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In mei zal professor Kon, rond zijn 65ste verjaardag, offi
cieel afscheid nemen van de afdeling Plastische en Recon
structieve Chirurgie van het UMC Utrecht, waar hij sinds 
1986 werkzaam is. Na 24 jaar de afdeling te hebben gerund 
is het volgens Kon tijd voor een nieuwe hoogleraar. “Op een 
gegeven moment is het goed om een jonger iemand de kans 
te bieden zijn stempel op de afdeling te drukken. Ik ga nog 
steeds elke dag met plezier naar mijn werk, maar het is mooi 
geweest.” Wel zal Kon waar nodig blijven mee opereren en 
zodoende zijn specifieke kennis overdragen.

oPleiding

Kon wilde in eerste instantie architect worden. “Waarom ik 
dan toch geneeskunde ben gaan studeren, in Amsterdam, 
weet ik eigenlijk niet. Maar het bleek een goede keuze. Chi
rurgie werd al gauw de richting waarin ik verder wilde gaan. 
Het plastisch chirurgische werk dat ik zag in het Emma Kin
derziekenhuis (Amsterdam) sprak me erg aan, ik wilde dit 
creatieve vak dan ook graag beoefenen. Omdat ik niet direct 
aan de opleiding heelkunde kon beginnen na mijn studie, 
heb ik eerst een jaar pathologie gedaan. Dat werd me door 
de opleider heelkunde geadviseerd. Ik vond het ook interes
sant en het is een goede basis geweest”, vertelt Kon. Ver
volgens heeft hij vier jaar in het Sint Lucas Ziekenhuis ge
werkt tijdens de opleiding algemene heelkunde, alvorens in 
1979 over te stappen naar de opleiding plastische chirurgie 
(in het toenmalige VU ziekenhuis). Kon: “Net daarvoor ben 
ik gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het 
proefschrift Gewrichtsreconstructie met perichondrium en syn-
thetische hydrogels. Na het afronden van de opleiding plasti
sche chirurgie in 1982 heb ik driekwart jaar als staflid bij het 
VU ziekenhuis gewerkt, maar kon daar niet blijven. Omdat 
er op dat moment in de regio Amsterdam geen vacatures 
waren, ben ik naar het buitenland vertrokken.”

isRaël

Via een Israëlische studievriend kwam Kon terecht in Israël. 
“Toen ik bij hem in Beer Sheva op bezoek was, ben ik bij de 
afdeling Plastische Chirurgie van het Soroka Medical Center 
gaan kijken. Ze bleken een handchirurg nodig te hebben en 
daar dat op dat moment mijn interesse had, ben ik daar ruim 
twee jaar gaan werken. Ik kon naast de handchirurgie ook op 
het gebied van de plastische chirurgie van alles doen. Deze 
periode is dan ook heel belangrijk geweest voor mijn verdere 
ontwikkeling als plastisch chirurg en heeft me veel ervaring 
opgeleverd”, licht Kon toe. Vervolgens werkte Kon nog een 
jaar in Tel Aviv (Academisch ziekenhuis Tel Hashomer) als 
plaatsvervangend hoofd van de afdeling Plastische Chirurgie 
en Brandwonden Unit. Tevens was hij betrokken bij de ont
wikkeling van de microchirurgie in Israël. In 1986 werd hij 
door de toenmalige hoogleraar van het Academisch Zieken
huis Utrecht (AZU), prof. dr. de Jong, benaderd en keerde 
hij terug naar Nederland.

umc utRecht

Kon bekleedde van 1986 tot 1990 de functie van chef de 
clinique van de afdeling Plastische, Reconstructieve en 
Handchirurgie van het AZU, het tegenwoordige UMC 
Utrecht. Daarna werd hij waarnemend afdelingshoofd en op 
1 juli 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar. “De afdeling is 
sindsdien gegroeid. We hebben meer assistenten en stafle
den, daarentegen hebben we nu minder bedden dan toen 
omdat patiënten korter in het ziekenhuis verblijven”, zegt 
Kon. Na al die jaren vindt Kon de plastische chirurgie nog 
steeds een prachtig vak en heeft hij het naar zijn zin in het 
UMC Utrecht. “Ik heb een uiterst loyale staf, waarmee ik al 
jaren samenwerk en waarvan een deel hier is opgeleid. Dat 
we weinig wisseling in de staf hebben gehad, zegt denk ik 
wel wat over de sfeer. Ik probeer dienend leiding te geven, 
juist niet als hoofd altijd op de voorgrond te treden, maar 
mensen in hun waarde te laten en te stimuleren.” Binnen 
het ziekenhuis gedijt de afdeling goed. Kon: “Een prettige 
verstandhouding met andere disciplines is belangrijk, wij 
zijn immers een dienstverlenend specialisme. We werken 
voor talloze andere vakken. Hier gaat dat erg goed.”

veRandeRingen

“Gedurende je carrière loop je ook tegen zaken aan die 
minder plezierig zijn. Zo is de bureaucratische rompslomp 
enorm toegenomen. Er is gedurende de jaren veel veran
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derd, onder meer door nieuwe regelgeving. Zoals het werk
tijdenbesluit voor assistenten, waardoor het compenseren 
van diensten is ingevoerd. Hierdoor missen ze veel tijd in de 
kliniek, dat is mijns inziens zonde. De vraag is of je dokters 
wilt die uitgerust zijn maar minder ervaring opdoen of die 
soms moe zijn en door langere dagen meer kennis vergaren. 
Ik vind het dan ook een onjuiste regeling. Wat mij betreft 
is zoiets de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd”, 
stelt Kon. De taak van hoogleraar en afdelingshoofd omvat 
inmiddels veel meer dan opereren en opleiden. “Manage
ment en financiële zaken komen er bijvoorbeeld bij kijken. 
Ook het vak plastische chirurgie zelf is over de jaren veran
derd. We zijn een aantal onderdelen kwijtgeraakt aan andere 
specialisten, zoals kaakchirurgen en de knoartsen. Het is 
deels onze eigen schuld doordat er in het verleden te weinig 
mensen zijn opgeleid om aan de vraag naar plastisch chirur
gische zorg te voldoen. Andere dingen hebben we behouden 
of zijn ervoor in de plaats gekomen. De plastische chirurgie 
is een vak dat het moet hebben van voortdurende innovatie”, 
aldus Kon. 

innovatie

Ook de chirurgische technieken hebben gedurende de af
gelopen jaren veranderingen doorgemaakt. “Er wordt veel 
meer microchirurgisch gewerkt. Bovendien is het nu niet 
alleen maar een defect sluiten, maar staan ook cosmetiek en 
goed functioneren voorop. Dat is een mooie ontwikkeling, 
waarin we voorop lopen vergeleken met andere disciplines. 
Ontwikkeling en innovatie is zoals gezegd belangrijk voor 
ons vak. Ontwikkelingen op het gebied van regeneratieve 
geneeskunde, tissue engineering, 3Dbioprinting en het in
zetten van stamcellen zijn voorbeelden van innovatie op dit 
moment. Wij doen als afdeling mee aan een consortium met 
een aantal buitenlandse laboratoria, en doen gezamenlijk 
onderzoek naar nieuwe mogelijkheden op deze gebieden. 
Wij zorgen voor klinische input, waar anderen zich meer 
op de stamcellen, scaffolds of 3Dbioprinting richten. Rege
neratieve geneeskunde past bovendien goed bij een van de 
speerpunten van ons ziekenhuis”, legt Kon uit.

aandachtsgebieden

Tot het specifieke werkterrein van Kon behoren aangeboren 
en verworven oorschelpafwijkingen, (secundaire) neuscor
recties en reconstructies. “Kraakbeenwerk is iets dat me, 
sinds mijn promotieonderzoek, is blijven boeien. Met het 
reconstrueren van oorschelpafwijkingen ben ik al in Israël 
begonnen. Ik opereer daar nog steeds tweemaal per jaar. Het 
gaat voornamelijk om oorreconstructies bij kinderen, het is 
fijn om met kinderen te werken en een groot verschil te kun
nen maken voor hun toekomst. Ik hoop dit nog een tijd te 
kunnen blijven doen”, zegt Kon.

ondeRzoek

Op het gebied van onderzoek zet de afdeling Plastische 
Chirurgie van het UMC Utrecht op verschillende pijlers in. 
De afdeling doet klinisch en experimenteel onderzoek naar 
hand en polsproblemen, met name op het gebied van tissue 
engineering van gewrichtskraakbeen. Soortgelijk onderzoek 

Wie is Moshe Kon?
• Geboren op 14 mei 1949 te Amsterdam.
• Studeerde geneeskunde aan de Universiteit van 

 Amsterdam (19671974). 
• Volgde de opleiding algemene heelkunde in het Sint 

Lucas Ziekenhuis, Amsterdam (19751979). En rond
de vervolgens op 1 april 1982 de opleiding plastische 
chirurgie af aan het VU ziekenhuis in Amsterdam 
(19791982).

• Promoveerde in 1979 aan de Universiteit van Am
sterdam op het proefschrift Gewrichtsreconstructie met 
perichondrium en synthetische hydrogels. 

• Werkte na de opleiding driekwart jaar bij het VU zie
kenhuis en van 19831985 als plastisch chirurg en 
handchirurg in het Soroka Medical Center in Beër 
Sheva, Israël. Was daarna een jaar lang plaatsvervan
gend hoofd van de afdeling Plastische Chirurgie en 
Brandwonden Unit van het Academisch Ziekenhuis 
Tel Hashomer, Tel Aviv, Israël.

• Keerde in 1986 terug naar Nederland en werd staflid 
bij de afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand
chirurgie van het AZU. Was van 19861990 chef de 
clinique en werd op 1 juli 1991 benoemd tot hoogle
raar, opleider en hoofd van de afdeling.

• Is momenteel plaatsvervangend opleider plastische 
chirurgie UMC Utrecht.

• Aandachtsgebieden: reconstructie van congenitale 
(microtie) en verworven oormisvormingen, en neus
correcties en reconstructies.

• Is (co)auteur van meer dan 225 wetenschappelijke 
artikelen en promotor van meer dan 30 promovendi.

• Is lid van vele nationale en internationale organisaties 
en ‘clinical professor’ aan de Universiteit van Louis
ville (Kentucky, VS). 

• Is voorzitter van het concilium en tevens vicevoorzit
ter van de NVPC geweest. Was bovendien ‘secretary
general’ van EURAPS (20072011) en neemt binnen
kort het stokje over als president van deze Europese 
vereniging.

• Werd in 2009 benoemd tot Officier in de Orde van 
OranjeNassau voor zijn bijdrage aan de plastische 
chirurgie en de gemeenschap in het algemeen. 

• Woont in Amsterdam, heeft twee getrouwde zoons en 
sinds kort een kleindochter, Liora.
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toekomst

Op de vraag wat gaat u het meest missen, antwoordt Kon: 
“Het functioneren binnen een groep met jonge mensen, 
waarmee je je ervaring kan delen. Ik denk erover om te star
ten met de studie Kunst, Media en Architectuur aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Nu volg ik ook al een cursus archi
tectuur. Deze studie zou ook goed passen bij mijn interesse 
in hedendaagse kunst. Ik heb een goed gevoel over binnen
kort weggaan. Dat je afscheid kunt nemen op een moment 
dat het nog steeds leuk is, is prettig. Al zal ik nog wel even 
(parttime) aanwezig blijven, ik verwacht niet dat mijn opvol
ger voor het eind van het jaar benoemd is.” Over de toekomst 
van de plastische chirurgie zegt Kon het volgende. “We moe
ten blijven zoeken naar vernieuwingen. Dat is de kracht van 
ons vak. Mogelijk kan de regeneratieve geneeskunde daarbij 
een rol gaan spelen. Het is belangrijk dat we assistenten het 
belang van onderzoek en innovatie bijbrengen. Waar bij
voorbeeld de donorhand en gelaatstransplantatie eerst nog 
een ver toekomstbeeld was, was het toch niet veel later daad
werkelijk zover. Van dit soort ontwikkelingen moeten we het 
als vak hebben.”

coRResPondentieadRes

Emma van Laar

Email: emma.vanlaar@dchg.nl

in combinatie met 3Dbioprinting wordt verricht op het ge
bied van oorschelpreconstructies. “We hebben momenteel 
veertien promovendi die op verschillende onderzoeksgebie
den actief zijn, van regeneratieve geneeskunde tot prenatale 
diagnostiek van congenitale afwijkingen”, vertelt Kon.

andeRe activiteiten

Professor Kon is acht jaar lang voorzitter van het concilium 
en daarna vicevoorzitter van de NVPC geweest. “De vereni
ging is door de jaren heen flink geprofessionaliseerd. Ze 
doen veel werk achter de schermen. Het zal nu lastiger zijn 
met de strengere regels, die remmend en beperkend kunnen 
werken. Nederland is een land van regels, dat kan positief 
maar ook vertragend werken”, stelt Kon. 
Binnenkort wordt Kon president van de EURAPS (European 
Association of Plastic Surgeons), waarvoor hij al eerder ge
durende vier jaar ‘secretarygeneral’ was. In 2009 werd Kon 
benoemd tot Officier in de Orde van OranjeNassau voor zijn 
bijdrage aan de plastische chirurgie en de gemeenschap in 
het algemeen. Kon: “Voor het krijgen van deze onderschei
ding moet je aanbevolen worden en ik vind het bijzonder 
dat verschillende mensen uit binnen en buitenland dat 
voor mij gedaan hebben. Deze waardering is misschien wel 
mooier dan het lintje zelf. Ik heb gewoon mijn werk gedaan 
en wat ik nodig en belangrijk vond. Het is mooi als dat ge
waardeerd wordt. Het krijgen van de onderscheiding is wel 
een moment dat je je realiseert wat je allemaal gedaan hebt 
gedurende de jaren.”


