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bern

Het Inselspital is een van de vijf academische ziekenhuizen 
in Zwitserland. De afdeling bestaat uit vier plastisch chirur-
gen, een fellow en drie opleidingsassistenten (figuur 1 en 2). 
Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de afdeling 
handchirurgie, bestaande uit zes handchirurgen en vier op-
leidingsassistenten.
Speerpunten van de afdeling zijn de grotere reconstructies 
en huidtumoren. De reconstructies zijn, na extremiteiten, 
met name trauma, oncologische resecties (hoofd/hals en 
gynaecologisch) en in mindere mate borstreconstructies. 
De huidtumoren die behandeld worden, zijn melanomen 
(inclusief sentinel node en eventuele okselklierdissectie), 
dermatofibrosarcoma protuberans en plaveisel- en basaalcel-
carcinomen in het aangezicht. Ook de algemene plastische 
chirurgie komt er aan bod en in Zwitserland zijn de plastisch 
chirurgen tevens verantwoordelijk voor het plaatsen en ver-
wijderen van de port-a-caths.

In Bern ben ik erg gastvrij ontvangen en de Zwitserse preci-
sie was meteen merkbaar; mijn inlogcodes en personeelspas 
lagen al klaar toen ik aankwam. Wat verder een merkbaar 
verschil was, is dat er in Zwitserland meer geld beschikbaar 
is dan in Nederland voor de gezondheidszorg. Dit merk je 
onder andere doordat er minder druk staat op OK-tijd en aan 
het aantal stafleden betrokken bij een ingreep. Misschien 

mede hierdoor leek de onderlinge samenwerking tussen de 
verschillende afdelingen soepeler en intensiever te verlopen. 
Wat me verder opviel, was de grote hoeveelheid niet-Zwit-
sers die in het ziekenhuis werkt. Zowel onder de artsen als 
OK-personeel was meer dan de helft niet-Zwitsers.
Qua opleidingsmomenten heb ik onder andere een beter 
beeld gekregen van de verschillende acceptorsites voor vrije 
lappen op het onderbeen, de Shafigi tepelreconstructie ge-
leerd en liposuctie van de huid/zweetklieren voor de behan-
deling van hyperhidrosis. 
Tijdens de dagen die ik meeliep bij de afdeling Handchi-
rurgie heb ik bij verschillende reconstructies na brachiaal 
plexus letsel kunnen assisteren. In Zwitserland komen deze 
letsels relatief vaak voor doordat motorrijders in de bergen 
de controle verliezen en dan een ongeluk krijgen.

londen

De afdeling Plastische Chirurgie van het Imperial College 
bestaat uit zeven plastisch chirurgen, twee ‘associate speci-
alists’, twee fellows, vier opleidingsassistenten en vier niet-
opleidingsassistenten (figuur 3 en 4). Deze zijn verdeeld 
over twee locaties, Charing Cross Hospital, waar met name 
de oncologische reconstructies plaatsvinden en St Mary’s 
Hospital, dat een van de grotere traumacentra in Londen is.
Tijdens mijn drie maanden in Londen ben ik vooral in Cha-
ring Cross geweest, hier richten ze zich op borstreconstruc-
ties met behulp van vrije lappen en hoofd-halsreconstruc-
ties. Er worden rond de tweehonderd vrije lappen per jaar 
verricht, met een succespercentage van boven de 99%.
Wat me opviel tijdens mijn stage is dat vrijwel alle DIEP’s 
primaire reconstructies zijn. Ook als de borst eventueel nog 
bestraald moet worden, wordt er toch gekozen voor een pri-
maire reconstructie, omdat zij van mening zijn dat een be-
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Figuur 1. Het plastische team in Bern.

Figuur 2. Het uitzicht over Bern vanaf het dakterras van het 
ziekenhuis.
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terug in het succespercentage van de microchirurgische re-
constructies, maar dat bij een deel van het overig personeel 
dit juist niet het geval is, wat het werk niet altijd soepeler 
maakte. Iets anders wat me opviel was de juridische correct-
heid die ze nastreefde, zo mag je bijvoorbeeld als mannelijke 
arts geen vrouwelijke patiënt onderzoeken zonder het bijzijn 
van een chaperonne.

Na vijf maanden op pad te zijn geweest, zitten mijn buiten-
landse avonturen er voorlopig op en kan ik terugkijken op 
een geslaagde tijd. Ik heb veel nieuwe dingen gezien, veel 
daarvan vond ik verbeteringen en de dingen die wat minder 
waren, laten je weer extra de situatie in Nederland waarde-
ren. 
Tot slot wil ik nog graag de vakgroep uit Eindhoven bedan-
ken dat ze de ruimte in het opleidingsschema geven om deze 
buitenlandervaring op te doen.
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straalde primaire reconstructie een mooier en natuurlijker 
resultaat geeft dan een secundaire reconstructie na bestra-
ling. Verder waren ze diathermisch ‘agressiever’ tijdens de 
dissectie dan ik tot nu toe had gezien. Het ondermijnen van 
de lap wordt bijvoorbeeld diathermisch op de coagulerende 
stand gedaan en grotere zijtakken van de vaatsteel worden 
dichtgebrand en niet geclipped.
De hoofd-halsreconstructies waren indrukwekkend om bij te 
wonen. Zo waren er bijvoorbeeld een aantal tumoren waar-
bij ook een deel van de frontale kwab werd gereseceerd en 
tumoren die tegen de hersenstam aan lagen.
In St Mary’s Hospital heb ik naar de behandeling van multi-
traumapatiënten gekeken. Wat me hiervan is bijgebleven is 
de geprotocolleerde aanpak. Voor de traumaopvang gelden 
in Groot Brittannië landelijke protocollen, waarin stapsge-
wijs staat omschreven welke acties ondernomen moeten 
worden. Er is hierbij een intensieve samenwerking tussen 
orthopeden, plastisch chirurgen, microbiologen, radiologen 
en eventueel andere betrokken specialisten.
Een contrast dat me opviel in Londen was dat het medisch 
niveau van de artsen erg hoog ligt, dit zie je bijvoorbeeld ook 

Figuur 4. Etentje met collega’s.

Figuur 3. Charing Cross Hospital.


