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skoog en de behandeling van brandWonden in 
binnen- en buitenland

Skoog werd geboren in Uppsala op 11 december 1915 als zoon 
van rentmeester Karl Gustaf Skoog en Sigrid Pers. Tord stu-
deerde geneeskunde van 1934 tot 1942 aan de universiteit 
van Uppsala. Als student schreef hij al een artikel over histo-
logische veranderingen in de schildklier na blootstelling aan 
extreme temperaturen (Anatomischer Anzeiger, 1939) en over 
de sympathische zenuwganglia in de hals (The Lancet, 1947). 
Op 25 juni 1942 trad hij in Uppsala in het huwelijk met de 
verpleegkundige Ann-Charlotte Jönsson (1915-1966). Hij 
zette zijn opleiding voort als chirurgisch assistent. Daarna 
overwoog hij zich in de neurochirurgie te bekwamen. Maar 
in 1945 vertrok hij naar het buurland Finland vanwege de 
opvallende resultaten bij de reconstructie van oorlogsslacht-
offers door de plastisch chirurgen Richard Faltin (1867-1952) 
en Atso Soivio. Na het aanschouwen van hun reconstructief 
aandeel in het herstel van de verminkten koos hij definitief 
voor de plastische en reconstructieve chirurgie. De hoofd-
moot van het Finse patiëntenmateriaal bestond uit plasti-
sche en reconstructieve chirurgie ten gevolge van ernstige 
verwondingen door oorlogsgeweld, waaronder kogelverwon-
dingen, maxillofaciaal letsel en invaliderende littekencon-
tracturen door thermisch letsel. De Russen hielden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog flink huis in Finland. Het neutrale 
Zweden leed veel minder onder de oorlog. Na afloop van zijn 
training in Finland kreeg Skoog een studiebeurs om zich in 
Engeland verder te bekwamen in de plastische chirurgie on-
der de bekwame leiding van de zeer ervaren Harold Gillies 
en Archibald McIndoe. Hier kwam hij ook in aanraking met 
de reconstructieve chirurgie bij brandwonden bij de vliegers 
van de Royal Air Force, de fameuze Guinea Pigs.

promotie over de vikinghand

Mede geïnspireerd door McIndoe zette hij zich na terug-
keer in Zweden direct aan een fundamentele studie over 
de contractuur van Dupuytren. Hiervoor las hij vrijwel alles 
wat er destijds internationaal bekend was over deze ziekte 
in verschillende talen. In het precomputertijdperk was dat 
geen geringe opgave. Het was alleen al een gigantisch kar-
wei om alle verschillende publicaties op te sporen. In 1948 
promoveerde hij cum laude op dit onderwerp met een proef-
schrift over de etiologie en behandeling van de contractuur 
van Dupuytren, het voorkomen bij epilepsie en hij voegde er 
nog een notitie over knokkelkussentjes (‘knuckle-pads’) aan 
toe. Na afloop mocht hij zich Doctor in de geneeskunde en 
plastische chirurgie noemen. Vanaf dat moment raakte een 
stroom van publicaties over plastisch chirurgische onder-
werpen in beweging en overspoelde de chirurgische bladen. 
De dissertatie was bepalend voor zijn toekomstig universi-
tair lectoraat en hoogleraarschap. 

plastisch chirurg in uppsala

Inmiddels had Skoog zich een flinke reputatie verworven 
met zijn internationale ervaringen in Finland, Engeland en 
Zweden, vooral op het gebied van de chirurgische behande-
ling van brandwonden. In 1951 werd hij door het zieken-
huis in staat gesteld een zaal met twaalf bedden te openen 
op zijn afdeling Plastische Chirurgie in het Akademiska 
Sjukhuset in Uppsala, Zweden, exclusief gewijd aan de 
behandeling van ernstige brandwonden en handchirurgie 
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Een van de grote namen uit Zweden voor de ontwikkeling van de plasti-
sche chirurgie is Tord Skoog (figuur 1). Zijn naam is verbonden met een 
breed scala aan plastisch-chirurgisch onderzoek en behandeling op het 
gebied van brandwonden, lip- kaak- en gehemeltespleten en handchirur-
gie. Ook onderscheidde hij zich op andere gebieden zoals borstverklei-
ning, ingetrokken tepels, hyperhidrosis en facelifts. Het onderzoek naar 
de pathofysiologie en behandeling van de contractuur van Dupuytren, de 
zogenoemde vikinghand, had al vroeg zijn speciale belangstelling. Hij 
publiceerde ruimschoots over zijn chirurgische bevindingen en introdu-
ceerde tal van nieuwe operatietechnieken in tijdschriften, monografieën 
en leerboeken en hij toonde zijn bereikte resultaten uitvoerig tijdens na-
tionale en internationale congressen en ontwierp diverse chirurgische 
instrumenten voor neus- en borstchirurgie.

Figuur 1. Tord Skoog (1915-1977). De eerste hoogleraar 
 plastische chirurgie in Zweden in 1960. 
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Skoog introduceerde vele nieuwe technieken in het vak, 
waaronder een mammareductietechniek met een dunne 
craniolaterale gede-epithelialiseerde tepelsteel. In Nederland 
werd veel gebruikgemaakt van een gemodificeerde skoog-
plastiek met een mediocraniale tepelsteel. Ook de techniek 
van zijn landgenoot Jan Olof Strömbeck voor een mamma-
reductieplastiek met twee horizontale tepelstelen (‘bucket-
handle’) werd in Nederland jarenlang toegepast. Ingenieus 
was de periostplastiek van Skoog bij schisis (‘boneless bone-
grafting’), een facelift met een SMAS-techniek avant la lettre 
en resectie van een deel van de thoraxwand bij recidiverende 
borstkanker en reconstructie met een deltopectorale lap 
(1973).

oprichting international confederation for 
plastic surgery (ips)
In 1953 werd tijdens de jaarvergadering van de Scandinavian 
Association of Plastic Surgeons in Gothenburg de beslissing 
genomen om een internationaal congres voor plastische chi-
rurgie te organiseren. Het eerste Internationale congres van 
The International Confederation for Plastic surgery (IPS) 
vond plaats in Stockholm en Uppsala in 1955 (figuur 3). 
Het was feitelijk de voortzetting van de congressen van de 
vooroorlogse Société Européenne de Chirurgie Structive ge-
organiseerd door de Belg Maurice Coelst en de Nederlander 
Johannes Esser. Hun eerste internationale congres vond 
plaats begin oktober 1936 in Brussel. Vanaf het begin waren 
er ook gasten en sprekers uit Amerika aanwezig en de toe-
voeging Europees was eigenlijk niet voldoende om de gehele 
lading te dekken. Het tweede Europese congres vond in 1937 
in Londen plaats en het derde in 1938 in Milaan. De oorlog 
verhinderde een volgende samenkomst in Parijs. Na de oor-
log werd de draad weer opgepakt door de plastisch chirur-
gen in Scandinavië. Het bestuur van het eerste naoorlogse 
congres was samengesteld uit voorzitter Per Endrik Aschan 
uit Finland, secretaris Tord Skoog en penningmeester Karl-
Johan Grenaro uit Zweden en ere-voorzitter Harold Gillies. 
Er waren plastisch chirurgen uit veertig verschillende landen 
aanwezig. Het markeerde het begin van een lange en suc-
cesvolle reeks van internationale congressen die om de vier 
jaar in een ander land werden georganiseerd. Het Tweede 
congres vond plaats in 1959 in Londen waar Skoog een film 
liet zien over ‘cleft lip repair’. Het derde congres van de IPS 
werd gehouden in Washington DC in oktober 1963. 

(figuur 2). Deze afdeling fungeerde spoedig als brandwon-
dencentrum voor het noorden en midden van Zweden. In 
1955 liet hij, tijdens het eerste Internationale congres voor 
plastisch chirurgen, een overzicht zien van de behandeling 
van brandwonden, onder de titel Homografting in burns and 
skin storage. Homografts werden gebruikt als tijdelijke wond-
bedekking en verminderden de pijn aanzienlijk. Er werd 
veel wetenschappelijk onderzoek door hem verricht naar de 
opslagmogelijheden van huid in een huidbank. Hij bestu-
deerde de houdbaarheid van huidtransplantaten bij ratten, 
bij verschillende temperaturen. Na zeven maanden bij -70 
graden Celsius bleek de huid na ontdooien niet van een vers 
transplantaat te onderscheiden. Homografts werden na een 
vriesperiode (-70 graden Celsius) van 4 tot 13 maanden ook 
incidenteel door hem bij mensen toegepast. Later voegde 
Skoog van tevoren glycerol toe om kristalvorming tegen te 
gaan. De Zweedse wetgeving stond het gebruik van donor-
huid van overledenen in 1955 nog niet toe. Gösta Arturson 
(1927-2013) kreeg de gelegenheid om in teamverband met 
Skoog uitvoerig de pathofysiologie van brandwonden te be-
studeren en werd ten slotte hoogleraar voor de studie van 
brandwondenshock en brandwondenbehandeling. Ook door 
hem werden brandwondenexperimenten (‘large standard 
burns in rats’) uitgevoerd.

bezoek aan korea en japan voor de verenigde 
naties

In 1952 bezocht Skoog als waarnemer voor de Verenigde 
 Naties Korea en Japan. Hij bestudeerde de moderne brand-
wondenbehandeling ter plaatse tijdens de oorlog in Korea. 
Het leverde een artikel over de behandeling van brandwon-
den door de UN-strijdmacht in Korea en Japan (1953). De 
brandwondenbehandeling had hij inmiddels leren kennen 
in Finland, Groot-Brittannië, Korea en Japan. In 1952 schreef 
hij een indringend artikel over brandwonden veroorzaakt 
door de atoombom, Atombombsbrännskador. Några reflexio-
ner dll ett besök i Hiroshima (Atoombom-brandwondenzorg. 
Enkele overpeinzingen na een bezoek aan Hiroshima), in 
een Zweeds militair tijdschrift. 

Figuur 2. De programmamakers van het eerste congres van de International 
Society of Plastic Surgeons in Stockholm en Uppsala in 1955.
V.l.n.r.: Tord Skoog (Zweden), Halfdan Schjelderup (Noorwegen), Poul 
Fogh-Anderson (Denemarken), Karl-Erik Hogeman (Zweden) en Atso Soivio 
(Finland).

Figuur 3. Logo van de Nordisk Plastikkirurgisk Förening, opge-
richt in 1951. Op de wereldbol zijn de betreffende landen donker 
gekleurd met daaronder de naaldvoerder van Gillies waar een 
slang zich omheen krult. 
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1968. In 1977 kwam Skoog terug als visiting professor in 
Cairo. Weer op Zweedse bodem kreeg hij opnieuw een hart-
aanval die deze keer dodelijk afliep. Hij overleed in Uppsala 
in de ouderdom van slechts 61 jaren. Over zijn privéleven 
is buitengewoon weinig bekend, over zijn werk veel mee. 
A biblio graphy of Scandinavian Plastic Surgery (1976) van 
 Michael Pers en Mogens Thomsen geeft een volledig over-
zicht van de plastisch-chirurgische publicaties van Skoog. 
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Skoog deed in het begin alles nog zelf. Hij moest daarvoor 
hard werken. In 1956 ging dat niet langer en er kwamen 
twee artsen bij om de staf te versterken. Hij werd in 1960 de 
eerste professor in de plastische en reconstructieve chirurgie 
in Scandinavië en stichtte een eigen school met leerlingen 
uit binnen- en buitenland. Van 1960 tot aan zijn overlijden 
in 1977 zou hij zijn hoogleraarschap goed invulling geven. 
In 1963 publiceerde hij een uitgebreid klinisch rapport over 
de behandeling van 789 ernstige brandwonden. Twee jaar 
later, in 1965, kreeg hij de beschikking over een moderne 
plastisch chirurgische kliniek van meer dan zestig bedden. 
In 1968 werd door Gösta Artursson, Bengt Pontén en Tord 
Skoog de organisatie voor een nieuw brandwondencentrum 
in Uppsala uiteengezet en een jaar later kon het nieuwe cen-
trum al geopend worden in het Akademiska sjukhuset.

korte samenvatting

Tord Skoog behoorde in Zweden tot de plastisch chirur-
gen van de tweede generatie die de plastische chirurgie in 
de volle breedte uitoefenden met nadruk op experimenteel 
onderzoek ter ontwikkeling van betere operatietechnieken. 
Zijn publicaties van 1951 tot 1977 bevestigen dit beeld bij de 
multidisciplinaire behandeling van brandwonden, schisis en 
handletsel. 
Zijn magnus opus was zijn boek Plastic Surgery. New methods 
and refinements in 1974. Het was prachtig uitgevoerd, de ope-
raties werden stap voor stap uit de doeken gedaan, geïllus-
treerd met fraaie foto’s en voortreffelijke tekeningen. 
Skoog, geboren en getogen in Uppsala, genoot wereldbe-
kendheid. Hij was een noeste, creatieve ‘laterale’ werker 
die actief de betekenis van zijn vak wereldwijd uitdroeg in 
woord en beeld. Hij werkte in een hoog tempo, vloog van hot 
naar her, hield cursussen, nam deel aan paneldiscussies en 
opereerde als gastchirurg. Tussendoor werkte hij aan diverse 
artikelen. De eerste waarschuwing van deze ongezonde jach-
tige levensstijl met onvoldoende rust was een hartinfarct in 


