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een distale radiusfractuur kunnen voorspellen. Jan Maerten 
Smit (VUmc, Amsterdam) hield als intermezzo een quiz 
waarin de kennis van aandoeningen van de hand en vingers 
nog even werd bijgespijkerd dan wel opgefrist. 

De wat benauwde nacht in de cabinhut was al snel vergeten 
nadat iedereen strak in het pak op de kade klaarstond voor 
dag 1 van de ‘Coast & Castle’ route: Newcastle - Longhorsley 
(70 km). De dozen energybars en gelletjes kwamen tevoor-
schijn, de bidons werden van poeders voorzien, hartslag-
meters geijkt en de banden tot de laatste Bar opgeblazen. 
Hierna volgden dag 2: Longhorsley - Kelso (160 km) en dag 
3: Kelso - Edinburgh (120 km) (figuur 1). De ongekend mooie 
route langs de kust en door de ongerepte wilde Schotse hoog-
landen liet het genot en de verbazing bij tijden plaatsmaken 
voor gevloek en getier (figuur 2). Om het te winnen van dit 
middeleeuwse schouwspel moest er samengewerkt worden. 
Zo hield de traumatoloog de orthopeed uit de wind, wisselde 
de orthopeed het wiel van de plastisch chirurg en duwde de 
plastisch chirurg op zijn beurt de traumatoloog enkele hoog-
temeters naar boven. ’s Avonds volgde een uiteenlopend pro-
gramma van voordrachten van vooraanstaande professoren 
zoals Margaret McQueen, Charles Court-Brown, Chris Oli-
ver (allen University of Edinburgh) en Michiel Verhofstad 
(Erasmus MC, Rotterdam). Na drie dagen kwam ‘Arthur’s 
Seat’ in zicht en zetten alle teams nog een laatste keer aan 
op de pedalen voor een welverdiend uitzicht over het -Auld 
Reekie- Edinburgh. 

Aangekomen op de plek van bestemming werd het ene pak 
ingewisseld voor het andere en werden we hartelijk wel-
kom geheten door Tim White (Royal Edinburgh Hospital) 
namens de organisatie van het ‘Edinburgh International 
Trauma Symposium’. Hier volgde een rondleiding in het 
anatomisch museum en een diner in het historische gebouw 
van de ‘Royal College of Surgeons’, een van de oudste chirur-
gische gezelschappen ter wereld opgericht in 1505. Professor 
David Ring (Dell Medical School at The University of Texas 
at Austin), bekend om zijn onderzoek in de hand- en pols-
chirurgie, hield zijn inauguratierede waarin hij de rol van 
catastrofaal denken in de pijnbeleving van (hand)traumapa-
tiënten, en de verwaarlozing van psychologie en cultuur in 
het genezingsproces benadrukte. 

De drie dagen hierna vond het ‘Edinburgh Internatio-
nal Trauma Symposium’ plaats waarin ook ‘instructional 
courses’ zoals ‘Basic principles in fracture management’ 
waren opgenomen. Voor de deelnemers met interesse in 

Het Traumaplatform is in 2013 opgericht met het doel de 
specialismen orthopedie, traumachirurgie en plastische chi-
rurgie dichter bij elkaar te brengen. Samenwerking in de 
huidige tijd van superspecialisatie is een voorwaarde voor 
goede kwaliteit van zorg.

Het symposium trapte af in de Compass bar van de ferry die 
ons die nacht van IJmuiden naar Newcaste zou varen. Hay 
Winters (VUmc, Amsterdam) deelde als een van de chefs 
d’équipe, naast Kees-Jan Ponsen (Chirurgen Noordwest) en 
Peer Konings (Rijnstate, Arnhem), zijn visie op de samen-
werking van de drie specialismen nu en in de toekomst. Ver-
scheidene jonge onderzoekers kregen deze avond de kans 
een elevatorpitch te geven over hun onderzoeksvoorstellen. 
Vanuit de plastische chirurgie waren er voordrachten van 
Tim Nijhuis (Erasmus MC, Rotterdam) en Teun Teunis 
(UMC, Utrecht) over respectievelijk chronische neuropati-
sche pijn na open repositie en interne fixatie van enkelfrac-
turen, en karakteristieken die de uitkomst na chirurgie van 
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Figuur 1. Delegatie plasten na aankomst in Edinburgh (foto door www.
thesisapps.com). 

Na ‘Skate for Science’ vorig jaar, organiseerde de stichting Traumaplat-
form dit jaar haar tweede challenge ‘Ride for Research’. Ruim 80 speci-
alisten en assistenten participeerden van 13 tot 19 augustus in een uitda-
gend programma op zowel wetenschappelijk als sportief vlak: deelname 
aan het internationaal befaamde Trauma Symposium in Edinburgh 
maar daarvoor eerst de 350 kilometer tellende ‘Coast & Castle’ route per 
fiets en het Traumaplatform congres.
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quelettechniek, Jan Maerten Smit (VUmc, Amsterdam) en 
orthopeed Peter Kloen (AMC, Amsterdam) over het gebruik 
van negatievedruktherapie en Hay Winters (VUmc, Amster-
dam) over de reconstructie van botdefecten middels gevas-
culariseerd bot. Ervaring met betrekking tot de ‘Orthoplastic 
Approach’, het gezamenlijk behandelen van complexe de-
fecten in een gespecialiseerd centrum, werd door teams uit 
Bristol, Edinburgh en Amsterdam geëvalueerd. 
Op de laatste middag werd de theorie in praktijk gebracht 
in het anatomische onderwijscentrum op vers bevroren ca-
davers. Verscheidene technieken voor de behandeling van 
defecten van het onderbeen zoals de gastrocnemius, suralis, 
soleus, en osteocutane fibulalap en fasciocutane transposi-
ties werden hier gedemonstreerd en geleerd.

De week werd afgesloten in de authentieke pub Doctors, 
waar volgens Schotse traditie, nog een laatste keer werd ge-
proost en teruggeblikt op een succesvolle week. 

CorresponDentieaDres

Josien van der Meer

E-mail: j.g.vandermeer@amc.uva.nl

de plastische, reconstructieve en handchirurgie was er een 
speciaal programma met een sessie over complexe botdefec-
ten met plastisch chirurg Umraz Kahn (North Bristol NHS 
Trust) (figuur 3) over gecompliceerde tibiafracturen, trau-
matoloog Vincent de Jong (AMC, Amsterdam) over de mas-

Figuur 2. De Coast & Castle route.

Figuur 3. Umraz Kahn over de orthoplastic approach.




