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Archibald McIndoe werd op 4 mei 1900 geboren in Dunedin in Nieuw-
Zeeland. Samen met zijn neef Harold Delf Gillies, Thomas Pomfret Kil-
ner en Rainsford Mowlem maakte hij deel uit van de eerste generatie 
Engelse plastische chirurgen. Deze ‘big four’ of ‘gang of four’ was de 
eerste en belangrijkste groep plastisch chirurgen van Engeland, hoewel 
drie van hen afkomstig waren uit Nieuw-Zeeland. 

Zijn twintig jaar oudere neef Harold Gillies had een bloei-
ende plastisch-chirurgische praktijk in Londen en hij haalde 
Archibald over bij hem in de leer te gaan. Van pathologie 
via buikchirurgie werd zijn carrière omgebogen naar de 
plastische en reconstructieve chirurgie. Om in Engeland te 
kunnen werken als chirurg moest hij examen doen om als  
fellow of the Royal College of Surgeons (FRCS) geregistreerd 
te kunnen worden. Daarna werkte hij geruime tijd samen 
met Gillies in een soort maatschapverband. 
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zorgde voor een 
radicale omwenteling van zijn plannen. McIndoe groeide uit 
tot de meest charismatische reconstructieve chirurg van het 
Queen Victoria Hospital in East Grinstead, belast met de uit-
voering van plastisch-chirurgische zorg voor de luchtmacht. 
Hij verwierf grote bekendheid met zijn holistische aan-
pak van ernstige brandwondenslachtoffers van de Engelse  
Koninklijke Luchtmacht ofwel de Royal Air Force. Tijdens 
de ‘Battle of Britain’ werden verminkte piloten afkom-
stig van in brand geschoten Hurricanes en Spitfires lang-
zamerhand een normaal verschijnsel in East Grinstead en 
niemand keek meer op of om bij de aanblik van de ernstig 
verbrande gezichten. In tegenstelling tot andere steden zoals 
Londen werd East Grinstead ‘the town that never stared’. De  
patiënten voelden zich daar op hun gemak en werden vol-
ledig geaccepteerd door de lokale gemeenschap. 
Onder McIndoes leiding groeide het bescheiden districtshos-
pitaal uit tot een wereldberoemd centrum voor plastische en 
reconstructieve chirurgie en brandwondenbehandeling voor 
het luchtmachtpersoneel. Aanvankelijk waren de patiënten 
piloten afkomstig van jachtvliegtuigen, maar de latere brand-
wondenslachtoffers waren voornamelijk bemanningen van 
bommenwerpers die hun dodelijke lading boven Duitsland 
uitstortten. Door zeer voorspoedig verlopende en genereuze 
fondsenwerving slaagde McIndoe erin het ziekenhuis met 
een Canadese en een Amerikaanse vleugel aanzienlijk uit 
te breiden en modern in te richten. Speciale aandacht be-
steedde hij daarbij aan de keuze van zijn verpleegkundig 
personeel. Nieuw waren zijn verbandwisselingen in zout-
waterbaden. Ook zorgde hij voor voldoende ondersteuning 
op het gebied van röntgendiagnostiek, laboratoriumfacilitei-
ten, kaakchirurgie, oogheelkunde, revalidatie en opleiding. 
Opleiding bij McIndoe betekende in de praktijk vooral hard 
werken. De theoretische scholing had veel minder zijn aan-
dacht. Wereldwijd is McIndoe bekend geworden door zijn 
vakkennis en inventiviteit, zijn gevoel voor humor en vooral 
door zijn sociale en psychologische aanpak van de ernstige 
brandwondenslachtoffers. Dat blijkt uit de volledige accep-
tatie van zijn patiënten in alle stadia van reconstructie in de 
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Archie McIndoe was de zoon van een drukker en een be-
gaafde leerling op de middelbare school van Otago op het 
Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Hij koos vervolgens 
voor de studie geneeskunde aan de Universiteit van Otago.  
Hij studeerde vlot van 1919 tot 1923 waarna hij MB, ChB  
(Bachelor of Medicine en Bachelor of Surgery) achter zijn 
naam kon plaatsen. Daarna werd hij praktisch verder ge-
schoold in het Waitiko Hospital in Hamilton, gelegen op 
het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. In 1924 vertrok hij 
in het bezit van een studiebeurs naar de Mayo Clinics in Ro-
chester in de Verenigde Staten waar hij in 1927 het Master 
of Science diploma (MSc) voor pathologie behaalde aan de 
Universiteit van Minnesota. Naast de pathologische anato-
mie waarbij hij honderden obducties uitvoerde, bekwaamde 
hij zich ook in de buikchirurgie. Op grond van een vage be-
lofte van de befaamde Engelse chirurg Lord Moynihan ver-
trok hij in 1930 met zijn gezin naar Engeland. Daar bleek 
echter nauwelijks werk voor hem te zijn op zijn eigen medi-
sche vakgebied. 

De eerste Nederlandse Militaire Plastische Chirurgische Groep rond eind 1945 
in East Grinstead. 
Samenstelling Plastisch Chirurgische Groep (PCG): Dr. C.F. Koch3 (team-
leider) en J.C. Raadsveld1, plastisch chirurgen, J.H. van der Sterr, O.P.R. 
Elema, tandartsen  en H. Orbaan, tandtechnicus. De operatiezusters Van 
Noortwijk en Schoemaker ontbreken op deze foto. In het midden staat A.H. 
McIndoe2.

Orbis Medisch Centrum is een 

onderdeel van Orbis Medisch 

en Zorgconcern. Tot het 

concern behoren ook Orbis 

Revalidatie, Orbis Geestelijke 

Gezondheidszorg, Orbis 

Thuis en Orbis Huishoudelijke 

Hulp. Het concern is actief 

op het gebied van zorg, 

dienstverlening, wonen  

en welzijn in Zuid- en 

Midden-Limburg.

Orbis Medisch Centrum 

is een technologisch 

hoogontwikkeld zieken-

huis waar op de meest 

patiëntvriendelijke 

en efficiënte manier 

hoogwaardige zorg  

wordt geboden.  

De drie speerpunten zijn:

-  het thuisgevoel. De patiënt 

is gast en verblijft op een 

ruime eenpersoonskamer 

met eigen sanitaire 

voorzieningen.

-  de patiënt staat centraal 

tijdens het zorgproces.  

Alle nodige zorg - 

medische, paramedische 

of psychische hulp - is 

tijdens het verblijf binnen 

handbereik.

-  slimme ICT-toepassingen 

veraangenamen het 

verblijf, vergroten 

het menselijk aspect 

en optimaliseren het 

zorgproces. Alle benodigde 

(patiënt)informatie is 

plaats- en tijdonafhankelijk 

elektronisch beschikbaar, 

ook aan het bed van de 

patiënt. 

  www.orbisconcern.nl

De maatschap plastische chirurgie van het Orbis Medisch Centrum zoekt: 

1 Plastisch chirurg m/v (1,0 fte)

1 Chef de clinique m/v (0,8 fte)

De praktijk
Het betreft hier een maatschap bestaande uit 3 plastisch chirurgen, 
2,0 fte. Omdat collega Freundlich per 1 juni 2011 de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt is er ruimte voor een nieuwe plastisch chirurg voor 1,0 fte.  
Gezien de adherentie en de toename van productie ontstaat er daarnaast een 
vacatureruimte van 0,8 fte die wij graag willen invullen met een chef de clinique. 
Een deel van de praktijk, de zogenaamde esthetische chirurgie, is ondergebracht 
in Orbis Mooi, centrum voor esthetische chirurgie, waarin u eveneens zult 
participeren. De weekenddiensten worden samen met de collegae van MUMC te 
Maastricht en de collegae van VieCuri te Venlo verricht. 

Uw profiel
U bent een jong, dynamisch en allround plastisch chirurg en beheerst alle aspecten 
van de plastische chirurgie, zowel de reconstructieve als ook de esthetische 
chirurgie en de handchirurgie. U bent een teamspeler en beschikt over goede 
contactuele eigenschappen en een patiëntvriendelijke attitude. Verder bent u 
bereid te participeren in stafactiviteiten, onderwijs- en managementtaken. 
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die extra aandacht hebben voor de 
handchirurgie. 
 
Ons aanbod
Wij bieden een maatschap die gaat voor kwaliteit in de breedste zin van het 
woord. Toetreding tot de maatschap geschiedt volgens de richtlijnen van de  
Orde van Medisch Specialisten.

Meer informatie
Inlichtingen over deze vacature zijn verkrijgbaar bij:
-  mevr. M. Meesters-Caberg, plastisch chirurg,  

telefoon 088 - 459 78 34 of 06 - 397 969 79
-  mevr.dr. A.C. Engelberts, kinderarts, voorzitter selectiecommissie,  

telefoon 088 - 459 78 32 
-  mevr.dr. A.I.M.C. Wydoodt, directeur, telefoon 088 - 459 77 59.

Sollicitatie
Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 4 weken na het verschijnen van  
deze advertentie richten aan de directie van Orbis Medisch Centrum, t.a.v.  
mevr.dr. A.I.M.C. Wydoodt, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per e-mail 
a.wydoodt@orbisconcern.nl

Meer informatie over Orbis Medisch en Zorgconcern is te vinden op 
www.orbisconcern.nl
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*Motto van de Royal Air Force. Door inspanningen naar de sterren ofwel door lijden tot glorie.

The Guinea Pig Anthem
We are McIndoe’s army, 
We are his Guinea Pigs.
With dermatomes and pedicles,
Glass eyes, false teeth and wigs.
And when we get our discharge
We’ll shout with all our might:
‘Per ardua ad astra’
We’d rather drink than fight.

Het proefkonijnenlied (vertaling)
We zijn McIndoe’s leger,
Wij zijn z’n proefkonijnen.
Met huidmessen en huidstelen,
Glazen ogen, kunstgebit en pruiken.
En als wij worden ontslagen 
Brullen wij uit alle macht: 
‘Per ardua ad astra’*
We houden meer van drinken dan van vechten. 

De eerste Nederlandse plastische chirurgen Charlie F. Koch 
(1890-1984) en Jan Raadsveld (1912-1978) werden in en net 
na de Tweede Wereldoorlog door McIndoe opgeleid. McIn-
doe werd door zijn pioniersarbeid tot erelid benoemd door 
de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. In 
1947 werd hij voor zijn aandeel in de behandeling van het 
luchtmachtpersoneel gedurende de oorlog geridderd en be-
zocht hij voor de eerste keer Afrika op uitnodiging van de 
Zuid-Afrikaanse plastisch chirurg Jack Penn. Hij zou jaren-
lang naar dit werelddeel terugkeren. Het klimaat en de na-
tuur trokken hem erg aan; hij kon er zowel op het land als in 
het ziekenhuis werken, zich ontspannen en energie opdoen 
voor een nieuwe drukke periode in Engeland. 
McIndoe was een hardwerkende chirurg, maar tevens ket-
tingroker met een uitbundig sociaal leven die volledig door 
zijn werk in beslag werd genomen. Zijn hart bleek niet in 
orde te zijn. Op den duur zou dit fataal aflopen als hij zijn 
levensstijl niet zou wijzigen. Hij kreeg eerst last van dupuy-
trencontracturen van beide handen, galstenen en staar. Di-
verse malen moest hij voor deze klachten geopereerd wor-
den. Voortaan reed hij niet meer zelf, maar liet zich in zijn 
Rolls Royce met chauffeur vervoeren. Hij kreeg ten slotte 
toch een hartinfarct na een staaroperatie in Spanje, in het 
vliegtuig op weg terug naar Londen. Hij stierf op 12 april 
1960 in zijn slaap in Londen op slechts 59-jarige leeftijd. Hij 
liet een tweede vrouw en twee dochters achter. Het coronaire 
lijden was waarschijnlijk familiair, want zijn vader was ook 
jong gestorven. 
De Guinea Pig Club bestaat nog steeds hoewel hun aantal 
flink is uitgedund en de McIndoe lectures zijn inmiddels 
een begrip geworden. De chirurgische instrumenten ont-
worpen door McIndoe worden nog volop gebruikt. Engeland 
is een land van tradities en voor de McIndoe-lezingen in de 
Royal College of Surgeons te Londen worden dan ook zijn 
resterende ‘Guinea Pigs’ steevast uitgenodigd. 
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leefgemeenschap van East Grinstead en uit de oprichting 
van de ‘Guinea Pig Club’. ‘Guinea pig’ werd de geuzennaam 
voor zijn patiënten. De club werd in juni 1941 opgericht ten 
behoeve van zijn patiënten van de Royal Air Force, maar ook 
de uitvoerende plastisch chirurgen en anesthesisten konden 
lid worden. De RAF-patiënten moesten minimaal een keer 
of tien geopereerd zijn voor zij het felbegeerde lidmaatschap 
deelachtig konden worden. Zij kregen later ook een eigen 
tijdschrift en een schitterende ‘vliegerswing’, een insigne 
met een gevleugelde cavia. Beroemd is hun prachtige club-
lied geworden, dat luidkeels op de jaarlijkse bijeenkomsten 
werd gezongen, begeleid door Archie aan de piano. Onder-
staand fragment geeft hiervan een duidelijk beeld: 




