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begon, maakte hem niet alleen Francofiel, maar deed hem 
ook de ogen openen voor het veel vrijere leven aldaar.
In 1956 begon hij zijn chirurgenopleiding in het Zuidwal 
Ziekenhuis in Den Haag bij professor Michaël en daarna 
bij professor Bom. Hier ontmoette hij ook zijn latere vrouw 
Dolly Lagers. In 1961 ging hij zich verder specialiseren in 
de plastische en reconstructieve chirurgie in Rotterdam bij 
collega Raadsveld in het Gemeente Ziekenhuis Dijkzigt, dat 
later het Academisch Ziekenhuis werd. 

In 1964 werd hij plastisch chirurg. In het zelfde jaar promo-
veerde hij op de aangeboren afwijking hypospadie bij profes-
sor Vink in Leiden. Hij had een techniek ontwikkeld waar-
bij het preputium werd gebruikt om de fistel te sluiten. Hij 
bracht daarmee het recidief fistelpercentage van 30% terug 
tot 2% (proefschrift John van de Werff over 600 door Jac-
ques behandelde hypospadiepatiënten). De hypospadie werd 
in het begin van de jaren negentig overgenomen door de kin-
derurologie en zat vrijwel niet meer in het operatietableau 
van de plastisch chirurg. In Nederland was echter in 2010 
het recidief fistel percentage weer 25%. Jacques heeft tijdens 
zijn werkzame leven als plastisch chirurg altijd met zijn pen 
gevochten tegen dit onacceptabele percentage.

Toen hij plastisch chirurg werd associeerde hij zich met  Jan 
Ramselaar en werkte hij in het Dijkzigt, St Franciscus Gast-
huis, Sophia kinderziekenhuis en het Oogziekenhuis. 
In het Academisch Ziekenhuis werd Jacques in 1974 lector 
in de handchirurgie. Tussen 1974 en 1995 werden 33 assis-
tenten tot plastisch chirurg opgeleid door 6 plastisch chirur-
gen (4 Fte).
In 1979 werd Jacques bijzonder hoogleraar in de plastische 
en reconstructieve chirurgie. Hij heeft met zijn medewer-
kers het fundament gelegd voor de craniofaciale chirurgie, 
de handchirurgie en de reconstructieve chirurgie na oncolo-
gische resecties.

Uiteindelijk werd hij in 1984 formeel algemeen hoogleraar 
plastische en reconstructieve chirurgie. Hij had daar hard 
voor gevochten, er was immers geen officiële leerstoel voor 
ons vak in Rotterdam. Het vak was als specialisme nog jong. 
Dankzij zijn volharding is die erkenning er wel gekomen. 
Het is een van die kenmerken die ik graag hier wil noemen, 
hij zette zijn tanden in een onderwerp en had een scherpe 
pen. Jacques heeft rond de honderd publicaties op zijn naam 
waarvan veel als eerste auteur. Hij was daarnaast promotor 
van negen proefschriften. Een hiervan is het proefschrift 
van Barend Haeseker over de ‘structieve’ chirurg J.F.S. Es-
ser, die baanbrekend werk verricht heeft in het begin van 
de twintigste eeuw en als voorloper beschouwd kan worden 
van de plastische chirurgie. De naam van Esser werd ook 

Op 15 april 2017 is professor Jacques van der Meulen overle-
den, daarmee is ons een bijzondere man ontvallen.
Het beeld dat mij altijd zal bijblijven is een rokerige kamer 
in het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam vol stapels dia’s 
en artikelen waarbij professor Jacques van der Meulen met 
een dikke sigaar in de hoek zat op een uitgesleten driezits-
bank van beige ribfluweel. Zitten kon je niet en aan een van 
de stapels mocht je ook nooit komen er zat immers een be-
paalde ordening in, die overigens voor ons nooit geheel dui-
delijk was.

De medische onderwerpen waar Jacques vooral mee bezig 
was geweest waren in chronologische volgorde hypospadie, 
de hand, classificatie en operatietechnieken van aangeboren 
craniofaciale aandoeningen, en de oogkas en zijn inhoud.
Zijn jeugd bracht hij door in Eindhoven, hij werd toen ook 
geconfronteerd met de Tweede Wereldoorlog. Hij vertelde 
mij dat het als een rode draad door zijn leven liep. Zijn stu-
die geneeskunde deed hij in Leiden. Naast studeren, was het 
hockey en pianospelen op hoog niveau. Zijn reis naar Parijs 
om in een ziekenhuis te werken voordat hij zijn coschappen 

Prof. dr. Jacques van der Meulen 
(20 juni 1929 - 15 april 2017)
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Chirurgie waarvan hij beide erelid werd. Tevens werd hij 
benoemd tot Fellow van de Royal College of Surgeons. Daar-
naast was hij nog erelid van zeven andere verenigingen. Hij 
heeft ook het eerste internationale congres over de Handchi-
rurgie (IFSSH) in 1980 in Rotterdam georganiseerd.
Jacques is ook nog in staat geweest om op hoge leeftijd een 
boek te schrijven, hetgeen een mix was van zijn leven en de 
geschiedenis van de plastische chirurgie in Rotterdam: He-
lend Handwerk. Hij wilde een erfenis nalaten. 
Toch is dit niet wat mij het meeste bij zal blijven. Dat zijn 
vooral onze wandelingen; onze  lange gesprekken over de 
grote wereldgebeurtenissen; over Frankrijk, hij was een 
echte Francofiel; over Israël waar Jacques zich erg over kon 
opwinden; over zijn jeugd en zijn familie; en over de Tweede 
Wereldoorlog.  Deze oorlog heeft een diepe indruk op hem 
gemaakt, het was naar eigen zeggen een rode draad door zijn 
leven.

Beginnend met de ravage van Rotterdam, kort na het bom-
bardement, waar zijn vader hem mee naartoe genomen had. 
Zijn vader die in het verzet gezeten had terwijl hij het pas 
laat in zijn leven gehoord had, hij was er heel emotioneel 
over. En over  pianospelen, waarvoor in zijn jeugd de basis 
was gelegd, daar kon Jacques lyrisch over vertellen, zijn alter-
natieve beroep was pianist geweest.

Toen het in de laatste periode minder met hem ging, werd 
zijn wereld kleiner, sprak hij altijd over Dolly zijn vrouw, 
zijn drie dochters en al zijn kleinkinderen en hoe waarde-
vol ze voor hem waren.  Ik heb grote bewondering voor de 
wijze waarop Dolly en de hele familie zich om Jacques heen 
schaarden en voor hem zorgden. Ik bewaar zeer goede herin-
neringen aan Jacques en zal hem missen. 

Steven Hovius

verbonden aan alle lezingen, courses en congressen door de 
afdeling georganiseerd.
Na de hypospadie heeft Jacques veel aandacht besteed aan 
de craniofaciale chirurgie samen met Michiel Vaandrager. 
Het ging hier vooral om zijn ideeën over de classificatie  van 
de aangeboren aangezichts- en schedelafwijkingen als ver-
volg op de classificatie van Tessier. Daarnaast heeft Jacques 
internationale naam gemaakt met zijn innovatieve technie-
ken voor deze afwijkingen. Vooral met de techniek van de 
uit elkaar staande oogkassen door letterlijk de oogkassen los 
te zagen en ze vervolgens naar elkaar toe te brengen, de zo-
genoemde mediane faciotomie. 

Na de publicatie van het boek over Craniofacial malforma-
tions in 1990 stortte hij zich  op de oogkas en vooral de re-
constructieve ooglidchirurgie en de reconstructie na bestra-
ling. Het resulteerde in 1996  in het boek met als titel Colour 
atlas and text of ocular plastic surgery.
Een aantal van de door zijn bedachte technieken worden nog 
steeds gebruikt. Dit geeft aan dat ze de tand des tijds door-
staan hebben, voorwaar niet gering. Het toont zijn innova-
tieve geest, ook wel het vermogen om niet langs de gebaande 
paden te denken, het zogenoemde laterale denken.
Hij was een zeer erudiet man, hij hield van citaten.
Twee voorbeelden:
- In het algemeen lezen de mensen niet. Als ze al lezen, dan 

begrijpen zij het niet. En degenen die het begrijpen vergeten 
het weer (van Henry de Montherlant)

Een tweede
- Order creates habits and chaos creates life! Op zijn lijf  

'gesneden'.

Bestuurlijk is hij zeer actief geweest, zoals onder andere in 
de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Ne-
derlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve 

Op 15 april 2017 overleed mijn oude professor. Ik mocht 
twee dagen daarna mijn hand nog even leggen op de han-
den die voor duizenden mensen zoveel hebben betekend en 
afscheid nemen. 

Ik leerde hem in 1971 (net 19 jaar) kennen als dr. Jacques 
C.H.M. van der Meulen, plastisch chirurg, 42 jaar oud en 
net benoemd als afdelingshoofd van 7 Midden, de afdeling 
Plastische en Reconstructieve Chirurgie van het Dijkzigt 
ziekenhuis (nu Erasmus MC). Die afdeling was, met drie 
plastisch chirurgen, twee assistenten in opleiding en 26 
bedden de grootste afdeling van het land en de ambities wa-
ren ook groot. Ik ben er in 22 jaar getuige geweest van de 
spectaculaire groei van een jong medisch vakgebied. Onze 
kamers waren naast elkaar, tussen de patiëntenzalen, net als 
de dokterskamers (was dat nog maar zo). Nu is de afdeling 

de grootste opleidingsafdeling van het land en supergespeci-
aliseerd op allerlei terreinen binnen de plastische en recon-
structieve chirurgie.
De afdeling had een uitstekende reputatie en had patiënten 
uit het hele land. En dr. van der Meulen opereerde en pu-
bliceerde en het was mijn taak om dat zo goed mogelijk te 
organiseren. We deden samen de ok-planning, ik maakte 
alle spreekuurafspraken en ging altijd mee naar de poli. Zo-
dat de dokter tegen patiënten met te veel vragen kon zeggen 
"hiernaast zit Yvonne, die heeft een potje thee en koekjes en 
kan precies uitleggen wat er gaat gebeuren" en tijdens een 
opname at ik regelmatig mijn broodje aan hun bed. Als je 
van ver komt, krijg je vaak weinig bezoek, mijn allereerste 
patiëntencontacten, het is nooit meer overgegaan. Voor mijn 
afscheid had de prof. zeker honderd patiënten uitgenodigd 
en alle plastisch chirurgen die in mijn 22 jaar waren opge-

Mijn professor
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ternationale congressen, onder andere over wondgenezing 
en handchirurgie. Geen reden meer om elders een nieuwe 
uitdaging te zoeken. 

Plastisch chirurgen hielden zich destijds in Dijkzigt vooral 
bezig met reconstructieve chirurgie. Ook bij kinderen, want 
een eigen afdeling en ok-ruimte in het Kinderziekenhuis 
was er nog niet. De patiëntenpopulatie was heel gevarieerd. 
Patiënten met brandwonden, want ook de brandwonden-
centra bestonden nog niet. Dat waren vaak buitengewoon 
langdurige opnames, een jaar was niet ongebruikelijk. Vaak 
waren het brandweermannen, een paar van hen spreek ik 
nog af en toe. Kinderen met lipspleten, jongetjes met een 
verkeerd aangelegde plasbuis die rondsproeiden bij het plas-
sen en zonder operatie weinig uitzicht hadden op een fijn 
seksleven. Patiënten met handletsels, te griezelig om te be-
schrijven, in machines terechtgekomen of stompzinnig met 
vuurwerk omgegaan. Vrouwen bij wie een borstverkleining 
net zo gerechtvaardigd was als een operatie voor een klomp-
voet of die een nieuwe borst wilden na borstkanker. Vaak 
patiënten die niet in een operatie geholpen konden worden 
en soms wel 4-5 keer geopereerd werden. 

Op de afdeling Plastische en Reconstructieve chirurgie op 
7 Midden in Dijkzigt werd onder de bezielende leiding van 
prof. van der Meulen in Nederland de basis gelegd voor 

leid en die allemaal wel een keer op mijn kamer hadden ge-
baald, uitgehuild of stiekem gerookt. 

Het publiceren van artikelen was weer een heel ander ver-
haal. Het was in het tijdperk van de elektrische typemachine. 
Pictures this: ik krijg een met de hand volgeschreven A4-
blocnote, vaak in het Engels. Nou kwam ik van een graan-
handel en had geen enkel benul hoe je het woord ‘surgeon’ 
spelde bijvoorbeeld, het was even wennen maar bleek uitein-
delijk uitstekend voor mijn Engels en Frans. Ik typ me suf, 
de dokter wil de eerste tien pagina's graag alvast even lezen. 
En voor ik aan pagina 14 toe ben heb ik de eerste tien al te-
rug, met tekstverbouwingen en aanpassingen. Het was niet 
ongebruikelijk om honderd A4’tjes voor één publicatie in te 
sturen. En later kwamen er drie loeidikke boeken bij. En no 
computers toen he. Gewoon alles opnieuw, je wilt niet weten 
wat dat met de polsen doet, dat valt wel mee zei de baas/spe-
cialist handchirurgie, we botsten ook zo af en toe, maar het 
wederzijds respect en vertrouwen was groot. 

Na een jaar of zes had ik het wel gehad met al dat getyp en 
kwam er gelukkig iemand die dat overnam. En ik werd pa-
tiëntenvoorlichter, klachtenbemiddelaar, persvoorlichter, 
feestorganisator, onderhandelaar met de ziekenfondsen, 
cateraar bij patiëntbesprekingen en natuurlijk de spreek-
uurassistente. En organiseerde samen met de prof. grote in-

Ons eerste strandfeest in Wassenaar.



2017|3      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

90

IN memorIam

7 Midden in Dijkzigt. Niet alleen patiënten en plastisch chi-
rurgen hebben veel aan prof. van der Meulen te danken, ook 
ik heb ontzettend veel van hem geleerd, over zijn vak, over 
normen, waarden, maar het ging ook vaak over (wereld)poli-
tiek, ontwikkelingshulp, muziek, literatuur, Midden-Oosten, 
Afrika. Om mij politiek iets te ontkleuren kreeg ik bijvoor-
beeld voor een verjaardag Atlas shrugged van Ayn Rand van 
hem, we hebben er maanden over gebakkeleid. Hij was na 
mijn vertrek trots op mijn rol bij Interplast en luisterde re-
gelmatig naar VitamineR, om de volgende dag te bellen met 
commentaar.

Prof. van der Meulen was een zeer bevlogen en uiterst in-
teger mens, chirurg en wetenschapper, die gevochten heeft 
voor erkenning van zijn vakgebied. Hij is zaterdag in de 
vroege ochtend zachtjes in zijn slaap overleden. Net zijn 
88ste op 20 juni niet gehaald, ik denk dat hij dat niet be-
treurt, de aftakeling was de laatste weken groot. Hij zit voor 
altijd in mijn hart.

Yvonne Nesselaar

E-mail: ynesselaar@gmail.com

nieuwe, revolutionaire operatietechnieken in de plastische 
en reconstructieve chirurgie. De eerste terugplaatsing van 
een geamputeerde vinger met behulp van een microscoop 
waardoor een redelijk goede functie behouden bleef, het be-
gin van de microvaatchirurgie in de plastische chirurgie, de 
operaties bij kinderen en volwassenen met aangeboren sche-
del- en gelaatsafwijkingen, in het begin soms allemaal opera-
ties van meer dan twaalf uur door grote teams. En na afloop 
zat ik dan op ze te wachten, benieuwd naar het verloop van 
de ingreep. Met koffie, thee, cake, sigaretten en sigaren, je 
kunt het je nu bijna niet meer voorstellen. Buiten werktijd 
hadden we veel lol met z'n allen, we maakten idiote filmpjes 
voor elke feestgelegenheid, hadden fijne etentjes en de foto 
is van ons eerste strandfeest in Wassenaar, met catamarans, 
kano's, gekke strandspelletjes en barbecues. De professor is 
de tweede van links, colbert om zijn schouders geslagen, de 
‘leader of the plastic gang’. 
 
In 1992 zijn we uiteindelijk uit elkaar gegaan, de prof ging 
afbouwen en ik werd medeoprichter van Interplast, werkte 
daar parttime en daarnaast als zzp’er avant la lettre gelijk 
aan de slag met communicatie in en om de zorg en later 
VitamineR bij Radio Rijnmond. De basis voor dit alles ligt op 


