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huidkankerproblematiek (naar de kapper of 
een apkkeuring)
In Perth zijn drie grote ziekenhuizen. Naast Charlies is er 
het Royal Perth Hospital en het net geopende Fiona Stan-
ley Hospital. Charlies staat onder andere bekend als onco-
logisch centrum, waarbij uitgebreide plastisch chirurgische 
betrokkenheid bestaat in de behandeling van patiënten met 
mammacarcinoom en sarcoom. De dermato-oncologie is in 
dit ziekenhuis eveneens groot, maar eigenlijk geldt dat voor 
alle zorginstellingen in Australië. De bekende combinatie 
van het grote aantal zonuren per dag, de dunne ozonlaag, 
de blankhuidige bewoners en de onbekendheid met de ge-
varen van blootstelling aan de zon decennia terug resulteert 
in een ongekende stroom aan huidkankerproblematiek. Niet 
zo zeer het aantal patiënten met huidkanker, maar vooral de 
uitgebreidheid en hoeveelheid huidkankers binnen patiën-
ten, kwam voor mij toch nog onverwacht. Jonge huidkanker-
patiënten wordt uitgelegd dat ze hun huidkankerchirurgie 
en follow-upafspraken moeten zien als een bezoek aan de 
kapper of APK van de auto: heel regelmatig moet er wor-
den afgesproken voor controles en herstelwerkzaamheden. 
Bij oudere patiënten, die je voorafgaande aan de zoveelste 
huidkankeroperatie spreekt, merk je inderdaad dat er een ge-
laten routine is ontstaan. Op mijn vraag aan een oudere con-
sultant of hij het niet had gehad met de onaflatende stroom 
huidkankerpatiënten, antwoordde hij dat het zijn hypotheek 
goed betaalde. Een andere consultant gaf me op dag één van 
het fellowship het advies om de richtlijnen ten aanzien van 
de excisiemarges voor huidkankers enigszins relatief te zien. 
Je wilt tenslotte geen irradicale resectie terugkrijgen van de 
patholoog doordat je in één van de vele naastgelegen huid-
kankers terecht bent gekomen… 

gang Van zaken op de afdeling

De verhoudingen in het ziekenhuis zijn sterk hiërarchisch, 
zo ook binnen de plastische chirurgie. Er is een groep van 
acht consultants, waarvan er twee min of meer continu in 
dit overheidsziekenhuis werken. De overige zes consultants 
zijn voornamelijk in privéklinieken actief, alwaar zowel me-
disch noodzakelijke zorg als zuiver cosmetische zorg wordt 
geleverd. De fellow is de volgende in de hiërarchie en staat 
vrijwel uitsluitend op de OK, een dagdeel poli nu en dan 
daargelaten. De fellow opereert grotendeels zelfstandig, 
soms een registrar (aios) superviserend. Bij microchirurgi-
sche ingrepen is er in principe altijd een consultant op de 
OK betrokken (figuur 2). De fellow is gevrijwaard van het 
voorbereiden van audits, praatjes en referaten en wordt niet 
snel benaderd om kleinere klinische klusjes uit te voeren. De 

fellowship Perth: microchirurgie, huid-
kankerchirurgie en handtraumatologie
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Het afgelopen half jaar fietste ik vrijwel iedere ochtend on-
der een voor Perth kenmerkende strakblauwe hemel naar 
‘Charlies’, zoals iedereen ter plaatse het Sir Charles Gaird-
ner Hospital aanduidt (figuur 1). Perth is een metropool van 
twee miljoen inwoners, aan de Indische Oceaan gelegen in 
het zuidelijke deel van West-Australië. De stad is groot en 
rijk geworden door de olie- en mijnindustrie; nergens ter 
wereld wonen meer miljonairs. Anders dan andere grote 
steden heeft Perth een dorps karakter: met uitzondering 
van het Central business district is er beperkte hoogbouw, 
de stadswijken zijn ruim opgezet, en er is veel aandacht en 
zorg voor de verschillende stadsparken met openbare BBQ-
voorzieningen. De stad wordt aan de westkant geflankeerd 
door stranden en in tegenstelling tot de oostkust van Aus-
tralië kun je hier vrijwel iedere dag de zon in de oceaan zien 
ondergaan. Natuurlijk doe je dat net zoals de locals met een 
in je 4WD meegenomen ‘Cooler Bag’-gekoelde fles wijn uit 
een van de vele wijnregio’s die Australië rijk is. Perth scoort 
consistent in de top tien van meest leefbare steden ter we-
reld. “Not too bad, mate.”

Figuur 1. Het Sir Charles Gairdner Hospital is gelegen aan het 
imposante Kings Park. 
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meerekent. De OK-verrichtingen komen op een totaal van 
29 vrije lappen (vooral DIEP, ALT, gracilis, LD), 10 grotere 
gesteelde lappen (PM, VRAM, gastrocnemius) en +/- 200 
huidkankerexcisies, waarvan de helft direct werd gesloten 
en de andere helft werd gereconstrueerd met lokale lap (van 
lokale transpositielap tot nasolabiale lap en voorhoofdlap tot 
scalp-rotatielap) of huidtransplantaat. In tijdsverdeling be-
steedde ik ongeveer 35% aan de grotere reconstructies, 35% 
aan locale huidkankerchirurgie, 20% aan (hand)traumatolo-
gie en 10% aan overige aandoeningen. Electieve handchirur-
gie, kinderchirurgie, brandwondenchirurgie en cosmetische 
chirurgie komen vrijwel niet aan de orde in dit ziekenhuis. 
Een nieuw speerpunt van de afdeling is de behandeling van 
aangezichtsfracturen; de strijd met aanpalende specialis-
men, zoals in dit geval de maxillofaciale chirurgie, is her-
kenbaar. Daarentegen is er geen concurrentie met andere 
specialisten in de behandeling van handfracturen, deze zijn 
voor de plastische chirurgie.

VersChillen met nederland (op de fiets of met 
het Vliegtuig)
Gaandeweg kom je een aantal opvallende verschillen met 
Nederland tegen. Om er een paar te noemen is allereerst 
de perceptie van afstanden in het immens grote Australië 
compleet anders. Zo vinden ziekenhuismedewerkers 1,5 
uur reistijd naar het werk echt niet buitengewoon. Verder 
zie je regelmatig patiënten (met peesletsel of iets dergelijks), 
die worden ingevlogen vanuit bijvoorbeeld het 1700 km ten 
noorden van Perth gelegen Port Hedland. Dat was wel wen-
nen in de dienst: even wachten op de patiënt op de SEH 
bleek weinig zinvol! Patiënten invliegen is voor iedereen zo 
normaal, dat er nauwelijks over wordt nagedacht. Zo had ik 
een verpleegkundige gevraagd om een patiënt vijf dagen na 
het uitdunnen van een voorhoofdslap terug te laten komen 
op de poli om de hechtingen te verwijderen. Hoorde ik de 
week erna dat deze patiënt alleen daarvoor was ingevlogen, 
vanaf 2000 km buiten Perth! 
Ten tweede kwam ik er achter dat de Nederlandse manier 
van fietsen – geen helm, stoepjes pakken, schuin oversteken 
– als extreem asociaal wordt gezien. Meerdere scheldkanon-
nade's vielen mij de eerste weken ten deel. 
Ten derde is de gevestigde rol van de SEH-artsen in het zie-
kenhuis (en land) opvallend, en is het niveau voor wat betreft 
kennis aangaande ons vakgebied hoog. Zo krijg je uitgebrei-
de en accurate presentaties van patiënten met bijvoorbeeld 
complexe handverwondingen. 
Ten vierde sprong de lokale benadering en behandeling van 
basisfalanxfracturen in het oog: die is op deze afdeling uiterst 
conservatief. Ook de gedisloceerde dwarse of oblique proxi-
male of midschachts basisfalanxfracturen, die in mijn erva-
ring en volgens de leerboeken veelal operatief gereduceerd en 
gefixeerd zouden moeten worden, ondergaan hier stelselma-
tig de poliklinische behandeling van een MUA (‘manipula-
tion under (local) anesthesia’) en TPS (‘thermoplastic splint’) 
met progressieve nabehandeling. De samenwerking met de 
handtherapeuten is intensief en plezierig. De uitkomsten van 
de grote serie conservatief behandelde basisfalanxfracturen is 
indrukwekkend en een publicatie is in de maak. 

drie registrars staan een hiërarchische trede lager en maken 
lange dagen in het kader van hun opleiding, zowel in het zie-
kenhuis als erna in de boeken. Naast de vijfdaagse werkweek 
tussen 7.30-17.30 uur zijn er de oproepdiensten, die samen 
met de fellow (dus 1:4 dienst) worden gedeeld. Hoewel het 
rooster voorziet in een halve dag compensatie per week, kun-
nen de registrars hier regelmatig naar fluiten. Het anatomie-
onderwijs en de klinische lessen, op donderdagochtend voor 
aanvang van de werkdag en de hele zaterdagochtend, zijn 
verplicht voor de registrars (en facultatief voor de fellow). 
Voor de drie registrars met wie ik samenwerkte, allen met 
kind thuis, zorgde het werk met alle bijkomende verplichtin-
gen voor een behoorlijke druk op het gezin. De huidige com-
pensatieregelingen in Nederland zouden een verademing 
zijn voor de Australische registrars. Overigens blijkt tijdens 
de veelvuldige klinische ondervraagmomenten dat deze in-
vesteringen niet zonder resultaat blijven. Het kennisniveau 
van de registrars is over de breedte van het vak erg hoog. 
Een stuk lager in de hiërarchie zijn we aangekomen bij de 
twee service-registrars (anios), die de wondpoli en de nieuwe 
consulten voor hun rekening nemen. Daarnaast worden 
zij ingezet als notulisten op de poli van de consultants. De 
interns (co-assistenten) runnen de verpleegafdeling. Het 
belangrijkste verschil met Nederland is dat zij al wel hun 
doktersregistratie en prescriptierecht hebben, waardoor zij 
veel zelfstandiger werken en productiever zijn dan de Neder-
landse coassistent. Interns vormen een daadwerkelijk onder-
deel van de werkkracht, en krijgen hiervoor een salaris dat 
vergelijkbaar is met een aios in Nederland. Over de gehele 
linie is de samenwerking en benaderbaarheid goed. 

Figuur 2. Gedurende het fellowship had ik een intensieve samen-
werking met Ruvi Gurfinkel, de consultant met de meeste mi-
crochirurgische ervaring en exposure. Naast de mammarecon-
structies en hoofd-halsreconstructies zaten ook de vrije ‘helical 
rim’ (neusvleugelreconstructie) en vrije lymfekliertransplantatie 
(seroombehandeling) in het pakket.

Werkzaamheden

Het fellowship wordt geadverteerd als microchirurgisch en 
reconstructief van aard. Hoewel het niet allemaal om vrije 
lappen draait, kan een terugblik op de lijst van mijn verrich-
tingen deze inhoud van het fellowship wel bevestigen, he-
lemaal als je de lokale reconstructies na huidkankerexcisies 
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tevoren begint met het verzamelen van de vereiste gegevens 
en documenten. Uiteindelijk komt het natuurlijk goed en is 
de verloren tijd door een vertraagde start goed inzetbaar: zo 
bezocht ik die twee weken met mijn gezin de zuidelijker ge-
legen Margeret River wijnregio en deden we orca-expedities 
vanuit Bremer Bay...
Bij aanvang van het avontuur had ik twee doelen: een in-
houdelijk waardevol fellowship en daarnaast nog genoeg 
tijd om met het gezin door te brengen in en buiten Perth. 
Ondanks de soms lange dagen en frequente diensten zijn 
beide doelen behaald, mede door inplannen van reistijd voor 
en na het fellowship. Het fellowship is wat mij betreft een 
absolute aanrader en een ontzettend waardevolle aanvulling 
op de opleiding.
Voor wie het fellowship overweegt, 1,5-2 jaar van tevo-
ren solliciteren is nodig. Voor meer informatie, kijk op 
http:// www. piprs.com.au of neem contact met me op.

Correspondentieadres 
Dr. Wynand B.W.H. Melenhorst

Kuyerhuislaan 11a

8024 PC Zwolle

E-mail: wynandmelenhorst@hotmail.com

felloWship

Het fellowship werd in 2010 opgericht door Lip Teh, één van 
de huidige consultants die zelf fellow is geweest in onder 
andere Rotterdam. Het grote aandeel Nederlandse fellows 
in Perth is daardoor deels te verklaren. Na Pieter Verduijn, 
Hinne Rakhorst, Jan Maerten Smit, Sanne Moolenburgh, 
Guido Dolmans en Guus Vermeulen was ik de zevende 
Nederlandse fellow, op een totaal van elf fellows tot nu toe. 
Deze Nederlandse dominantie staat wel onder druk, want 
het fellowship wordt internationaal bekender en voor de vier 
plekken in 2016 en 2017 is er uit 25 sollicitanten slechts één 
plaats vergeven aan een landgenoot. Het fellowship duurt 
in principe zes maanden en er is salaris. Dat komt goed 
uit, want Perth is een relatief dure stad. Zo zijn de twee pri-
maire levensbehoeften huisvesting en drank gerust drie keer 
duurder dan in Nederland. Organisatorisch is het fellowship 
goed voor elkaar, op de enorme papierwinkel voorafgaand 
(en tijdens) het fellowship na. Australiërs blijken erg te hou-
den van formulieren, handtekeningen verzamelen en de 
verschillende bureaucratische lagen zijn lastig te doorgron-
den. Ik zou 1 februari beginnen met het fellowship, maar 
dit werd twee weken later. Een deel van mijn documenten 
was ergens op een bureau vergeten geraakt. Fellows starten 
eigenlijk per regel met vertraging, zelfs als je al een jaar van 


