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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Engeland pioniers-
werk verricht op het gebied van de plastische chirurgie en 
brandwondenchirurgie. In deze periode kwamen veel ern-
stige brandwonden voor bij piloten van wie het toestel door 
vijandig vuur getroffen was. Sommige piloten wisten hun 
brandende toestel aan de grond te krijgen en overleefden 
hun brandwonden.
Archibald McIndoe was destijds werkzaam in Engeland 
en behandelde veel van deze slachtoffers. Hij ging de uit-
daging aan en door zijn visie, werkwijze en tomeloze inzet 
werd hij een pionier op het gebied van de plastische chirur-
gie en brandwondenbehandeling. Steeds meer gewonde 
piloten kwamen naar zijn kliniek in East Grinstead. Zij 
noemden zichzelf ‘The Guinea Pig Club’ omdat zij hun lot 
in  McIndoe’s handen gaven. McIndoe realiseerde zich overi-
gens toen al dat brandwondenzorg meer is dan opereren en 
had bijvoorbeeld ook aandacht voor de re-integratie door de 
patiënt in de maatschappij. Ondanks alle toenmalige ontwik-
kelingen waren de kansen om een uitgebreide brandwond 
te overleven klein vanwege de beperkte kennis en mogelijk-
heden voor shockbehandeling en infectiebestrijding.

Door alle recente ontwikkelingen op vele vakgebieden kun-
nen patiënten met uitgebreide brandwonden tegenwoordig 
overleven. Brandwondenzorg is daarbij een prachtig voor-
beeld geworden van multidisciplinaire zorg waarbij ieder lid 
van het team multidisciplinair moet kunnen denken. Daar-
mee wordt het beste uit elke discipline gehaald hetgeen de 
kwaliteit van behandeling van de patiënt ten goede komt.

Deze speciale editie van het Nederlands Tijdschrift voor 
 Plastische Chirurgie geeft hopelijk een goede indruk van het 
functioneren van de diverse leden van dit team en van de 
Nederlandse brandwondenzorg. De rol van de plastisch chi-
rurg als teamspeler is uitdagend maar ook vaak uitzonderlijk 
langdurend: vanaf het acute stadium tot soms wel decennia 
later. De grootste uitdaging is daarbij om in het acute sta-
dium met oplossingen te komen die een zo goed mogelijk 
langetermijneffect hebben. 
De artikelen van deze editie komen niet alleen vanuit het 
brandwondencentrum in Beverwijk maar ook van de col-
lega’s van de brandwondencentra in Groningen en Rotter-
dam. Aan de hand van interviews, overzichtsartikelen, expert 
opinions en recente casuïstiek wordt beoogd om niet alleen 
inzicht te geven in de dagelijkse praktijk van de plastisch chi-
rurg maar ook in het functioneren van het gehele team. 
Ook wordt aandacht besteed aan wetenschappelijke ontwik-
kelingen. Door de compacte structuur van de zorg, de korte 
lijnen en de goede samenwerking tussen de centra samen 
met de academie is het mogelijk gebleken om veel multicen-
ter trials op te zetten, experimentele studies te doen en voort-
varend translationeel te werken. Het mag daarbij best belicht 
worden dat gebleken is dat vele grote studies op brandwon-
denzorg juist uit Nederland komen.

Tot slot terug naar toen… Vlak na WOII bezochten drie Ne-
derlandse artsen, Koch, Raadsveld en Honig, East Grinstead 
omdat zij gefascineerd waren door het werk van McIndoe. 
McIndoe leerde ze daar plastisch chirurgische vaardigheden. 
Na terugkeer werden zij de pioniers van de plastische chirur-
gie in Nederland. In 1950 besloten zij daarvoor een vereni-
ging op te richten. 
De speciale brandwondeneditie van het blad van deze vereni-
ging ligt nu voor u... 
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