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Hij startte zijn studie geneeskunde in 1941 aan de universi-
teit van Utrecht maar door de oorlog en de daarop volgende 
Duitse bezetting werd dit een jaar later stopgezet. Om onder 
de dreiging van tewerkstelling in Duitsland uit te komen, 
dook Huffstadt onder tijdens de bezetting. Na de bevrijding 
pakte Huffstadt zijn studie medicijnen weer op en hij be-
haalde zijn artsexamen op 29 juli 1949. 
Hij volgde in Rotterdam zijn opleiding tot algemeen chi-
rurg bij Cornelis van Staveren (1903-1997). De assistent in 
opleiding van de gloednieuwe afdeling van de plastische en 
reconstructieve chirurgie van dr. Jan Raadsveld (1912-1978) 
was gedurende een lange tijd ziek en zijn vervanging was 
zeer gewenst. Van Staveren besloot dat zijn jonge assistent 
Huffstadt de ideale vrijwilliger was voor deze baan. Tegen-
stribbelend accepteerde Huffstadt deze taak in dit voor hem 
volledig nieuw en onbekend specialisme. Maar al snel werd 
hij erg gegrepen hierdoor en ’bekeerd’ tot de plastische chi-
rurgie. 
Na een periode van drie jaar algemene chirurgie vervolgde 
hij daarom gedurende twee jaar de opleiding plastische chi-
rurgie bij dr. Jan Raadsveld en hij volgde ook nog een waar-
devolle introductie in de KNO onder leiding van de KNO-
arts dr. P de Haan. Nog tijdens zijn opleiding in Rotterdam 
startte hij al gesprekken met professor Leendert D. Eerland 
(1887-1985) van de Groningse Universiteit voor een toekom-
stige functie als plastisch chirurg. Zoals gebruikelijk in het 
Nederland van die tijd werd het laatste jaar van opleiding tot 
plastisch chirurg in het buitenland afgelegd. Daarom bracht 
Huffstadt dit laatste jaar door bij Sir Archibald McIndoe in 
East Grinstead in Engeland. 

Op 1 september 1955 werd hij officieel geregistreerd als 
(zevende) plastisch chirurg bij de Specialisten Registratie 
Commissie in Nederland. Hij was erg gemotiveerd om aan 
zijn baan in Groningen te beginnen maar dit werd tegen-
gehouden door het ministerie van Oorlog en moest hij de 
winter van 1955 doorbrengen met volkomen nietsdoen. Hij 
startte zijn carrière als plastisch chirurg in Groningen bij het 
Rooms Katholieke ziekenhuis op 1 februari 1956. Hij opende 
ook een polikliniek plastische chirurgie bij het universiteits-
ziekenhuis in de stad mede dankzij de bereidwilligheid van 
de orthopedisch chirurg H.A.J. Kruseman. Tijdens de eer-
ste hectische jaren reisde hij ook veel door het land om de 
contacten met de overige zes plastisch chirurgen te onder-

houden. Hij was een erg actief lid van de Nederlandse Ver-
eniging ter promotie van Chirurgie en de Nederlandse Ver-
eniging van Plastische Chirurgie. In korte tijd bouwde hij 
een nieuwe afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie 
op in beide ziekenhuizen. In het begin van 1958 verdedigde 
hij zijn proefschrift over de behandeling van peesverwondin-
gen aan de hand met peestransplantaties. Zijn promotor was 
professor Eerland, maar de promotie werd gedaan in Rot-
terdam. Een aantal publicaties, de meeste in het Nederlands, 
volgden. Daarna schreef hij nog enige leerboeken. 
Dit alles leidde er toe dat hij in 1965 werd aangesteld als 
opleider in de plastische chirurgie en uiteindelijk werd hij 
in 1970 de eerste hoogleraar in de plastische chirurgie in 
Nederland. 
Hij was – naar Brits voorbeeld – een groot voorstander van 
actieve samenwerking met andere specialismen en binnen 
korte tijd ontstonden verschillende multidisciplinaire teams 
in Groningen zoals een schisisteam, een handenteam, een 
wondteam, een team voor hoofd- en halschirurgie. De op-
leidingsfaciliteiten in Groningen onder Huffstadt waren 
uitstekend en zodoende trok hij ook leerlingen aan uit de 
Nederlandse Antillen, Indonesië en Suriname. Tevens orga-
niseerde hij opleidingen ’overzee’ bijvoorbeeld door verschil-
lende teams van diverse specialisaties trainingen te laten ge-
ven in Java op een voormalige bases. Hij opereerde zelf ook 
regelmatig in de tropen.

Lange tijd was de leeftijd voor emeritaat voor professoren 70 
jaar. Helaas voor Huffstadt werd de Nederlandse wetgeving 
op dit punt gewijzigd en werd dit teruggebracht naar 65 jaar, 

in memoriam

Adolf Johan casimir (Bob) huffstadt  
(9 februari 1922 - 26 april 2014)
Adolf Johan Casimir (Bob) Huffstadt werd geboren op 9 februari 1922 
in voormalig Nederlands-Indië. Zijn vader was in dienst bij de Bataafse 
Petroleum Maatschappij (BPM). De Nederlandse gemeenschap op het 
eiland Tarakan was erg klein en de mogelijkheden voor scholing waren 
beperkt. Bob Huffstadt ging derhalve al in 1929 naar Nederland voor 
scholing en volgde vanaf 1936 de HBS-B in Zeist. 
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Huffstad hield van de natuur in Nederland en de tro-
pen en was een groot dierenliefhebber. Hij startte de 
dag vroeg door al om 6 uur te gaan wandelen met zijn 
bloedhonden en tegelijkertijd de vogels in de omgeving 
te observeren. In de avond hield hij van een goed glas 
whisky met een uitstekende sigaar. Helaas was dit laatst 
na een bypassoperatie in 1997 niet meer toegestaan.  
Huffstadt is twee keer getrouwd geweest en vader van zes 
kinderen en grootvader van twaalf kleinkinderen. De laatste 
jaren van zijn leven bracht hij alleen door, na zijn vrouw Ja-
net en zijn laatste hond overleefd te hebben. Hij overleed 
jongstleden april na een kort ziekbed in zijn geliefde UMCG. 

Prof. dr. P.M.N. Werker,
Hoofd afdeling Plastische Chirurgie

Bron: voor dit in memoriam werd dankbaar gebruikgemaakt 
van de tekst van dr. B. Haeseker en prof. dr. J.-P.N. Nicolai 
uit 2002. Het stukje verscheen in De ontwikkeling van de plas-
tische chirurgie in Groningen ter gelegenheid van Huffstadts 
tachtigste verjaardag (blz. 5-7).

om in overeenstemming te zijn met andere beroepen. Der-
halve moest Huffstadt zeer tegen zijn zin in en ondanks alle 
protesten in 1987 met emeritaat. 

Als opleider was Huffstadt strikt en punctueel. Hij had een 
uitgesproken mening over verscheidene aspecten van het le-
ven in het algemeen en speciaal op het gebied van opleiding. 
Hij was streng, maar had zeker ook gevoel voor humor. Hij 
leidde veel plastisch chirurgen in Nederland op, tevens veel 
buitenlandse artsen. Hij stimuleerde wetenschappelijk on-
derzoek en uiteindelijk werden vier van zijn leerlingen te-
vens professor in de plastische chirurgie in Nederland. Zijn 
hart lag bij handchirurgie en bij schisischirugie. Hij was 
medeoprichter van de Nederlandse Handchirurgie groep 
en andere verenigingen. Hij werd beloond met vele erelid-
maatschappen van vele verenigingen, waaronder een bij de 
NVPC. In 2006 werd zijn naam verbonden aan de cursus-
sen en congressen die de afdeling Plastische Chirurgie van 
het UMCG met regelmaat organiseert.


