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In januari 2013 startte ik met het microchirurgie-fellowship 
en besloot te blijven. In het tweede jaar deed ik het fel-
lowship brandwondenchirurgie. In 2015 werkte ik als fellow 
hand- en polschirurgie in het Flinders Medical Centre in het 
zuiden van Adelaide, en voltooide het examen van het Royal 
Australian College of Surgeons en mijn Australische regis-
tratie als specialist. Sinds januari 2016 werk ik als staflid 
van de afdeling Plastische Chirurgie van het Royal Adelaide 
Hospital en ben ik gestart met een private practice hand- en 
polschirurgie. 

adelaide

Adelaide is de hoofdstad van Zuid Australië en telt ongeveer 
1,1 miljoen inwoners. Het heeft een warm mediterraan kli-
maat, goede scholen, prachtige stranden, wereldberoemde 
wijnregio’s (McLaren Vale en Barrossa Valley), culturele fes-
tivals en ongerepte natuur in de nabijheid. Een weekendje 
weg in Sydney is anderhalf uur vliegen. Melbourne is slechts 
50 minuten vliegen, maar de autorit over de beroemde Great 
Ocean Road mag ook niet worden gemist. Directe vluchten 
naar bijvoorbeeld Fiji, Nieuw-Zeeland of Bali maken inter-
nationale, familievriendelijke vakanties erg gemakkelijk. 

het royal adelaide hospital

Ons ziekenhuis is het tertiaire centrum voor volwassen pati-
enten uit heel centraal Australië vanaf noordelijk Darwin tot 
Adelaide in Zuid Australië. Dit gebied bestrijkt ongeveer een 
derde van het continent. Het huidige Royal Adelaide Hospi-
tal is sinds 1856 gesitueerd in de binnenstad tussen de geaf-
filieerde Universiteit van Adelaide en de botanische tuinen. 
Het gebouw is oud, versleten en barst uit zijn voegen.

In het westen van de binnenstad is het splinternieuwe, sta-
te-of-the-artziekenhuis gebouwd en opgeleverd. Het is het 
duurste gebouw van Australië, wat volgens sommige rang-
lijsten in de top 10 van ‘duurste gebouwen ter wereld’ staat 
(nummer 1: One World Trade Centre, New York City ($ 3,9 
miljard), nummer 3: Royal Adelaide Hospital, Adelaide ($ 2,1 
miljard), en nummer 7: Burj Khalifa, Dubai ($ 1,5 miljard))
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De extreme kosten van de bouw van dit nieuwe ziekenhuis 
zeggen meer over het (politieke) management dan over de 
kwaliteit van het gebouw zelf. We hopen medio dit jaar te 
verhuizen naar de nieuwe locatie.

de fellowships

De afdeling plastische chirurgie biedt gelegenheid aan een 
fellow om gedurende 12 maanden deel uit te maken van het 
team. Naast de stafleden bestaat dit team uit een microchi-
rurgie-fellow, handchirurgie-fellow, brandwondenchirurgie-
fellow, drie opleidingsassistenten en een agnio. Hoofd van 
de afdeling is dr. Yugesh Caplash. Zijn uitgebreide ervaring 
maakt hem een alleskunner op bijna alle vlakken van de 
plastische chirurgie. 
De drie fellows maken deel uit van het voorwachtdienstroos-
ter van de assistenten. Dit houdt in dat diensten worden ge-
deeld met ongeveer 6 personen. Plastisch chirurgische voor-
wachtdiensten zijn druk. Veel zorg die in Nederland onder 
andere specialismen valt, komt in Australië bij de plastisch 
chirurg terecht. Deze extra verantwoordelijkheden zijn bij-
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Geachte collega's,
Het Royal Adelaide Hospital in Adelaide (Zuid Australië) heeft jaarlijks 
drie verschillende fellowships beschikbaar voor plastisch chirurgen, te 
weten:
- Microchirurgie
- Brandwondenchirurgie
- Hand- en polschirurgie
De fellowships bieden een prachtige gelegenheid een jaar lang te genie-
ten van de ‘Aussie lifestyle’ en van absolute hands-on chirurgie.
Graag deel ik mijn ervaringen van twee fellowships en moedig ik geïnte-
resseerde kandidaten aan contact met mij op te nemen.

Downtown Adelaide met de Torrens River.

Het huidige, oude Royal Adelaide Hospital.
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De microchirurgie-fellow is verantwoordelijk voor alle vrije-
lapreconstructies binnen onze afdeling en voor dagelijks 
management en supervisie van de (opleidings)assistenten. 
Ik vond het fellowship op meerdere vlakken zeer leerzaam. 
Planning en uitvoering van reconstructies en microchi-
rurgische troubleshooting waren de belangrijkste lessen. 
Opvallend leerzaam waren ook het managen van de assis-
tentengroep en de extra verantwoordelijkheden binnen de 
diensten.

Brandwondenchirurgie fellowship

Binnen het Royal Adelaide Hospital heeft de afdeling brand-
wondenchirurgie een eigen afdeling met 8 bedden (16 in het 
nieuwe ziekenhuis), een operatiekamer en een polikliniek. 
Het is de enige American Burns Association-geaccrediteerde 
afdeling buiten Noord-Amerika. De afdeling behandelt jaar-
lijks gemiddeld 460 klinische patiënten en 2500 poliklini-
sche patiënten.
Hoofd van de afdeling is prof. John Greenwood. Hij werd 
vorig jaar verkozen tot South Australian of the Year en was 
genomineerd voor Australian of the Year voor zijn onder-
zoek in skin graft substitution. Hij heeft een biodegrada-
ble dermal matrix ontworpen dat in vele opzichten betere 
uitkomsten geeft dan Integra, met een groter en betrouw-
baarder gebruiksgemak.
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 Het product wordt momenteel in 

meerdere Amerikaanse brandwondencentra getest als fase 
III klinische trials.
De fellow is verantwoordelijk voor opname, behandeling en 
nazorg van alle brandwondpatiënten. Zelfstandig opereren 
gebeurt zodra de fellow daartoe in staat is. Ondersteuning 
van de stafleden is altijd beschikbaar. Wanneer tijd het toe-
laat, draagt de fellow bij aan de zorg op de afdeling plastische 
chirurgie, inclusief deelname aan het dienstenrooster.
Dit fellowship heeft mijn visie op brandwondenchirurgie 
aanzienlijk verbeterd. Het zeer geprotocolleerde zorgmodel 
van prof. Greenwood biedt veel steun bij het maken van kli-
nische beslissingen en voor operatieve vaardigheden. 

hand-polschirurgie fellowship

Sinds januari 2017 is dit het jongste fellowship van de af-
deling plastische chirurgie. De fellow wordt gesuperviseerd 

voorbeeld aangezichtsfracturen, alle wekedelenletsels, pene-
trerend nekletsel, traumatische bovenste en onderste extre-
miteitamputaties, abcessen, splinters, schaafwonden etc.

microchirurgie-fellowship

Dit fellowship is het langst bestaande fellowship van de af-
deling en wordt vanouds bezet door Britse fellows.
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 In 2013 

brak ik deze traditie door als Nederlander aan te treden. In 
dat jaar deed ik 110 vrije lappen ‘van a tot z’: planning, voor-
bereiding, operatie en nazorg. Van deze vrije lappen waren 
65 hoofd-halsreconstructies, 20 onderste extremiteitrecon-
structies, 14 bovenste extremiteitlappen, slechts 5 mam-
mareconstructies en 6 overige lappen. In het begin van dit 
fellowship is er directe supervisie van de stafleden. Zodra de 
gelegenheid er is, opereert de fellow zelfstandig. Uiteraard is 
er altijd back-up beschikbaar.
Ons ziekenhuis wordt overspoeld door behoefte aan zorg voor 
hoofd-hals- en huidkanker enerzijds en trauma anderzijds. 
Dit is de reden voor het zeer lage aantal mammareconstruc-
ties binnen onze afdeling; deze reconstructies vinden met 
name in de privézorg plaats, buiten het publieke ziekenhuis.

Huidige Nederlandse microfellow Mikko Larsen (R) en  
Paul Van Minnen (L).

Het Fleurieu Peninsula, een half uur rijden ten zuiden van Adelaide.
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Vereisten voor de kandidaat:
• afgeronde opleiding plastische chirurgie bij aanvang van 

het fellowship
• aantoonbare interesse in het subspecialisme van keuze
• interesse in wetenschappelijk onderzoek 
• brede kennis en operatieve vaardigheden plastische chi-

rurgie
• IELTS Academic Level Band 7 Engels
• Engelstalig cv, cover letter en drie referentiebrieven

Enkele maanden administratieve voorbereiding is nodig. 
Voor meer informatie of het melden van interesse voor 2018 
en later, kan men contact opnemen met mij:

Paul van Minnen
Consultant, Plastic Surgeon
Department of Plastic Surgery
Level 5, North Wing Link
Royal Adelaide Hospital
Adelaide, Zuid Australië
E-mail:paul@gripsurgery.com.au
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door de drie stafleden plastisch chirurgen, waaronder ikzelf, 
die lid zijn van de Australian Hand Surgery Society.
Mijnbouw en havenwerk is in onze staat nog regelmatig 
reden voor complexe handtraumatologie binnen onze afde-
ling. Handtraumadiensten in het Royal Adelaide Hospital 
worden gedeeld met de afdeling Orthopedische Chirurgie. 
De hand-fellow is het centrale aanspreekpunt voor alle trau-
ma en electieve handchirurgie van de afdeling Plastische 
Chirurgie. Dit zijn respectievelijk ongeveer 1100 en 400 ca-
ses per jaar. Naast deelname aan het plastisch chirurgisch 
dienstrooster is de fellow eerste achterwacht voor alle ge-
compliceerde handtraumacases en replantaties.
De primaire werkplek is het publieke ziekenhuis (Royal Ade-
laide Hospital). Daarnaast is er structureel gelegenheid de 
handchirurgen te assisteren in private practice.

salaris en vereisten

Bruto basissalaris is ongeveer AU$ 110.000 per jaar, met 
aanzienlijke extra inkomsten voor overuren en inkomsten 
van private practice. Dit geeft ruim voldoende gelegenheid 
om een gezin te onderhouden, een nieuwe auto te leasen, 
comfortabel te wonen in een leuke wijk en avontuurlijke va-
kanties te ondernemen.

Een van de vele stranden rond Adelaide.


