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Na zijn studie geneeskunde in Rotterdam heeft Henk Coert 
twee jaar in de VS gewerkt, onder meer als onderzoeker op 
de afdeling handchirurgie van de Mayo Clinic en het Institute 
for Peripheral Nerve Surgery in Baltimore. Daarna volgde hij 
de opleiding algemene chirurgie, maar zijn interesse voor 
handchirurgie was toen al gewekt. ‘Het was lastig om een op-
leidingsplaats te krijgen en ik was dan ook blij met een plek 
binnen de heelkunde in Leiden en Den Haag. In mijn laatste 

jaar heb ik de overstap naar de plastische chirurgie gemaakt, 
iets waar ik nog steeds uitermate blij mee ben’, vertelt Coert. 
Met name de hand- en microchirurgie hadden zijn interesse, 
met de cosmetische chirurgie had hij wat minder. Coert: ‘Ik 
moest verplicht drie maanden een stage cosmetische chirur-
gie doen. Ik probeerde bij mijn opleider er onderuit te ko-
men, maar dat lukte niet. Het was achteraf goed ook dit te 
moeten doen, het heeft veel vooroordelen bij mij weg kunnen 
nemen. Groningen heeft inmiddels een hoogleraar Estheti-
sche Plastische Chirurgie en dat is denk ik zeer waardevol om 
te laten zien dat ook dit een professioneel onderdeel van ons 
vak is.’ Na zijn opleiding tot plastisch chirurg werkte Coert in 
het New York University Medical Center, Bellevue en Mount 
Sinai, in het kader van een geaccrediteerde vervolgopleiding 
handchirurgie. Hij rondde zijn proefschrift ‘Management of 

‘differentiëren, centreren, mankracht 
en adequate triage belangrijk voor 
de toekomst van de handchirurgie en 
plastische chirurgie’
E.G. van Laar

E.G. van Laar, wetenschapsjournalist, dchg medische communicatie, Haarlem
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Plastisch chirurg Henk Coert is in 2015 benoemd tot hoogleraar  
Plastische Chirurgie in Utrecht. Hij heeft een belangrijk deel van zijn 
klinische en wetenschappelijke carrière gewijd aan de handchirurgie. En 
nog steeds organiseert hij onder meer scholingen en cursussen op dit 
deelgebied. Kortom, de ideale kandidaat om aan het woord te laten in dit 
themanummer over handchirurgie én zijn ambities in Utrecht.

Wie is Henk Coert?
• Geboren op 16 april 1967 te Den Haag.
• Studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam.
• Werkte na zijn artsexamen als onderzoeker op de afde-

ling handchirurgie van de Mayo Clinic (Rochester) en 
het Institute for Peripheral Nerve Surgery (Baltimore).

• Volgde de opleiding heelkunde in Leiden en Den Haag, 
en vervolgens plastische chirurgie in Groningen.

• Werkte daarna in het New York University Medical 

Center in het kader van een geaccrediteerde vervolgop-
leiding handchirurgie en rondde zijn proefschrift Ma-
nagement of Peripheral Nerve Problems af aan de Rijks-
universiteit Groningen.

• Was van 2003 tot 2015 als plastisch chirurg/handchi-
rurg en sectorhoofd verbonden aan het Erasmus MC 
en Sint Franciscus Gasthuis (tevens medisch manager) 
in Rotterdam.

• Is sinds augustus 2015 hoogleraar plastische chirurgie 
in Utrecht en is sinds september 2015 tevens medisch 
afdelingshoofd van de afdeling plastische chirurgie in 
het UMC Utrecht.

• Aandachtsgebieden: (congenitale) handchirurgie, 
hand-, pols- en perifere zenuwchirurgie.

• Was van 2009-2015 voorzitter van de Nederlandse Ver-
eniging voor Handchirurgie (NVvH).

• Is auteur van diverse internationale wetenschappelijke 
publicaties, hoofstukken en boeken en editor van het 
Journal of Hand Surgery (European Volume) en zit in de 
editorial board van verschillende andere internationale 
tijdschriften.

• Gaat in Zeist wonen met Mary Kahng, Marie Claire en 
Madeleine.
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bovendien een (nieuwe) operatietechniek meegenomen, een 
kijkoperatie in hand en pols. 

Bostonmodel

‘Een bedreiging waar we als academisch ziekenhuis mee te 
maken hebben is dat de grote perifere ziekenhuizen minder 
de keuze voor specifieke deelgebieden maken dan wij dat 
doen. Dit maakt het lastig om te concurreren, het is moeilijk 
daar zowel financieel als qua aantallen tegen op te boksen. 
Het is een ingewikkeld spanningsveld, alles wat je weggeeft 
krijg je immers niet zomaar weer terug. Je moet academisch 
zijn, met onderwijs en onderzoek als belangrijke spelers, 
maar ook financieel gezond zijn. Het Bostonmodel vind ik 
interessant. Daar werken alle ziekenhuizen, kleine en grote, 
in de regio samen en maken bijvoorbeeld gebruik van één 
elektronisch patiëntendossiersysteem. Een patiënt kan over-
al binnenkomen maar komt daarna snel terecht waar de zorg 
die hij of zij nodig heeft het beste geleverd kan worden. Het 
functioneert daar goed, maar of het in Utrecht of Nederland 
zou werken weet ik niet. Het gaat uiteindelijk om de patiënt. 
Het zou daarom goed zijn om zorgtrajecten nog beter in te 
plannen en met verschillende specialismen op elkaar af te 
stemmen binnen zorgpaden. Daar komt veel bij kijken, ook 
ICT en kwaliteitstoetsing. We willen uiteindelijk dat patiën-
ten in een ‘geoliede machine’ terechtkomen en na een let-
sel meteen helder hebben wat er gaat gebeuren tijdens hun 
behandeltraject. Maar dit voor elkaar krijgen is nog een hele 
klus’, benadrukt Coert.

HandcHirurgie

Een derde van de mensen die op de spoedeisende hulp bin-
nenkomt doet dat met hand- of polsletsel, ruim 300.000 
mensen per jaar. Een artikel van Mahdavian (VUmc) uit 
2009 toont aan dat veel letsel wordt gemist of dat een ver-
keerde diagnose wordt gesteld. Dit is met name ernstig 
omdat klein handletsel grote gevolgen kan hebben, aan-
gezien het voor significant functieverlies kan zorgen. Het 
proefschrift Return to work after hand injury (Lonneke Op-
steegh, Rijksuniversiteit Groningen 2012) toont aan dat bij 
een handletsel een patiënt er al gauw vier maanden uitligt. 
‘Bij handletsel is een operatie vaak de beste oplossing, maar 
de juiste diagnose wordt niet altijd onderkend. Binnen de 
handchirurgie is met name de vraag wie is bekwaam, wie is 
handchirurg? Binnen Europa zijn er wel duidelijke richtlij-
nen over, maar het is belangrijk om in de praktijk over triage 
te praten. Een patiënt moet bij de juiste arts terechtkomen. 
Het gaat immers om kwaliteit, het leveren van de beste zorg. 
En al helemaal binnen dit deelgebied omdat het vaak gaat 
om jonge mensen met handletsel dat veel effect heeft op 
hun leven, waaronder arbeidsparticipatie. We moeten artsen 
hebben die over de gehele breedte van dit specifieke deel-
gebied worden opgeleid, dus voor zowel geplande operaties 
als trauma’s. En daarbij is het werken in teamverband heel 
belangrijk. De beste kwaliteit wordt geleverd binnen keten-
zorg. De Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie is met 
ander verenigingen bezig om samen te werken en de zorg 
goed neer te zetten. Dit is een transitie die tijd kost. Ik maak 
me wel zorgen of we in de toekomst voldoende plastische 

Peripheral Nerve Problems’ af in Groningen en was van 2003 
tot 2015 werkzaam bij het Erasmus MC en Sint Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam. In 2015 is Coert aangesteld als me-
disch afdelingshoofd en hoogleraar in het UMC Utrecht, als 
opvolger van prof. dr. Kon.
 
doelstellingen

Een van de doelen die Coert nastreeft in Utrecht is het bevor-
deren van evidence-basedonderzoek en werken. ‘We zullen 
als plastisch chirurgen, op welk deelgebied van ons vak dan 
ook, meer moeten laten zien wat de uitkomsten – verschil 
voor en na – van onze ingrepen zijn. We moeten meer to-
nen dat mensen erop vooruitgaan en dat we constante kwa-
liteit leveren. Dit hoort bij de toekomst van de plastische 
chirurgie’, voorspelt Coert. Hij vindt het sterk dat het UMC 
Utrecht voor zes speerpunten heeft gekozen. ‘Wij vallen na-
tuurlijk niet binnen al deze aandachtgebieden maar bijvoor-
beeld binnen Regenerative Medicine en Child Health spelen 
we een behoorlijke rol, met onder andere handartrose onder-
zoek, oorreconstructies (3D-printing) en onze craniofaciale 
en schisischirurgie. Het is heel goed om keuzes te maken 
over waarop je je wilt toeleggen en waarin je wilt excelleren. 
Ook als afdeling plastische chirurgie moeten we keuzes ma-
ken. Zo hebben wij drie aandachtsgebieden: craniofaciale en 
schisischirurgie, reconstructieve (micro)chirurgie en hand-, 
pols- en zenuwchirurgie. Binnen de craniofaciale chirurgie 
hebben we het WKZ-schisisteam, het grootste team van Ne-
derland. Het draait goed, deze positie wil ik graag versterken 
en het team daarom uitbreiden met een derde kinderplas-
tisch chirurg. Het Europees schisiscongres komt hier naar 
toe, dat is hartstikke leuk. De kinderplastische chirurgie in 
het algemeen draait goed, zowel de kliniek als het onderzoek 
met tien promovendi. We willen binnen de kinderchirurgie 
de expertise op het gebied van aangeboren hand- en voet-
afwijkingen versterken. De komst van het Prinses Maxima 
Centrum voor kinderoncologie naar Utrecht zal de afdeling 
meer werk opleveren in de toekomst. Deze centrering van 
de kinderoncologie zorgt voor een groeipotentieel. Wij zul-
len betrokken zijn bij reconstructies, het zal een belangrijk 
deel van onze afdeling worden. Daarnaast wil ik graag de 
eerste polikliniek van Nederland opzetten voor volwassenen 
met aangeboren craniofaciale problematiek. Deze groep, die 
vaak in hun eerste levensjaren zijn geopereerd, valt nu tus-
sen wal en schip. Door groei verandert het gezicht waardoor 
op latere leeftijd problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld 
bij neusafwijkingen’, aldus Coert. Wat betreft de reconstruc-
tieve chirurgie is de afdeling actief in het herstel van functie 
na een ongeval of maligniteit. Borstreconstructie is een be-
langrijke pijler van deze zorgketen. Als academisch zieken-
huis wil het UMC Utrecht speciale aandacht geven aan vrou-
wen die door hun genetische achtergrond een groot risico 
hebben om borstkanker te krijgen. Naast deze preventieve 
reconstructies heeft de afdeling te maken met defecten na 
trauma’s. Met de komst van Coert naar het UMC Utrecht 
is de handchirurgie, van oudsher een belangrijk deelgebied 
in Utrecht, verder versterkt en het zorgaanbod uitgebreid 
met zenuwchirurgie (zenuwpijn), het andere specialisme 
van Coert. Het nieuwe afdelingshoofd en hoogleraar heeft 
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zes te maken en centra aan te wijzen die zich toeleggen op 
bepaalde deelgebieden om zo zorg te kunnen waarborgen, 
maar ook te kunnen behouden voor ons specialisme. ‘Wat 
is mijn corebusiness?’, is een steeds belangrijkere vraag aan 
het worden. Centraal staan centreren en het behouden van 
mankracht om een goede toekomst voor ons vak te waarbor-
gen. Het is zaak veel jonge artsen te enthousiasmeren voor 
de verschillende deelgebieden. Er komen zeker volumenor-
men om de kwaliteit te borgen, en dat is alleen maar goed.’ 

neventaken

Coert is zeven jaar voorzitter geweest van de Nederlandse 
Vereniging voor Handchirurgie (2009-2015), en is vereerd 
met het erelidmaatschap van de vereniging die nu 45 jaar 
bestaat. Hij organiseert dit jaar de 8e editie van een polsar-
troscopiecursus. ‘Ik vind dat hartstikke leuk om te doen. En 
naast deze cursus ben ik als docent betrokken bij verschillen-
de cursussen in het buitenland. Dit geeft een betrokkenheid 
en zorgt voor contacten binnen de handchirurgie over de 
hele wereld. Heel inspirerend! Voor mij maakt onderwijs in 
de brede zin, naast patiëntenzorg, een belangrijk onderdeel 
uit van het vak. Ik vind het leuk om mensen, van scholier 
tot een collega-specialist, iets te leren. Het houdt je zelf ook 
scherp als assistenten of studenten je vragen ‘waarom doe je 
dit zo?’. We willen graag dat de plastisch chirurgen in oplei-
ding zich hier in Utrecht veilig voelen en voldoende kennis 
vergaren zodat we trots kunnen zijn op de mensen die we uit 
laten vliegen. Naast onderwijs is het ook belangrijk dat on-
derzoek, zowel klinisch als experimenteel, er toe leidt dat we 
uiteindelijk patiënten beter kunnen behandelen’, zegt Coert, 
die sinds twee jaar editor is van het Journal of Hand Surgery 
(European Volume). ‘Dat is een hele eer, ik ben de eerste Ne-
derlander en tweede Europeaan die editor is van dit blad. Het 
is veel werk, maar het is ontzettend stimulerend om betrok-
ken te zijn bij besluitvorming wat gepubliceerd wordt. Je ziet 
wat er speelt en het is goed om een bijdrage te leveren aan 
het naar voren brengen van goed evidence-basedonderzoek. 
In het UMC Utrecht willen we graag cutting edge-onderzoek 
te doen. We streven er naar om onderzoek bij wijze van spre-
ken ‘van de petrischaal naar de patiënt’ te vertalen, bij voor-
keur is het pad daartussen niet te lang.’ 

teamprestatie

Coert is blij met het team om zich heen in Utrecht. ‘Het is 
enorm belangrijk om een dynamisch team te hebben. De 
sterke staf die we hebben is een van onze sterke punten. Ie-
dereen heeft hetzelfde doel, het verlenen van hoog kwalitatie-
ve zorg, en niet onbelangrijk is dat de sfeer heel goed is. Dat 
mensen hier twintig jaar of langer werken zegt wat over de af-
deling en geeft aan dat het goed zit met de sfeer. We moeten 
het als team doen. Ik ben misschien de woordvoerder, maar 
wat we bewerkstelligen is echt een team effort’, besluit Coert. 
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chirurgen hebben binnen de handchirurgie. Microchirurgie 
is op dit moment erg populair. We moeten wel de mankracht 
hebben om handchirurgie te kunnen blijven uitvoeren. Ik 
hoop dat plastisch handchirurgen de leiding nemen in de 
behandeling van handletsels en zo de regie houden over dit 
deelgebied. In de VS zie je een kentering; de handvereniging 
daar werd opgericht door plastisch chirurgen, maar nu zijn 
plastisch chirurgen in de minderheid, het zijn nu vooral or-
thopeden. Voor de juiste triage van ernstige handletsels zou 
ik er een voorstander van zijn om Nederland in bijvoorbeeld 
vier zones te verdelen met elk een centrum met een hand-
traumateam. In Frankrijk lopen ze voor en doen ze dit al. 
Het is lastig om dit te realiseren, het gaat immers naast de 
medische inhoud ook over management’, legt Coert uit.
Minimale invasieve chirurgie is iets waar de handchirurgie 
naar toe moet, volgens Coert. ‘Daarin kunnen we nog winst 
behalen. Bij knieën is het al heel gangbaar dat er tijdens een 
kijkoperatie meteen ook behandeld wordt als de situatie dat 
toelaat. Bij polsen moeten we ook die kant op. Een kijkope-
ratie is vaak superieur aan een open operatie: het zorgt voor 
minder pijn en littekens, daardoor kunnen mensen sneller 
aan het werk. Helaas zijn er slechts een handjevol mensen 
die deze operaties kunnen uitvoeren. Andere landen, zoals 
België, zijn actiever dan wij.’ Coert heeft, zoals gezegd, deze 
nieuwe techniek naar het UMC Utrecht meegebracht.

toekomst plastiscHe cHirurgie

Differentiatie is ook de toekomst voor de plastische chirurgie 
in het algemeen, denkt Coert. ‘Generalisten zijn niet meer 
van deze tijd. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld ne-
men aan de heelkunde. Als plastisch chirurg zul je steeds 
meer de keuze voor een deelspecialisme, of een combinatie 
van deelgebieden die elkaar raken, moeten maken. Het is 
simpelweg niet haalbaar om alles goed en tot in de puntjes 
te beheersen. Als je iets niet vaak genoeg doet, dan gaat dit 
ten koste van de kwaliteit. Ik vraag me daarbij wel af of het 
goed is om bijvoorbeeld alleen in een esthetisch chirurgisch 
centrum te werken als plastisch chirurg. Wellicht is het be-
ter om ook in een ‘gewoon’ ziekenhuis te werken om ook 
patiënten met nevendiagnoses te kunnen behandelen’, stelt 
Coert. De kinderplastische chirurgie is een deelgebied dat 
aan verandering onderhevig is. Door nieuwe screeningstech-
nieken is er veel meer vroegdiagnostiek mogelijk. ‘Dit zorgt 
ervoor dat een deel van patiënten vroeger gediagnosticeerd 
kan worden. Dit kan leiden tot een daling van aangeboren 
afwijkingen. Het centreren van deze zorg zou goed zijn. Dit 
gaat echter gepaard met (politieke) keuzes, daar hebben we 
ook mee te maken. Deze centrering van zorg zou vanuit de 
inhoud moeten gebeuren’, benadrukt Coert. De reconstruc-
tieve chirurgie is een deelgebied dat groeiende is. Borstkan-
ker neemt bijvoorbeeld toe en dus ook de reconstructieve 
behandelingen die daarmee gepaard gaan. Ook die zorg zal 
gecentreerd moeten worden. ‘Bij voorkeur doen we dit in 
een team dat alles aanbiedt, waaronder genetica. De recon-
structieve chirurgie is breed en een krachtenveld waar veel 
kapers op de kust zijn, zoals kaakchirurgen en oncologen 
bij hoofd-halschirurgie. Het is zaak te kijken wie iets het 
beste kan uitvoeren. Als vereniging is het belangrijk om keu-
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