse algemeen chirurg Carel Frederik koch, die in het 
begin van de oorlog met een regiment soldaten uitgeweken was 
naar londen, raakte zo onder de indruk van de experimenten van 
Mcindoe dat hij na de oorlog de plastische chirurgie in Nederland 
van de grond wilde tillen. Met twee collega’s lukte het uiteindelijk 
om in 1950 het vak officieel als specialisme te laten registreren 
bij de specialisten registratie Commissie. in hetzelfde jaar 
richtten zij de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgie 
op, met tweehonderd buitengewone leden. Zij zelf waren de enige 
drie plastisch chirurgen. 

grijs gebied  toen haeseker in 1982 begon als plastisch chirurg 
in rotterdam, voerde hij het vak over de volle breedte uit. hij 
opereerde onder meer aan lipspleten, afhangende oogleden, 
uitstaande oren en deed reconstructies van afgezette borsten. 
‘ik heb het vak tot 2004 uitgeoefend’, zegt haeseker, ‘en meteen 
daarna is het gaan differentiëren.’ een plastisch chirurg van 
nu specialiseert zich doorgaans in een van de deelgebieden 
zoals handchirurgie, reconstructieve kankerchirurgie, 
brandwondenchirurgie, microchirurgie of cosmetische chirurgie. 
op alle terreinen volgden nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen 
elkaar in hoog tempo op, van laserchirurgie tot liposuctie en van 
kunstgewrichten tot de toepassing van kunsthuid. 

 

 ‘wetenschappelijk onderzoek hoort bij het vak 
van plastisch chirurg. ik was nieuwsgierig naar de gevolgen 
van brandwondlittekens op de buikwand voor het kind 
in de baarmoeder en naar een bepaalde contractuur bij 
gepigmenteerde huid. het zoeken naar nieuwe technieken 
gebeurt meestal naar aanleiding van een probleem. Zo heb ik een 
techniek gevonden voor ingetrokken tepels. bij de toen bestaande 
techniek, die van binnenuit de tepel omhoog bracht, zakte de 
tepel na reconstructie weer als een pudding in. ik heb een 
methode ontwikkeld waarbij de tepel mooi omhoog blijft staan.’

 hierbij ging het om het herstel van de vorm, niet om 
de functie van een lichaamsdeel: tijdens de operatie werden 
de melkgangen doorgesneden. ‘herstel van functie staat bij 
plastische chirurgie voorop en bij cosmetische chirurgie gaat 
het om de vorm. Maar de grens is vaag, daar kun je nooit een 
dogmatische indeling van maken. tussen de twee is een grijs 
gebied, zoals het hele leven vol grijze gebieden zit.’ 

 onder de microscoop 

konden bloedvaten met 

de grootst mogelijke 

precisie gevonden, 

losgemaakt en weer 

vastgezet worden. Dit 

betekende een revolutie 

in de plastische 

chirurgie.

 in de eerste 

wereldoorlog verlieten 

duizenden soldaten met 

verminkt gelaat het 

slagveld, omdat zij op 

het verkeerde moment 

hun hoofd boven de 

loopgraven uitstaken. 

pionierswerk dat esser verrichtte met ernstig verminkte soldaten 
in de eerste wereldoorlog, raakte hij zo gefascineerd dat hij later 
zijn proefschrift aan hem wijdde. ‘esser had een vooruitziende 
blik. hij vond de techniek van de ‘gesteelde lap’ uit, waarbij 
de getransplanteerde huid tijdelijk verbonden blijft met het 
bloedvat op de oude plek. Na de oorlog werd de techniek terzijde 
geschoven als te moeilijk en te riskant.’ 

 toen het gebruik van operatiemicroscopen in zwang 
kwam, in de jaren zeventig, kwamen de technieken van esser 
opnieuw in gebruik. onder de microscoop konden bloedvaten 
met de grootst mogelijke precisie gevonden, losgemaakt en weer 
vastgezet worden. ‘Deze systematische toepassing van essers 
techniek betekende een revolutie in de plastische chirurgie.’

proefkonijnen  waar de eerste wereldoorlog de katalysator 
was voor gelaatreconstructies met transplantaten, daar joeg de 
tweede wereldoorlog de ontwikkeling aan van technieken om 

verbrande lichaamsdelen te herstellen. engelse piloten hadden 
de instructie om ten alle tijden hun vliegtuig aan de grond 
te zetten, ook als het in brand stond. ook als zijzelf in brand 
stonden. Vliegtuigen waren schaars, ze werden zoveel mogelijk 
weer opgelapt en moesten de lucht weer in. Net als de piloten. 
‘De behandeling van hun brandwonden’, zegt haeseker, ‘was 
experimenteel en legde de basis van de technieken die we nog 
altijd gebruiken bij mensen met ernstige brandwonden.’

 De gehavende piloten, die onder behandeling stonden 
van plastisch chirurg archibald Mcindoe, noemden zichzelf met 
gevoel voor zelfspot de guinea Pig Club. Proefkonijnen. ‘Ze liepen 
in allerlei staten van herstel over straat, met transplantaten op 
hun hoofd. Dat waren glanzende stukken huid in verschillende 
kleuren, afkomstig van andere plekken van hun lichaam. Ze 
werden gezien als helden, niemand keek vreemd naar ze en ze 
dronken gratis bier in de pubs.’
 



pa
gi

na
  3

3

pa
gi

na
  3

2

A l heel vroeg wist ik dat ik 
plastisch chirurg wilde 
worden, maar pas toen 

ik ging studeren begreep ik hoe 
moeilijk dat is. Als je klaar bent 
met geneeskunde, een studie van 6 
jaar, ben je basisarts. Je moet gaan 
solliciteren voor een specialisatie. 
Het aantal opleidingsplaatsen voor 
plastische chirurgie verschilt per jaar. 
In Nederland waren er in 2009 slechts 
7 plaatsen. Vanwege een tekort aan 
specialisten hebben ze het aantal 
opgeschroefd tot 23 plaatsen in 2012. 
Nog steeds weinig. Je komt vrijwel 
nooit direct in aanmerking voor een 
opleiding. Je kunt een tussenstap doen 
door in het opleidingsziekenhuis aan 

het werk te gaan als ANIOS; assistent 
niet in opleiding tot specialist. Beval 
je goed als ANIOS, ofwel pas je in het 
team, pak je dingen snel op en kan je 
opereren? Dan word je aangenomen 
als AIOS; assistent in opleiding  tot 
specialist. De selectie is streng, 
omdat er zo weinig plekken zijn. Ze 
zoeken de beste mensen. Beginnen 
met je promotieonderzoek tijdens je 
studie of als ANIOS is slim, dat maakt 
je een interessantere kandidaat. 
Voor mijn promotieonderzoek heb ik 
een brandwondenmodel ontwikkeld 
waardoor we nu weten dat eiwitrijk 
voedsel het herstelproces bij 
brandwonden bevordert.
“Als je eenmaal bent aangenomen als 
AIOS volg je 2 jaar de vooropleiding 
algemene chirurgie. Die moet je 
succesvol afgerond hebben om de 
4-jarige vervolgopleiding plastische 
chirurgie te mogen doen. Plastisch 
chirurgie is als een ambacht; je leert 
het vak door het uit te oefenen aan 
de hand van de ‘meesters’, in ons 
geval stafleden. Als je voldoende 
ervaring hebt opgedaan mag je een 
operatieprogramma alleen uitvoeren, 
maar er is altijd een staflid stand-
by. Alle deelgebieden komen in de 
opleiding aan bod; hoofd-hals- en 
borstreconstructies, cosmetiek, 
handchirurgie, brandwondenchirurgie 
en craniofaciale chirurgie. Elk half jaar 
heb je een theorie-examen over een 
van de deelgebieden van de plastische 
chirurgie. In het MUMC+ worden we 
eens in de 2-3 maanden gekoppeld 
aan een staflid met een specifiek 
aandachtsgebied. Loop je mee met 

specialist
in opleiding

 “De opleiding 

vraagt een enorme 

investering. Maar op 

een bepaald moment 

heb je een doel voor 

ogen en dan ga je 

ervoor.”

Plastisch chirurg word je 
niet zomaar. Je hebt er 
kunde, passie en vooral 
doorzettingsvermogen voor 
nodig; het duurt zo’n 14 tot 
16 jaar voordat je jezelf 
erkend medisch specialist 
mag noemen. Kim Wehrens 
(34) is bestuurslid van de 
Junior Vereniging voor 
Plastische Chirurgie (JVPC) 
en 5e-jaars specialist in 
opleiding in het Maastricht 
Universitair Medisch 
Centrum (MUMC+), een 
van de 10 Nederlandse 
ziekenhuizen waar je 
opgeleid kunt worden tot 
plastisch chirurg. Ze vertelt 
wat de opleiding inhoudt en 
waarom het zo de moeite 
waard is.  

08.00

07:45 De dag start met de overdracht. 
Het hele team is aanwezig. We bespre-
ken de avond- en nachtdienst en nemen 
de visites van de komende dag door. 

08:00 Naar de verpleegafdeling. Ik ga 
langs bij een jongetje van 4 maanden 
dat gisteren geopereerd is. Hij had een 
hazenlip (schisis). Het werd ontdekt bij 
de 20-weken echo. Dat kunnen we heel 
mooi herstellen met een eenvoudige 
ingreep. Ik merk dat de rust bij de 
ou-ders zowel voor als na de operatie 
ervoor zorgen dat het heel goed gaat 
met de kleine. Voeden gebeurt met een 
fingerfeeder (soort spuitje) en daar is 
geduld en doorzettingsvermogen voor 
nodig.

een handspecialist, dan opereer je 
drie maanden voornamelijk  handen. 
Zo leer je vakbreed de technieken 
te beheersen. Naast de landelijke 
examens hebben wij tweejaarlijks 
anatomieonderwijs in de snijzaal, 
waarbij anatomie kennis wordt 
getoetst en operatietechnieken worden 
geoefend op de lichamen van overleden 
patiënten. Je wordt als specialist in 
opleiding echt niet zomaar op iemand 
losgelaten. Je bent goed voorbereid en 
getraind. 

“In principe word je opgeleid tot 
algemeen plastisch chirurg. Je 
onderscheiden binnen het specialisme, 
doe je na de opleiding. Je kunt tijdens 
de opleiding wel stages lopen binnen 
je interessegebied. In een academisch 
ziekenhuis zie je bijvoorbeeld slechts 
sporadisch facelifts, want dat is niet-
vergoede zorg. 
 

 

Dus als je daar meer van wil weten 
kun je meelopen in een ziekenhuis 
waar ze veel cosmetiek doen. Dat heb 
ik een half jaar gedaan, in Eindhoven 
en Veldhoven. Inmiddels zit ik in het 
5e jaar van de opleiding, want in 
februari 2015 ben ik klaar. De opleiding 
afronden doe je met een afsluitend 
examen, over alle stof die je hebt 
geleerd. Dat kan door middel van 
het Nederlands mondeling examen 
of het internationale EBOPRAS 
examen, waarmee je na je opleiding 
ook buiten Europa kunt werken. Na 
het examen ga je solliciteren. Door de 
komst van stafmaatschappen en het 
langer blijven werken van de oudere 
specialisten is het vinden van een 
geschikte plek helaas moeilijk. Het 
is dus weer afwachten of je ergens 
terecht kunt.   
 
 

 

“Om de opleiding te kunnen doen 
moet je vriendschappen, relaties 
en vrije tijd opgeven. Een enorme 
investering. Maar op een bepaald 
moment heb je een doel voor ogen en 
dan ga je ervoor. En ik vind het zo’n 
leuk vak. Heel creatief. Kijk, bij een 
blindedarmontsteking is het duidelijk; 
die moet eruit en dan is de patiënt 
beter. Bij plastische chirurgie is het 
anders. Er zit ergens een defect  en dat 
moet verholpen worden. Maar daar 
zijn wel tien manieren voor. De kunst 
is om het zo mooi mogelijk te doen, 
met zo min mogelijk belasting voor de 
patiënt. En als je een paar bijzondere 
dingen hebt gezien wil je meer. Zo 
werkt het. We hebben op de afdeling 
soms hele spannende operaties of 
onverwachte situaties. Dan blijft niet 
alleen de dienstdoende chirurg, maar 
de anderen vaak ook. Je belt gewoon je 
eetafspraak af. Omdat het aanstekelijk 
is. Omdat je elkaar bij wil staan. 
Omdat je wil leren. Uiteindelijk zijn we 
allemaal vakidioten.”

08.30

12.0008:30 Op de polikliniek voor 
gesprekken met nieuwe en controle- 
patiënten. Ik spreek een 87-jarige 
mevrouw, die is doorgestuurd door 
de dermatoloog. De plekken op haar 
hand zijn een voorloper van een 
kwaadaardige huidaandoening. Wij 
willen opereren, maar ze ziet het niet 
zitten. Daar moet je je bij neerleggen 
als arts. De keus is aan de patiënt.

12:00 Lunchen. Daarvoor hebben we 
een prachtige kantine in het AZM, 
maar regelmatig eet je toch broodje 
in de wandelgangen of achter je 
computer. Onze werkweken duren 
48 uur, inclusief diensten 55 uur. 
Maar gezien het voorbereiden van 
onderwijs en examens, het doen van 
wetenschappelijk onderzoek, het 
bijwonen van congressen, cursussen 
en refereeravonden gaan er meer uren 
in je werk zitten dan de uren die er 
officieel voor staan.
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Plastische chirurgie 
bij een kind van drie 
maanden: je moet er niet 
aan denken. Voor kinderen 
die worden geboren 
met een zeldzame, 
complexe schedel- of 
aangezichtsafwijking of 
de welbekende ‘hazenlip’ 
is een ingreep echter 
noodzakelijk.

‘ Ze geven je letterlijk en 
figuurlijk hun kind in handen.’

Bijzonder hoogleraar craniofaciale 
afwijkingen aan het Erasmus 
MC en plastisch chirurg Irene 

Mathijssen behandelt kinderen met 
grote zorg en passie. "Bij kinderen gaat 
het nooit om mooi worden, of perfect. 
Je wil het abnormale kwijt."

Wanneer wist je dat je je wilde 
specialiseren in craniofaciale 
chirurgie?
"Ik studeerde geneeskunde en was 
coassistent bij plastisch chirurg 
Vaandrager. Hij inspireerde me. Voor 
het eerst werd ik uitgedaagd om zelf 
na te denken over de beste oplossing 
voor die ene specifieke patiënt. Dat is 
heel typerend voor het plastische en 
dat vond ik leuk. Ook zag ik bij hem 
voor het eerst een operatie van een 
kind met een aangeboren afwijking 
van de schedel. Het maakte indruk. Je 
opereert een kind dat nog geen jaar 
oud is. 

 ‘komen tot creatieve, 

persoonlijke oplossingen 

per patiënt. Dat maakt 

het  vak fantastisch.’

Je maakt de huid open van oor tot oor 
en legt de hele huid los. Je verandert de 
schedel en het gezicht, klapt de huid 
weer terug en er ligt een ander kind. 
Een operatie met enorme impact. Voor 
het kind, voor de ouders. Toen ik dat 
had gezien wist ik zeker: wat hij doet 
wil ik ook doen, precies hetzelfde."

Ingrijpende operaties bij hele jonge 
kinderen, heb je daar geen moeite 
mee? 
"Collega’s vertellen dat ze het 
moeilijker vonden om op de 
kinderafdeling te werken nadat ze zelf 
moeder waren geworden. Zelf heb ik 
geen kinderen, ik ken dat gevoel niet. Je 
staat soms wel voor grote uitdagingen. 
De allerkleinsten hebben geen weet 
van wat er gebeurt, maar oudere 
kinderen moet je voorbereiden op wat 
ze te wachten staat. Bij deze trajecten 
zijn daarom een maatschappelijk 
werker of psycholoog betrokken. Ook 
heb je te maken met de onzekerheid 
van ouders. Ze willen het beste voor 
hun kind, maar weten niet waar ze 
goed aan doen. Beslissen vinden ze 
moeilijk. Bij elke operatie is er een 
ouder die huilend wegloopt als het 
kind onder narcose wordt gebracht. 
Ze geven je letterlijk en figuurlijk hun 
kind in handen. Ik ben me bewust van 
die verantwoordelijkheid en kan me 
inleven in de emoties, maar als ik bezig 
ben kan ik het goed loslaten." 

Waarom zijn die operaties nodig? 
"Dat is per afwijking verschillend, 
maar in het geval van de aangeboren 
afwijking aan de schedel is deze 
abnormaal van vorm en wil hij 
niet meegroeien. Hierdoor kunnen 
problemen ontstaan; het kind 
krijgt een te hoge hersendruk, 
gaat slechter zien en het IQ kan 
er onder leiden. Bij de complexe 
aandoeningen sluiten de ogen niet 
en zijn er ademhalingsproblemen. 
Door kinderen zo vroeg mogelijk te 
opereren, kunnen we het risico op 
deze problemen aanzienlijk verlagen. 
Het wordt niet nul, daarom houden 
we de kinderen onder controle totdat 
ze 18 jaar zijn. Zo zijn we er op tijd 
bij wanneer zich nieuwe problemen 
voordoen. Meestal blijft het bij een 
operatie. Bij de meer uitgesproken 
situaties worden kinderen in hun 
jeugd soms 20 tot 30 keer geopereerd. 
Heel heftig en intensief. Naast de 
functionele problemen die kunnen 
ontstaan, is er ook nog het uiterlijke 
aspect. Deze kinderen zien er 
abnormaal uit. Sommige ouders 
besluiten te wachten met een 
ingreep tot het kind op een leeftijd 
is waarop het kan meebeslissen, zo 
rond het zesde levensjaar. Als die 
kinderen later bij ons komen zeggen 
ze allemaal: was ik maar eerder 
geopereerd. Ze hebben geleden onder 
hun uiterlijk."

kinder plastische chirurgie

15.45

17.00

17:45 Nog een laatste ronde om een 
deel van de geopereerde patiënten te 
ontslaan. En dan naar huis! 

17:00 Patiëntgegevens invoeren na de 
operatie en nog snel iets opzoeken voor 
het operatieprogramma van morgen.

15:45 Ik mag naar de OK. Je moet je 
omkleden voor je de operatiekamer 
in mag; antibacteriële kleding aan, je 
sieraden af en je haar onder een kapje. 
Ik ga een man opereren met de ziekte 
van Dupuytren. Hij kan zijn vinger niet 
meer strekken en heeft pijn aan zijn 
hand. Je kunt er genetisch aanleg voor 
hebben en het komt veel voor bij rokers 
en mannen boven de 40. 
Bij deze operatie draag ik mijn 
loupebril. De patiënt wordt met 
plaatselijke verdoving in zijn arm 
verdoofd en is dus wakker. Zo kan 
hij ook snel weer naar huis. We 
desinfecteren de arm en binden hem 
af, zodat er geen bloed meer in de 
vingers komt. Dan verwijderen we de 
bindweefselstreng uit zijn hand. 

14:00 In de bibliotheek voor het 
onderwijsmoment. Een keer per 
week komen alle arts-assistenten 
samen voor een examentraining, in 
aanwezigheid van stafleden. Een 
van ons maakt een presentatie met 
vragen over de behandelde theorie. 
We bespreken ook wetenschappelijke 
artikelen en bereiden de anatomie-
lessen voor. Vandaag gaat het over 
brandwonden en de behandeling ervan. 
Leuk want daar weet ik gezien mijn 
onderzoek veel vanaf.

14.00

‘ Uiteindelijk zijn 
we allemaal 
vakidioten.’ 
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wordt geboren. Ook onderzoeken 
we wat de risico’s op een bepaalde 
hersenafwijking zijn voor elke ziekte 
specifiek. We doen vaak ontdekkingen 
die van belang zijn voor andere specia-
lismen, bijvoorbeeld dat kinderen met 
slaapapneus een te hoge hersendruk 
krijgen. Slaapapneus wil zeggen dat je 
tijdens je slaap periodes hebt waarin 
je niet ademt, wat levensgevaarlijk is 
als je er niets aan doet. Kinderen met 
bepaalde afwijkingen hebben daar last 
van, maar ook hele dikke kinderen. Door 
onderzoek weten we dat ook zij behan-
deld moeten worden."

Wat geef je specialisten in opleiding 
mee?
"Dat alleen opereren, je tijd uitzitten en 
doen wat je al 30 jaar doet, niet kan in 
de plastische chirurgie. Ik daag de spe-
cialisten die ik begeleid uit om bij elke 
operatie, ook de meest simpele die ze 

al 100 keer heb-
ben uitgevoerd,
na te denken over 
andere of betere 
mogelijkheden. 
Zelf denk ik nog 
heel vaak: zoals 
ik het nu doe 
heb ik het nog 
nooit gedaan. 
Maar omdat je 
de principes van 
chirurgie snapt 
en delen van een 
ingreep op andere 
manieren ge-
bruikt hebt, kun 
je combineren en 

samenvoegen. Zo kom je tot creatieve, 
persoonlijke oplossingen per patiënt. 
Dat maakt het vak fantastisch."

Welke toekomst zie jij voor de plas-
tische chirurgie?
"Het gekke is dat plastische chirurgie
vrijwel nooit op zichzelf staat. Het 
draait om samenwerking. In de ope-
raties die ik doe werk ik samen met 
een neurochirurg, of een kaakchirurg. 
Bij oncologische reconstructies en 
handchirurgie werkt dat ook zo. Ik denk 
dat wij een waanzinnig sterke partner 
zijn in behandelingen van bijna alle 
aandoeningen die je kunnen over-
komen. Juist omdat wij op creatieve 
wijze problemen kunnen oplossen waar 
een ander niet meer uitkomt, zullen wij 
altijd nodig zijn. Die positie moeten we 
meer gaan innemen; door er te zijn als 
we worden gevraagd en altijd heel veel 
beter te zijn dan een ander. Tenslotte 
bewijst kwaliteit zichzelf."  

Hoe kom je dan te weten dat je kind 
een schedel- of gezichtsafwijking 
heeft?
"Ouders komen er na de geboorte 
helaas vaak zelf achter. Ze voelen al 
snel aan dat er iets niet in orde is en 
gaan naar de huis- of kinderarts. Daar 
krijgen ze vaak te horen dat het door 
de geboorte komt en dat het wel bij 
zal trekken; ook artsen herkennen het 
vaak niet. Zo gebeurt het dat die ouders 
op internet gaan zoeken, onze website 
vinden, een uitdraai maken en de 
kinderarts vertellen hoe het zit. Ergens 
snap ik het nog wel van zo’n dokter; 
hij ziet misschien een keer in zijn hele 
carrière een kind met een dergelijke 
afwijking. Waar ik geen begrip voor 
heb is dat er vervolgens geld, zorg en 
tijd wordt verspild aan diagnostisch 
onderzoek, waarvan de ene helft niet 
nodig is en de andere helft verkeerd 
wordt uitgevoerd. Stuur die ouders 
gewoon direct door naar mij, dan weten 
ze tenminste wat er echt aan de hand 
is. Nascholing regelen en voor meer 
bekendheid zorgen bij kinderartsen 
en consultatiebureau-artsen over dit 
soort aandoeningen is heel erg nodig. 
Ook daar houd ik me mee bezig."

Hoe staan verzekeraars tegenover 
plastisch chirurgie bij kinderen?
"Na het aanvragen van zo’n operatie 
ontvang ik regelmatig brieven van 
verzekeringsartsen die niet snappen 
waarom een kind van drie maanden 
een plastisch chirurg nodig heeft. Dan 
leggen we het nog eens uit en het komt 
altijd goed, maar het zegt alles over 
de vooroordelen die men heeft over 
plastische chirurgie. Dat komt groten-
deels door de overmatige aandacht 
voor de cosmetische kant van ons 
vak in de media, terwijl dat maar een 
heel klein onderdeel is. Blijkbaar heeft 
televisie zo’n impact dat zelfs collega’s 
een verkeerd beeld krijgen van wat 
wij doen. Dat beeld bijstellen is een 
van de taken van de NVPC, maar ook 
van chirurgen zelf. Ik geef regelmatig 
lezingen en interviews voor kranten. Je 
durven uitdragen wat je doet en dat je 
er goed in bent, anders weet niemand 
het en dan heb je er niks aan."

 ‘Nascholing 

regelen en voor meer 

bekendheid zorgen 

bij kinderartsen en 

consultatiebureau-

artsen over dit soort 

aandoeningen is heel 

erg nodig.’

Je bent voorstander van centralisatie 
van de zorg voor deze kinderen. 
Waarom?
"Per jaar worden zo’n 150 kinderen met 
een zeldzame schedel- of gezichts-
afwijking geboren. Er zijn nu vijf acade-
mische ziekenhuizen die de kinderen 
behandelen, waarvan er drie nog 
geen tien kinderen per jaar opereren. 
Dat kan niet. Ontwikkelingen rondom 
deze afwij-kingen gaan razendsnel 
en die moet je bijhouden om het echt 
goed te doen. Dat betekent congres-
sen bezoeken, literatuur bijhouden, je 
resultaten goed bestuderen, verbe-
teren. Dat doe je niet als je zo weinig 
patiënten hebt. Dus blijf je hangen in de 
standaardbehandeling die je ooit hebt 
geleerd en dat is buitengewoon nadelig 
voor de patiënt. Bovendien is aange-
toond dat meer ervaring ervoor zorgt 
dat je de operaties in kortere tijd kunt 
uitvoeren, waardoor het veiliger wordt 

en er minder bloedverlies optreedt. 
Om kwaliteit te blijven bieden is het 
daarom noodzakelijk om de zorg 
voor kinderen met aangeboren afwij-
kingen te centreren in twee zieken-
huizen, in plaats van vijf, wat naar alle 
waarschijnlijkheid ook gaat gebeuren."

Hoe belangrijk is wetenschappelijk 
onderzoek?
"Met dit vak is het zo dat als je vandaag 
gaat uitzoeken hoe het zit, je morgen je 
operatie kunt verbeteren. Het is meteen 
toepasbaar en dus heel belangrijk!
 Naast mijn operatieprogramma be-
geleid ik als bijzonder hoogleraar tien 
mensen die voor hun promotie weten-
schappelijk onderzoek doen naar het 
ontstaan deze afwijkingen, de erfelijke 
factoren die meespelen en de beste 
behandelingen van de verschillende 
afwijkingen. Hierdoor kunnen we ou-
ders vertellen hoe groot de kans is dat 
hun tweede kind ook met een afwijking

‘ We doen vaak 
ontdekkingen 
die van belang 
zijn voor andere 
specialismen.’

Is een normaal uiterlijk belangrijk?
"Het is cruciaal. Er is veel onderzoek 
gedaan naar de invloed van je uiterlijk 
op de kansen in je leven, op gewone 
dingen als vriendschap, een relatie of 
promotie. Die is enorm. Let er maar 
eens op. Je beoordeelt de mensen 
in je omgeving continue op hoe ze 
eruit zien. En deze kinderen zien er 
zo anders uit dat wordt gedacht dat 
ze geestdood zijn, terwijl ze meestal 
een volstrekt normale intelligentie 
hebben. Ze begrijpen heel goed dat 
ze anders worden behandeld dan 
broertjes en zusjes. Op school wennen 
ze uiteindelijk aan je, maar daarna 
een baan zoeken, of een stageplaats 
is heel confronterend. Op een brief 
ben je welkom, totdat je binnenkomt. 
Je ziet vaak dat deze kinderen, ook als 
ze eenmaal volwassen zijn, nieuwe 
situaties vermijden uit angst voor 
reacties op hun uiterlijk. Hierdoor 
raken ze geïsoleerd."

Maak jij ze weer normaal?
"Ik beweer niet dat ik iedereen perfect 
normaal krijg, maar daar gaat het 
ook nooit om. Je wil het abnormale 
kwijt, niet meer dag in dag uit worden 
aangestaard. Ik heb bijvoorbeeld een 
hele grote operatie op een meisje 
uitgevoerd, groter kan bijna niet. Haar 
voorhoofd, oogkassen en bovenkaak 
moesten worden losgemaakt en naar 
boven gebracht. Het eerste wat haar 
ouders zeiden na de operatie was: nu 
is ze precies zoals haar twee oudere 
zusjes. Dat is echt het allermooiste 
compliment."

Kunnen afwijkingen voor de geboorte 
al worden ontdekt?
"Ja, in principe kun je alles zien bij 
de 20 weken echo. Maar afwijkingen 
aan het gezicht of de schedel zijn zo 
zeldzaam dat de meeste echografisten 
ze niet herkennen. Ik krijg bijna nooit 
iemand doorgestuurd die nog moet 
bevallen. Wat tegenwoordig wel 
herkend wordt is schisis, een hazenlip. 
Een op de 500 kinderen wordt daarmee 
geboren en dat kunnen we met een vrij 
simpele ingreep heel goed behandelen. 
Overigens vergroot niet alleen de 
hoge leeftijd van moeder de kans op 
aangeboren afwijkingen, maar ook de 
hoge leeftijd van de vader. Daar zou 
meer aandacht aan moeten worden 
besteed door verloskundigen."
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De strijd tegen brandwonden noemt hij: 
een achterhoedegevecht. Met littekens die 
levenslang blijven. ‘In Nederland zijn we 
al een stapje verder. Plastisch chirurgen 
zijn bezig met nieuwe technieken zoals 
de kunsthuid om een huid te vormen die 
gladder en soepeler is, maar in Afrika richten 
we ons voornamelijk op de functionaliteit. 
We opereren handen, armen of benen die 
dichtgevouwen en vergroeid zijn. We maken 
ze los en voegen huidtransplantaties toe 
zodat de kinderen een zo normaal mogelijk 
leven kunnen leiden.’ 

 Het preventieprogramma dat 
Interplast een aantal jaar geleden begon 
is tegen de verwachting van Zeeman 
in een groot succes gebleken. Burn 
Prevention Officers bereikten met jaarlijkse 
bijeenkomsten 80.000 mensen in de 
sloppenwijken van Kampala, met informatie 
over het voorkomen en behandelen van 
brandwonden. ‘Mensen schermen hun 
vuurtjes nu beter af en ze spreken elkaar 
er ook op aan. Uit gesprekken met lokale 
leiders blijkt dat dit vorig jaar tot minder 
slachtoffers heeft geleid.

‘ Het verschil dat 
je kunt maken is 
levensgroot.’O p een vroege zaterdag in juni knalt 

een tankwagen vol benzine vlakbij 
de Oegandese hoofdstad Kampala 

frontaal op een Toyoto Ipsum. De tankwagen 
kantelt. Het duurt niet lang of van alle kanten 
snellen boda-boda’s op het ongeluk af. De 
bestuurders van deze brommertaxi’s vullen 
hun tanks bij met gratis benzine, totdat een 
explosie een einde maakt aan het leven van  
31 omstanders. Ongeveer hetzelfde aantal 
komt terecht in het brandwondencentrum 
van het nabij gelegen Mulago Universiteits 
Ziekenhuis met 1600 bedden.

 ‘Zo’n ongeluk toont de urgentie 
aan van een brandwondencentrum’, zegt 
Rein Zeeman van Interplast Holland, die 
bijna 25 jaar geleden voor het eerst als 
plastisch chirurg in Oeganda kwam. Daar 

Nederlandse 
plastisch 
chirurgen in 
Afrika
Interplast Holland stuurt 
elk jaar plastisch chirurgen 
op missie naar afrika. 
Honderden kinderen lopen 
hier dagelijks ernstige 
brandwonden op door de 
open vuurtjes waar hun 
moeders op koken. 

 ‘armoede veroorzaakt 

brandwonden en 

brandwonden veroorzaken 

armoede.’

projecten in het buitenland

iNterPlast hollaND 

oPereert iN ViJF 

aFrikaaNse laNDeN 

Plastisch chirurg Rein Zeeman richtte samen met 

anderen in 1990 Stichting Interplast Holland op. 

De basis voor het inmiddels wereldwijde netwerk 

van plastisch chirurgen werd in 1969 gelegd 

aan de Stanford Universiteit, met de oprichting 

van Interplast USA. De organisatie richt zich op 

reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden, 

bij kinderen en (jong)volwassenen met onder 

meer lipspleten en brandwonden. Interplast 

Holland zendt jaarlijks teams naar Zanzibar, 

Burundi, Nigeria, Oeganda en Guinee-Bissau. 

De medewerkers van Interplast verlenen hun 

diensten om niet en de behandeling is voor 

patiënten gratis. De stichting wordt volledig 

gefinancierd door donateurs, meer informatie: 

www.interplastholland.nl. 

afrikavirus  Rein Zeeman liep het ‘Afrikavirus’ 
op toen hij als jonge tropenarts twee jaar in 
Zambia werkte. Afrika bleef trekken. ‘Het is 
een mix van avontuur en het feit dat je daar als 
plastisch chirurg zoveel kan betekenen. Voor 
de meeste mensen is plastische chirurgie iets 
compleet nieuws, als van God gegeven soms. 
Voorheen gebeurde niets met brandwonden 
of een lipspleet, kinderen bleven daar gewoon 
mee rondlopen. Het verschil dat je kunt maken 
is levensgroot.’

 Aan een nieuwe missie van Interplast 
gaat altijd een verkenningsmissie vooraf, 
om de plaatselijke omstandigheden te leren 

kennen en te zien of patiënten de minimale 
nazorg kunnen krijgen. Een team van 
Interplast gaat niet op eigen initiatief op reis, 
maar op uitnodiging van bijvoorbeeld een 
lokaal ziekenhuis, lokale artsenorganisatie, 
of een consulaat. ‘Plaatselijke artsen 
kijken mee, doen mee en leren van ons. 
We verwisselen samen met verzorgers de 
verbanden, zodat zij het kunnen overnemen. 
We geven de ouders instructies, ouders zijn 
heel goede fysiotherapeuten. Uiteindelijk 
willen we niet alleen in Kampala, maar ook 
op andere locaties ervoor zorgen dat ze het 
zonder ons kunnen.  

was toen nog vrijwel niets voor patiënten 
met brandwonden. Inmiddels is het in 2004 
geopende brandwondencentrum in Kampala 
een ‘strong hold’ van Interplast. Direct na 
het ongeluk met de tankwagen stuurde 
Interplast Holland geld en materiaal naar het 
brandwondencentrum, waar lokale artsen en 
andere zorgverleners zelf de behandelingen 
uitvoerden. Plastisch chirurgen van Interplast 
hebben hun Oegandese collega’s opgeleid om 
het ultieme doel te verwezenlijken: zichzelf 
vervangbaar maken.  

achterhoedegevecht  De urgentie is hoog, op 
een continent waar de meeste mensen hun 
eten op open vuurtjes bereiden en waar die 
open vuurtjes dagelijks honderden ernstige 
brandwonden veroorzaken. Meestal bij 
kinderen. ‘Het is een vicieuze cirkel’, zegt 
Zeeman. ‘Armoede veroorzaakt brandwonden 
en brandwonden veroorzaken armoede.’ 
Een kind dat in Afrika brandwonden oploopt 
krijgt zelden medische hulp. Veel kinderen 
gaan dood aan onbehandelde brandwonden 
of lopen contracturen op, vergroeide 
lichaamsdelen. Hun moeders verbergen  
hun verminkte kinderen, naar school gaan  
ze niet. 
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aangezichtsverlamming

Door een operatie waarbij een gezwel bij de hersenstam 
werd weggehaald, raakten de gehoors- en evenwichtszenuw 
en de zenuw die de aangezichtsspieren aanstuurt 
onherstelbaar beschadigd.
“Ik had van de ene op de andere dag een totaal scheef 
gezicht. Iedereen staart naar je, je voelt je kwetsbaar en 
soms word je zelfs depressief. Je oog sluit niet goed en het 
voelt het alsof er continu zand in je oog zit. Gelukkig was er 
een oplossing."
De aangezichtsspieren konden opnieuw van stroom worden 
voorzien vanaf de tongspierzenuw. Een jaar na de ingreep 
valt het ‘in rust’ niet meer op dat de spieren verlamd zijn 
geweest, en met het aanspannen van de tongspier is er ook 
weer een lach. Deze ingreep is een variatie op een operatie 
die 100 jaar geleden al is bedacht!

lichaamsreconstructie

Deze mevrouw is - na een maagverkleiningsoperatie - in 
1 jaar afgevallen van 130 naar 70 kg. Medisch gezien ben 
je dan weer gezond. Helaas draag je wel de gevolgen mee 
van het extreme gewichtsverlies. Je lichaam is eigenlijk 
verminkt en vaak gaat het gewichtsverlies gepaard met 
lichamelijke en psychische klachten. Het belemmert je 
om normaal te functioneren. Als je meer dan 12 maanden 
op gewicht blijft, kun je voor een lichaamsreconstructie in 
aanmerking komen. Een beperkt aantal centra in Nederland 
mag deze operatie uitvoeren. De contouren van je lichaam 
worden gereconstrueerd waardoor je lekkerder in je vel 
zit. En, onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die een 
lichaamsreconstructie ondergaan een veel grotere kans 
hebben om hun lichaamsgewicht stabiel te houden. 

oor reconstructie

Je oor afgebeten door een hond! Het zal je maar overkomen. 
Het ontbrekende deel van het oor is gereconstrueerd door 
een 'skelet' te maken van kraakbeen. Dat kraakbeen komt 
van: de ribben! Het stuk rib is bedekt met eigen huid van de 
achterzijde van het oor. Daarmee is de vorm hersteld, maar 
zit het oor vast aan het hoofd. In een tweede operatie wordt 
de oorschelp losgemaakt en ook aan de achterzijde van huid 
voorzien. 
Na 1 jaar is er een eindresultaat. De operatie wordt door 
een zeer beperkt aantal plastisch chirurgen uitgevoerd en is 
niet eenvoudig; het is vooral moeilijk om de details goed te 
krijgen. Patiënten moeten ouder zijn dan 8 jaar. Dan pas heb 
je voldoende stevig kraakbeen bij je ribbenkast!


