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Het is voor mij een voorrecht gastredacteur te zijn voor deze 
thema-uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Plastische 
Chirurgie. Deze uitgave wordt een reis door (een gedeelte 
van) de kinderplastische chirurgie. 

Plastische chirurgie bij kinderen vindt over het algemeen 
plaats om een reconstructieve en/of esthetisch reden. Voor 
een aantal ingrepen die bij kinderen plaatsvinden, zoals in-
grepen bij afstaande oren, microtia, en verfijnende ingrepen 
bij een cheilognatho(palato)schisis, zal duidelijk zijn dat het 
aspect van esthetiek een belangrijke rol speelt. Maar ook in 
kinderhandchirurgie speelt vorm een belangrijke rol. Een 
goed functionerende hand/arm die lelijk gevonden wordt en 
uit schaamte niet ingeschakeld wordt, is in feite afunctio-
neel. Functie en vorm gaan daarmee hand in hand.

De kinderplastische chirurgie is in een aantal opzichten an-
ders dan de plastische chirurgie bij volwassenen. Een van de 
aspecten is het feit dat met het behandelen van het kind, ook 
de ouders behandeld worden. Bij een aangeboren afwijking, 
maar ook na een trauma, kan sprake zijn van schuldgevoel 
van de ouders of verzorgers. Tijdens onze spreekuren wordt 
gelet op verbale en non-verbale uitingen van dit schuld gevoel 
en wordt het bespreekbaar gemaakt. Bij de aangeboren 
 afwijkingen is kennis van de embryologie en genetica van 
verschillende aandoeningen belangrijk, zodat een goede voor-
lichting en begeleiding aan de ouders of verzorgers gegeven 
kan worden. Ondersteuning vanuit de klinisch geneticus in 
een multidisciplinair team is in deze gevallen onontbeerlijk. 
Een ander belangrijk aspect in de behandeling van kinderen 
is het feit dat je als behandelaar een langdurige behandel-
relatie aangaat met ouders en kind. In veel gevallen, de klei-
nere traumata daargelaten, gaat het om meerdere ingrepen 
over vele jaren, waarbij verschillende specialisten hun aan-
deel hebben. In dit nummer geven ouders van een kind met 
het syndroom van Apert aan welke invloed dit heeft op hun 
leven. Iets wat we weten, maar waarvan het goed is om nog 
eens bij stil te staan.

De meerdere ingrepen zijn voor een groot gedeelte inge-
geven door de groei. Enerzijds zal de toekomstige invloed van 
groei op een verrichte operatie de keuze voor een bepaalde 

Voorwoord
ingreep, en keuzes tijdens een ingreep, bepalen. Ander zijds 
zal de groei juist de keuze van het moment/tijdstip van een 
bepaalde operatie dicteren. Denk hierbij aan de verschil-
lende tijdstippen van sluitingen bij een kind met een cheilo- 
g nathopalatoschisis. 

De bovengenoemde facetten, samen met het uitgesproken 
multidisciplinaire karakter van de kinderplastische chirur-
gie, maakt dat het om een andere insteek van de betrokken 
plastisch chirurg vraagt.

Voor dit nummer is aan een aantal plastisch chirurgen ge-
vraagd om iets te schrijven over hun aandachtsgebied bin-
nen de kinderplastische chirurgie. Ook hun visie op hoe de 
verschillende aandachtsgebieden vorm zouden moeten krij-
gen, in een toekomst met centralisatie en richtlijnontwikke-
ling, komt naar voren. Samenvattend wordt door de auteurs 
geconcludeerd dat vanwege de lage incidentie of prevalentie 
idealiter centralisatie van zorg plaatsvindt. Een expertise-
centrum of -centra geeft/geven een hoger volume van minder 
voorkomende afwijkingen waarmee de kennis en ervaring 
toeneemt. Ook het verrichten van gedegen wetenschappelijk 
onderzoek wordt op deze manier vereenvoudigd, wat ons 
weer verder kan brengen in de kwaliteit van behandeling van 
betreffende kinderen. Het feit dat door centralisatie van zorg 
wetenschap bedreven kan worden, wordt bewezen door de 
twee promotieonderzoeken met een kinder plastisch onder-
werp die in dit tijdschrift gepresenteerd worden.

Graag vraag ik ook jullie aandacht voor het interview met 
J.J. van der Biezen. In december jl. heeft hij afscheid geno-
men van het vak plastische chirurgie. Hij was nog een van 
de weinigen die de kinderplastische chirurgie in de volle 
breedte uitoefende. 

Voordat jullie de verhalen, meningen en visies van de ver-
schillende auteurs tot jullie gaan nemen, rest mij nog ieder-
een een gezond, gelukkig, zorgeloos en prachtig nieuwjaar 
te wensen. 

Christianne van Nieuwenhoven
Gastredacteur


