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MiSSiES nAAR ontwikkElinGSlAndEn: 
iS wEldoEn GoEd GEnoEG?
R. Marck, M. Huijing, K. Marck, M. McGurk

In onze samenleving wordt veel aandacht besteed aan de verbetering van 
de kwaliteit van de gezondheidszorg met behulp van onder andere we-
tenschappelijk onderzoek, consensusrichtlijnen en prestatie-indicatoren. 
Hoe anders is dit bij chirurgische missies naar de derde wereld. De lite-
ratuur hierover is schaars en betreft vaak heroïsche casuïstiek of de toe-
passing van een nieuwe operatietechniek in een ver en arm land, maar 
zelden of nooit een kritisch geluid [1] of de uitkomst van behandeling. 
Hierin is de laatste jaren verandering gekomen. Maki et al. pleiten voor 
een kritische zelfevaluatie van kortdurende missies gericht op factoren 
als kosten, efficiëntie, voorbereiding, educatie en duurzaamheid van het 
project, maar niet zozeer op de klinische uitkomst. [2] Eberlin et al. heb-
ben richtlijnen beschreven voor de kwaliteitsbewaking van chirurgische 
missies, en Sharp et al. hebben aangetoond dat het mogelijk is om een 
uitkomstonderzoek te doen na een kortdurende missie gericht op schisi-
schirurgie. [3,4] Huijing et al. hebben als eersten de uitkomsten van een 
reconstructief-chirurgische missie naar Ethiopië in 2007 geanalyseerd in 
een ‘early outcome’-studie. [5] Vervolgens zijn nog drie ‘early outcome’-
studies verricht. [5,6] De meeste patiënten die werden behandeld leden 
aan de gevolgen van noma, brandwondcontracturen of schisis. De me-
thodiek en resultaten van deze studies worden hieronder kort besproken.
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‘early OutcOme’-OnderzOek van recOnstructieve 
chirurgie bij kOrtdurende missies

De essentie van dit vroege-uitkomstonderzoek is dat het  
postoperatieve beloop van de patiënten die door een team 
zijn geopereerd nauwkeurig wordt gedocumenteerd (dage-
lijkse observatie en statusvoering, frequente fotodocumen-
tatie) tot aan het ontslag of tot maximaal vijf weken post-
operatief. Dit betekent dat de onderzoeker na het vertrek van 
het team drie weken lang de patiënten blijft vervolgen. De 
achterliggende gedachte is dat in deze periode de meeste 
complicaties (vrijwel altijd wondinfecties veelal samengaand 
met necrose) zich in volle omvang hebben gemanifesteerd. 

De toegepaste behandelingen worden onderscheiden in 
twee groepen: eenvoudig en complex. Een eenvoudige  
behandeling is een eenmalige operatie waarbij een eenvou-
dige methode van wondsluiting wordt toegepast. Voorbeel-
den zijn: een excisie met sluiting door avanceren, toepassing 
van een lokale lap of gebruik van een huidtransplantaat, 
maar ook extirpatie van een tumor of een lip- of palatumslui-
ting. Een behandeling is complex wanneer die uit meerdere 

operaties bestaat en wanneer er sprake is van een grote ge-
steelde weefselverplaatsing, bijvoorbeeld een deltopectorale 
lap of een submentale lap, [7] of van een vrije lap.
Na terugkeer van de onderzoeker worden de gegevens ge-
analyseerd met een op dit gebied ervaren operateur die geen 
deel uitmaakte van de operatieteams.
Complicaties worden ingedeeld in ernstig (levensbedrei-
gend), matig (opnameverlengend), gering (geen verlenging 
van opname) of geen.
De uitkomsten worden ondergebracht in één van de vijf 
uitkomstcategorieën, gebaseerd op de bedoelde en de eigen-
lijke uitkomst, zowel op basis van esthetisch als functioneel 
(mondopening, orale incontinentie) perspectief: 1 = slechter 
dan voorheen, 2 = geen verbetering, 3 = middelmatige ver-
betering, 4 = acceptabel, maar niet zoals verwacht, 5 = uitste-
kend, zoals gepland. 

Het eerste vroege-uitkomstonderzoek liet onverwachte te-
leurstellende bevindingen zien in een groep van 35 patiën-
ten die reconstructies in het gelaat ondergingen in 2007 in 
Addis Abeba, Ethiopië. [5] Slechts bij 26% van de patiënten 
werd geen complicatie waargenomen. Bij 74% van de pati-
enten werd een complicatie vastgesteld, merendeels matig 
(opnameverlengend) van aard. De uitkomst bleek bij 12% 
van de patiënten slechter te zijn dan voorheen, bij 14% geen 
verbetering te hebben gegeven, bij 20% een middelmatige 
verbetering, en bij slechts 24% respectievelijk 31% een ac-
ceptabele of geplande verbetering. 
Bij complexe behandelingen werden vaker complicaties ge-
zien en was de uitkomst slechter dan bij eenvoudige behan-
delingen (zie figuur 1).

Analyse van deze resultaten leidde ertoe dat een bundel van 
maatregelen door het team werd genomen, zoals preopera-
tieve verbetering van de voedingstoestand en hygiëne van 
patiënten, meer aandacht voor de chirurgische planning en 
expertise (met voorkeur voor eenvoudige behandeling) en 
intensievere postoperatieve zorg.
Herhaling van dit onderzoek vond een jaar later plaats 
bij (vrijwel) hetzelfde team, op dezelfde locatie met een  
vergelijkbare patiëntenmix. [8] Statistische analyse liet zien 
dat de incidentie van complicaties was afgenomen en dat er 
een significante verbetering van de uitkomst werd vastge-
steld: bij 76% van de patiënten uit 2008 werd een acceptabel 
of goed resultaat (zie figuur 2) verkregen, vergeleken met 
slechts 55% in 2007.
Ook zijn twee vroeg-uitkomstonderzoeken verricht in 
Sokoto, Nigeria in 2008. Deze onderzoeken lieten ver-
gelijkbare matige resultaten zien, niet alleen voor recon-
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structieve chirurgie in het gelaat, maar ook bij brand-
wondcontracturen. Schisischirurgie daarentegen kende 
nauwelijks complicaties of slechte uitkomsten. Analyse 
van de resultaten van nomachirurgie bij 63 patiënten in 
deze vier onderzoeken liet zien dat de behandeling van 
negentien patiënten met trismus vaak complex is en  
samengaat met een slechte vroege uitkomst (63%). [6] 

discussie

Deze onderzoeken naar de vroege uitkomst van vier kort-
durende teams naar ontwikkelingslanden laten zien dat –  
tegen de verwachting van de teamleden in – reconstructieve 
chirurgie aldaar samengaat met veel complicaties en veelal 
matige behandelresultaten. [5,6,8] 

Wondinfectie en necrose liggen grotendeels hieraan ten grond-
slag. Het is moeilijk om de oorzaken hiervan exact te duiden. 
Vele factoren kunnen hierbij een rol spelen. Te denken valt 
aan onvoldoende onderkenning van de matige voedingstoe-

stand van patiënten, onbekendheid met de pathologie die zich 
aandient en met de beperkingen van de infrastructuur van het 
ziekenhuis. Met als gevolg hiervan inadequate planning en 
uitvoering van chirurgie, gebrekkige hygiëne op de operatieka-
mer en de verpleegafdelingen, moeizame communicatie met 
de lokale staf waardoor de postoperatieve zorg niet naar wens  
verloopt, alsmede onbekendheid van het ziekenhuispersoneel 
met reconstructief-chirurgische patiënten en langdurige ope-
raties. 

Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak van kwaliteits-
beleid bij chirurgische missies naar ontwikkelingslanden, zo-
als bepleit door Maki en Eberlin. [2,3] Met name bij complexe 
behandelingen laat die noodzaak zich voelen. Het oude ada-
gium van Michael Tempest, de pionier van nomachirurgie, 
om deze chirurgie ‘simple, safe and satisfactory’ te houden, 
lijkt nog niet aan waarde te hebben ingeboet. [9] Dat bij no-
mapatiënten met trismus een eenvoudige behandeling niet 
volstaat, is duidelijk voor eenieder die te maken heeft gehad 
met deze problematiek.
Behandeling daarvoor in een Afrikaans ziekenhuis geeft 
slechte resultaten, zoals blijkt uit een recent onderzoek bij 36 
patiënten die in Sokoto, Nigeria een trismusrelease ondergin-
gen. [10] Slechts bij 17% van hen werd een acceptabele mond-
opening (> 20 mm) gevonden. Dit lijkt verklaard te kunnen 
worden uit de frequent optredende wondinfecties en necrose 
bij deze categorie patiënten. [6] 

Figuur 2.
a.  Een patiënt met een defect van beide lippen en wang als  

gevolg van noma. 
b.  Tien dagen na behandeling die bestond uit excisie van  

littekenweefsel en reconstructie met een submentale lap. Een 
voorbeeld van uitkomst, geclassificeerd als klasse 5, zijnde  
uitstekend.

Figuur 1. 
a.  Een patiënte met een groot nomadefect van de linker wang, bo-

venlip en neus en afwezigheid van het linker zygoma en orbita 
bodem en een volledig trismus. 

b.  Drie weken na chirurgie, waarbij de trismus opgeheven werd 
en de wang gereconstrueerd werd met een temporoparietale fas-
cielap (TPL), een submentale lap (SL) en ‘lip advancement’. 
Postoperatief complete necrose van de TPL en deels van de SL, 
waarschijnlijk leidend tot een recidief van de trismus. Een voor-
beeld van een uitkomst, slechter dan voorheen, klasse 1.
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samenvatting

Kwaliteitsmeting is, gewild of ongewild, tegenwoordig onlosma-
kelijk verbonden met westerse gezondheidszorg. Dit is anders 
bij chirurgische missies naar de derde wereld. 
Er is op dit gebied weinig onderzoek verricht. Echter juist in 
deze setting is gebleken dat de behandelresultaten niet altijd 
zo gunstig zijn als wordt gedacht. Inmiddels zijn er vier ‘early 
outcome’-studies naar kortdurende reconstructief-chirurgische 
missies verricht. De methodiek en resultaten van deze studies 
worden in dit artikel kort besproken.In een ‘early outcome’-stu-
die worden alle behandelingen en met name het postoperatieve 
beloop uitgebreid gedocumenteerd. 
Simpele en complexe procedures worden onderscheiden. Daar-
na worden alle resultaten ingedeeld in complicatie- en uitkomst-
klassen. Van twee van de besproken onderzoeken in opeenvol-
gende jaren in Ethiopië is gekeken of maatregelen genomen 
naar aanleiding van teleurstellende resultaten hebben geleid tot 

verbetering in het volgende jaar. Uit deze onderzoeken blijkt dat 
reconstructief-chirurgische behandelingen tijdens kortdurende 
missies naar ontwikkelingslanden gepaard gaan met veel com-
plicaties en een matige uitkomst geven, met name bij complexe 
behandelingen. 
Daarnaast lijkt het format van een ‘early outcome’-studie 
een goed instrument om de kwaliteit van zorg bij dergelijke  
missies te meten en te vergelijken, maar minder geschikt te zijn 
voor de beoordeling van de behandeling van brandwondcontrac-
turen en trismuspatiënten. 
Het is aanbevelenswaardig dat teams en organisaties van dit 
soort missies een programma voor kwaliteitsmeting en -verbete-
ring in hun project opnemen. 
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Deze verklaring is evenwel niet afdoende, want ook wanneer 
 trismusrelease bij nomapatiënten onder optimale omstandig-
heden (academisch ziekenhuis Genève) wordt uitgevoerd, 
zijn de resultaten op lange termijn even teleurstellend. [11] 
Intensieve persisterende fysiotherapeutische behandeling 
lijkt onontbeerlijk, maar is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. 
Hieruit blijkt dat bij nomapatiënten met trismus er voorals-
nog geen goede operatieve strategie voorhanden is. 

Ook het opheffen van brandwondcontracturen ging gepaard 
met veel complicaties en slechte uitkomsten, hetgeen de vraag 
oproept of kortdurende missies de uitgesproken gelegenheid 
zijn om deze afwijkingen te behandelen.Uitkomstonderzoek 
betreffende brandwond(contractuur)chirurgie lijkt zich overi-
gens eerder te lenen voor een onderzoek naar de late uitkomst 
en dient gepaard te gaan met een bepaling van functionaliteit. 
Lipsluiting bij schisis vormt de gunstige uitzondering in deze 
vroege-uitkomstonderzoeken. De uitkomst hiervan, bij 97% 
van de patiënten een acceptabel of goed resultaat, [6] is goed 
en komt overeen met die van Eberlin. [3] 

Gezien de bevindingen van de hierboven beschreven vier 
vroege-uitkomstonderzoeken dienen organisaties die recon-
structief-chirurgische teams naar ontwikkelingslanden zen-
den, en ook de teamleden zelf, zich af te vragen of de kwaliteit 
van de operatieve behandelingen adequaat is, en zo niet, hoe 
deze verbeterd kan worden. 

Om met andere woorden de vraag in de titel te beantwoorden: 
alleen weldoen is dus niet goed genoeg. Het format van een 
vroege-uitkomstonderzoek lijkt goed geschikt om dit in deze 
setting na te gaan. Wellicht is het ook bruikbaar voor onder-
zoek in ons land, bijvoorbeeld naar de kwaliteit van vrijelap-
chirurgie.

cOnclusies

1. Reconstructief-chirurgische behandelingen uitgevoerd 
door kortdurende missies naar ontwikkelingslanden gaan 
gepaard met een hoog complicatiepercentage en geven, 

met name bij complexe behandelingen vaak een matige of 
slechte klinische uitkomst. 

2. Het format van een vroege-uitkomstonderzoek lijkt een 
goed instrument om de kwaliteit van zorg bij reconstructie-
ve aangezichtschirurgie in ontwikkelingslanden te meten 
en met een feedback-traject te verbeteren, maar lijkt minder 
geschikt voor de beoordeling van chirurgie van brandwond-
contracturen en trismuspatiënten. 

3. Organisaties die kortdurende reconstructief-chirurgische 
missies naar ontwikkelingslanden organiseren, doen er 
goed aan in hun project een programma voor kwaliteitsme-
ting en -verbetering op te nemen.
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