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gezondheidszorg op het gebied van de internationale pati-
entenpopulatie is steeds relevanter voor de Nederlandse ge-
zondheidszorg. Tegelijkertijd bieden deze artsen de moge-
lijkheid om de impact van internationale medische missies 
aanzienlijk te versterken. Daarnaast biedt, mede gezien de 
erkenning en professionalisering van de tropenopleiding, 
het werk in het buitenland een unieke ervaring en gedegen 
basis voor een verdere loopbaan, bijvoorbeeld in de richting 
van plastische chirurgie. De unieke opleiding tot arts inter-
nationale gezondheidszorg mag daarom niet verloren gaan.
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disch team en creatief om te gaan met beperkte middelen 
om de zorgkosten betaalbaar te houden; ervaringen die ik 
mee zal nemen in het vervolg van mijn carrière. 

Dergelijke ervaringen van artsen internationale gezond-
heidszorg zijn van grote meerwaarde binnen de Nederland-
se gezondheidszorg. Door de toenemende immigratie en 
globalisering wordt expertise op gebied van importziekten of 
begrip van gezondheidsbeleving van andere culturen steeds 
relevanter. Daarnaast worden artsen internationale gezond-
heidszorg ook opgeleid in de preventieve gezondheidszorg. 
Denk bijvoorbeeld aan de preventie van dure behandelingen 
voor brandwonden, diabetes of overgewicht. Dit is van toene-
mend belang om de stijgende kosten van de curatieve zorg te 
verminderen, ook in Nederland. 

De arts internationale gezondheidszorg levert dus een 
onmisbare bijdrage aan nationale en internationale ge-
zondheidszorg. De expertise van de arts internationale 
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reconstructies bij noma en behandeling van extremebrand-
wondcontracturen) laat zich moeilijk kwantificeren. Toch 
kan je rustig stellen dat veel Nederlandse schisischirurgen 
zich alleen tot ‘high volume schisischirurg’ mogen rekenen 
als gevolg van deze buitenlandse activiteiten. Wat betreft de 
reconstructieve gelaatschirurgie, in het bijzonder bij noma-
patiënten, zijn als gevolg van de vele internationale contacten 
op dit gebied meerdere operatietechnieken in Nederland ge-
introduceerd.

Voorbeelden hiervan zijn de gesteelde fascia temporalislap 
(al dan niet geprefabriseerd) en de submentale lap.
Ook werden en worden er bij de reconstructieve nomachirur-
gie vaak operatiemethoden gebruikt die in Nederland in de 
vergetelheid zijn geraakt maar in Afrika als veilig en nuttig 
worden ervaren. Tijdens plastisch chirurgische missies wor-
den deze technieken niet alleen door ervaren oudere collegae 
aan lokale chirurgen maar zeker ook aan jonge Nederlandse 
plastisch chirurgen onderwezen.

Hetzelfde geldt voor de brandwondchirurgie. Het staat vast 
dat er naast het versterken van gezondheidsystemen (oplei-
ding en scholing) in de tropenlanden een niet te onderschatte 
kennis spin-off voor de Nederlandse gezondheidszorg plaats-
vindt. Dat veel van de ziekenhuizen en huisjes bemand wer-
den en worden door Nederlandse tropenartsen, die voor de 
belangrijke nazorg opdraaien, was en is een plezierige bij-
komstigheid. [2]

Wie zoals ik het themanummer van het NTPC (2012/1) weer 
eens herleest, wordt wederom getroffen door de betrokken-
heid van een groot aantal plastisch chirurgen en plastisch 
chirurgen in opleiding met het werk in wat tegenwoordig 
eufemistisch ‘low resource countries’ worden genoemd. Uit 
de in dit themanummer uitgevoerde enquête bleek dat er van 
de 132 respondenten maar liefst 84% affiniteit heeft met hu-
manitaire missies. Dat is 37% van alle plastisch chirurgen in 
2012 als men uitgaat van het uiterste geval dat geen van de 
205 leden die deze enquête niet invulden hier geen belang-
stelling voor had. [1]

De afgelopen decennia hebben vier Nederlandse organisaties 
met aanzienlijke inbreng van Nederlandse plastisch chirur-
gen belangrijke bijdragen geleverd waar het gaat om huma-
nitaire chirurgie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Interplast Holland (vele tienduizenden operaties, oprichting 
brandwondencentrum in Kampala, Oeganda), de Nederland-
se Noma Stichting (vele honderden operaties bij nomapati-
enten, oprichting van het enige nomaziekenhuis ter wereld 
in Sokoto Nigeria, veel wetenschappelijke inbreng), Stichting 
Bridge the Gap (veel operaties en opleiding/onderwijs in Viet-
nam en Laos) en het Harapan Jaya project op Sumatra (enige 
duizenden operaties). De operaties betreffen vooral patiënten 
met schisis, brandwonden en de gevolgen van noma.

De expertise die door de Nederlandsche plastisch chirurgen 
werd opgedaan en uitgedragen (schizischirurgie, hoofd-hals-
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schaal die zich nog niet eerder heeft voorgedaan. Toeristen 
en migranten brengen in toenemende mate exotische en tot 
voor kort voor de gemiddelde Nederlandse medicus practicus 
volstrekt onbekende pathologie de grens over.
Dit, gekoppeld aan klimaatveranderingen die ervoor zorgen 
dat bepaalde vectoren (zoals de tijgermug, verspreider van de 
knokkelkoorts) inmiddels ook in Europa kunnen overleven, 
geeft aanleiding tot bezorgdheid.

Het bagatelliseren van deze problematiek en het ontkennen 
van het nut van AIGT-artsen, zowel in tropenlanden als ook 
in Nederland, kon wel eens een politieke blooper van jewel-
ste worden. In een poging minister Bruins te overtuigen van 
zijn ongelijk doe ik, namens alle plastisch chirurgen met een 
tropenhart, een oproep aan het bestuur van de NVPC om 
zich voor het behoud van de opleiding tot AIGT-arts uit te 
spreken.

Met vriendelijke groet,
Jan	Sluimers,	plastisch	chirurg	n.p	en	oud	tropenarts
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Een aantal van deze artsen melden zich bij terugkomst in 
Nederland als anios of aios voor een opleiding tot plastische 
chirurg. Ze betreden als zeer complete dokters de Neder-
landse gezondheidsmarkt. Waar zij, om met de woorden van 
Richard Smith [3], oud hoofdredacteur van het BMJ, te spre-
ken: ‘door onder andere Prioritisation, Flexibility, Adaptabi-
lity, Leadership, en A ‘can do’- attitude hun bijdrage kunnen 
leveren.
Omdat de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg 
(AIGT) in principe alleen gericht zou zijn op medische zorg 
buiten Nederland en de behandelingen dus niet voor een her-
leidbare DBC (sic) zouden zorgen heeft minister Schippers 
in 2015 besloten de financiering van AIGT-artsen niet te bud-
getteren. [4] Deze mening werd recent nog maar eens door 
minister Bruins herhaald.

Dat zal op korte termijn onherroepelijk leiden tot het afha-
ken van ziekenhuizen die nu nog, in afwachting van finan-
ciering, AIGT- artsen accommoderen. Dit jaar hebben al vier 
van deze ziekenhuizen aangegeven met het aanbieden van 
een chirurgische en gynaecologische stage te stoppen als fi-
nanciering uitblijft. Dat betekent op termijn het einde van 
de AIGT-/tropenopleiding. De schade van een dergelijk kort-
zichtig beleid laat zich raden.

In kranten, medische tijdschriften en in televisieprogram-
ma’s spreken verontruste opleiders en medische organisa-
ties, onder andere het KNMG [5], over een blinde vlek in het 
overheidsbeleid.

Er is immers sprake van een in hoog tempo globaliserende 
wereld, met een migratie van mensen en goederen op een 


