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Van der Meulen is internationaal alom bekend om een aan-
tal vernieuwende operatietechnieken en heeft vanuit zijn 
standplaats Rotterdam de plastische chirurgie nationaal en 
internationaal flink op de kaart gezet tijdens zijn hoogleraar-
schap. De emeritus professor, die wordt gezien als tweede-
generatiepionier van de Nederlandse plastische chirurgie, 
heeft zijn ervaringen op papier gezet in een manuscript van 
ruim driehonderd pagina’s. Hierin komen zijn levens- en 
carrièreverloop en tevens beschouwingen aan de orde. Het 
boek, met de titel ‘Helend Handwerk’, bevat veel interes-
sante zaken over de beginjaren van de plastische chirurgie 
in Nederland. Daarnaast geeft Van der Meulen zijn kijk op 
discussies met de politiek en verzekeraars. ”Het schrijven 
van het boek heeft me ruim twee jaar gekost, maar ik heb 
tenslotte geen spijt dat ik het gedaan heb”, aldus de oud-
plastisch chirurg.

Vroege jaren
”Het boek is opgebouwd uit verschillende delen”, vertelt 
Van der Meulen. ”Zo gaat deel één over mijn leven, waar-
in achtergronden over mijn jeugd in Eindhoven en mijn 
opleidingen behandeld worden. Ook de geschiedenis van 
mijn familie komt aan de orde, aangezien dit belangrijk is 
geweest voor mijn vorming. Vervolgens gaat een hoofdstuk 
over mijn studiejaren in Leiden. Daar heb ik van 1947 tot 
1955 geneeskunde gestudeerd. Een hele ervaring voor een 
Brabantse jongen!” Na zijn studie begon Van der Meulen in 
1956 aan de opleiding Algemene heelkunde in Den Haag. 
“Ik heb niet geprobeerd om een plek in Leiden te krijgen, 
omdat daar toenmalig professor Vink alleen niet-katholieke 
artsen aannam. Gelukkig kon ik via een clubgenoot terecht 
bij het Gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal, tegenwoordig 
onderdeel van het HagaZiekenhuis.” Niet alleen opleidings-
gerelateerde zaken komen in het boek aan bod, maar ook 
ervaringen tijdens de oorlog zijn belangrijk voor de levens-
loop van Van der Meulen. ”Via mijn vader kwam ik na de be-
vrijding van het zuiden in contact met een RAF–piloot (322 

Squadron) die gestationeerd was in Schijndel. Hij vertelde 
me veel over de ontwikkelingen in de oorlog, onder andere 
de geneeskundige zoals het gebruik van penicilline. Later, na 
de bevrijding van Nederland, las ik verhalen over de behan-
deling van soldaten uit de ‘Battle of Britain’ in onder andere 
het ziekenhuis in East-Grinstead. Daar werden soldaten met 
brandwonden vooral van het gezicht en handen met recon-
structieve chirurgie geholpen. Dat alles wekte mijn belang-
stelling voor dit nieuwe specialisme.” 
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Emeritus professor Plastische en Reconstructieve Chirurgie Jacques van 
der Meulen presenteert binnenkort zijn biografie. In dit boek geeft hij 
een overzicht van zijn levensloop en komt voorbij wat hij als plastisch 
chirurg heeft meegemaakt en bereikt. ‘Het is een voorrecht’, vertelt Van 
der Meulen, “dat ik vanaf het begin betrokken ben geweest bij een be-
langrijke periode vol ontwikkelingen binnen dit mooie vak en mij altijd 
gesteund heb gevoeld door een groep bevlogen assistenten en medewer-
kers.”

helend handwerk: Biografie emeritus 
professor Van der Meulen

Wie is Jacques van der Meulen?
• Opgegroeid in Eindhoven
• Studeerde van 1947 tot 1955 geneeskunde in Leiden
• Volgde de opleiding algemene heelkunde in het  

Gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal in Den Haag 
van 1956 tot 1961

• Verhuisde naar Dijkzigt in Rotterdam en begon daar 
bij Raadsveld zijn opleiding plastische chirurgie in 
1961 

• Promoveerde in 1964 op (re)constructie van hypospa-
die

• Introduceerde in 1971 het specialisme craniofaciale 
chirurgie in Nederland

• Aanvaarde in 1974 een bijzonder lectoraat in de 
handchirurgie (de eerste lector handchirurgie van 
Nederland)

• Nam op 27 januari 1994 afscheid als hoogleraar plas-
tische en reconstructieve chirurgie

• Brengt eind 2011 zijn biografie ’Helend Handwerk’ 
uit
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sche chirurgie, Johannes Esser. ”Esser is op onze afdeling 
door dr. Barend Haeseker herontdekt. Haeseker en ik heb-
ben sindsdien veel contact gehad en hij heeft meegewerkt 
aan mijn biografie. Esser is wat mij betreft de grootste pio-
nier binnen de plastische chirurgie”, stelt Van der Meulen. 
”Er was echter één groot probleem; de oorlog. Esser was be-
roemd voor de Tweede Wereldoorlog, maar daarna vergeten. 
Hij ging in 1915 weg uit Rotterdam en ging als oorlogschi-
rurg werken in dienst van de Oostenrijks-Hongaarse monar-
chie. Er waren enorme hoeveelheden soldaten met ernstige 
verwondingen vooral van het gelaat. Esser heeft veel werk 
verricht om het leven van deze getroffen mensen dragelijker 
te maken. Hij legde zich vooral toe op gezichtsreconstruc-
ties en dit leidde tot onder andere de Esser-inlay (‘skin graft 
inlay’-techniek) en de ‘artery flap’. Deze technieken uit de 
Eerste Wereldoorlog, waaraan Esser een grote bijdrage heeft 
geleverd, waren na de Tweede Wereldoorlog echter voor een 
groot deel vergeten. Er was meer aandacht voor de Ameri-
kaanse en Engelse school.” 

Craniofaciale chirurgie
In 1967 ontmoette Van der Meulen tijdens een congres in 
Rome Paul Tessier, de grondlegger van de craniofaciale chi-
rurgie. ”Toen ik de techniek zag die deze Fransman had ont-
wikkeld om aangezichtmisvormingen te verhelpen, dacht 
ik dit wil ik ook. Ik heb Tessier in Parijs bezocht om zijn 
technieken te leren en ben deze in Rotterdam gaan toepas-
sen. In 1971 heb ik de eerste patiënt geopereerd samen met 
collega Hage uit Tilburg. Een jaar later heb ik met een gast-
chirurg (Marchac) uit Parijs nog enkele operaties uitgevoerd. 
Daarna nam het aantal patiënten geleidelijk toe, eerst oudere 
patiënten daarna kinderen. Inmiddels worden in Rotterdam 
jaarlijks velen met craniofaciale malformaties behandeld.”

Vernieuwende technieken
”Evenals mijn opleider Raadsveld heb ik vele jaren in het 
oogziekenhuis gewerkt en daar bijgedragen aan de ontwik-
keling van de oculoplastische chirurgie. Maar ook op het 
gebied van de tumorchirurgie werden later grote stappen 
gemaakt. Aanvankelijk konden hoofd-halstumoren alleen 
behandeld worden met bestraling. Maar langzamerhand is 
een hechte samenwerking met onder andere radiologen en 
KNO-artsen ontstaan, zodat ten slotte ook hier de chirurgie 
een belangrijke rol ging spelen. Neuschirurgie is al heel oud, 
al eeuwen geleden werd bij eerwraak de neus verwijderd. 
De eerste neusreconstructies werden in India uitgevoerd. 
Maar ook nu nog bestaat deze praktijk in verschillende lan-
den. Hetgeen toch iets zegt over de beschaving in bepaalde 
delen van de wereld”, vertelt Van der Meulen. ”Maar in 
de westerse wereld heeft de laatste decennia een enorme 
(r)evolutie plaatsgevonden waardoor het hele spectrum van 
de plastische chirurgie verbeterd is. Zo is de microvaatchi-
rurgie een essentieel hulpmiddel geworden, bijvoorbeeld 
bij reconstructies aan kaken, handen en borsten. Hierdoor 
is het bijvoorbeeld mogelijk geworden om vingers weer 
aan te zetten om zo blijvende invaliditeit te voorkomen. De 
technieken die Esser ontwikkelde konden zo geperfectio-

Plastische chirurgie
“Ik besloot tijdens het laatste jaar van mijn opleiding dat ik 
wat anders wilde gaan doen, namelijk de plastische chirur-
gie. Ik heb gekeken of ik naar Engeland kon gaan, dit was 
immers waar het op dat moment gebeurde. Maar uiteinde-
lijk kon ik eerder in Rotterdam in het Dijkzigt ziekenhuis 
bij Raadsveld terecht, bovendien had ik net mijn echtgenote, 
een verpleegkundige, ontmoet. Ik merkte meteen dat de 
plastische chirurgie heel anders was dan algemene heel-
kunde. Het was een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling 
was en ik kreeg meteen veel verantwoordelijkheid. Ook had 
ik voor het eerst de tijd om te promoveren, iets wat ik altijd al 
wilde. Ik heb me tijdens mijn promotieonderzoek gericht op 
misvorming van de mannelijk genitaliën. Naast dit werk kon 
ik me ook richten op de handchirurgie die mijn interesse 
had. In die tijd was Dijkzigt nog geen academisch zieken-
huis dat betekende eigenlijk dat ik een paar jaar kon doen 
wat ik wilde”, legt Van der Meulen uit.

Academisch ziekenhuis
In 1965 werd besloten dat Rotterdam een medische faculteit 
met bijbehorend academisch ziekenhuis zou krijgen, twee 
jaar later was het academisch ziekenhuis Dijkzigt een feit. 
Van der Meulen: “Hierdoor veranderde er veel. Mensen 
die niets van plastische chirurgie en brandwonden wisten 
deelden de lakens uit. De faculteit wilde en moest scoren en 
naast het uitvoeren van je vak moest je onderwijs geven en 
moest er vooral gepubliceerd worden. Ik was niet echt geluk-
kig met deze gang van zaken waarin alles aan geld is verbon-
den. Hoewel meer publicaties voor meer geld zorgen, komt 
hierbij de patiënt op het tweede plan. Terwijl er wel steeds 
meer vraag naar plastisch chirurgische ingrepen was.”
 
Ontwikkeling
Eind jaren zestig waren plastisch chirurgen al in staat om 
lipspleten, brandwonden en decubitus goed te behandelen. 
De vooruitgang van het vak wordt door de bevlogen emeritus 
professor in zijn biografie beschreven. ‘De tijdens de oorlog 
vergevorderde ontwikkeling van de handchirurgie werd ge-
durende de jaren zestig in Rotterdam voortgezet. Er waren 
veel mensen uit Amerika, Frankrijk en Engeland bereid om 
naar ons toe te komen en ons wat te leren. Ook internatio-
nale congressen hebben bijgedragen aan de groei van het 
vakgebied. Verschillende Nederlandse artsen, die hun plas-
tische chirurgie opleiding in Engeland (onder andere East-
Grinstead) hadden genoten, kwamen terug met kennis en 
zorgden eveneens voor een impuls.’ De komende decennia 
zullen er volgens Van der Meulen niet zoveel grote stappen 
binnen de plastische chirurgie gemaakt worden. ‘Want elk 
vakgebied bereikt tenslotte zijn limiet. Tenzij er weer enor-
me doorbraken plaatsvinden, maar die zijn zeldzaam. De 
periode waar ik me in bevond was uniek; vinding na vinding 
werd gedaan.’

Intermezzo: Esser
Als intermezzo besteedt Van der Meulen in zijn biografie 
een hoofdstuk aan grondlegger van de Nederlandse plasti-
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neerd worden. Maar de introductie van de microscoop was 
moeilijk, zij ging namelijk gepaard met veel kosten en lan-
gere operatietijd waardoor de overheid er in eerste instantie 
niets in zag.”

Beren op de weg
Het derde deel van ’Helend Handwerk’ bevat beschouwin-
gen over wat ik heb meegemaakt gedurende de jaren en wat 
ik van bepaalde ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg 
en ook binnen de politiek vind. Zo ga ik onder meer in op de 
gevolgen van de vergaande specialisatie. Daarnaast bespreek 
ik dat de spreuk ’bevoegd mits bekwaam’ binnen de plasti-
sche chirurgie minder nauw genomen wordt, de markt doet 
hier zijn werking. Neem mohschirurgie, hiervan is nooit 
echt significant aangetoond dat het beter is dan chirurgische 
excisie. Het vijfjaarssucces van beide is ongeveer 94%, de 
kosten van mohschirurgie zijn echter flink hoger.” In Ne-
derland gelden rare regels vindt Van der Meulen. ”Als je niet 
voldoende malen per jaar een bepaalde operatieve handeling 
uitvoert, bijvoorbeeld twintig keer per jaar, dan zou je plots 
niet bekwaam meer zijn. Dat vind ik te zot voor woorden. 
Een plastisch chirurg zal bijvoorbeeld een zeldzame moeilij-
ke craniofaciale operatie maar tweemaal per jaar uitvoeren. 
Als hij hem niet meer mag uitvoeren, wie dan wel? De over-
heid heeft vaak geen zicht op wat goed is voor de gezond-
heidszorg. In veel gevallen kunnen ze daarom niet adequaat 
beslissen wat er in ziekenhuizen moet gebeuren en veran-
deren. Bovendien is er geen dialoog van betekenis tussen de 
overheid en de werkvloer.”

Tabula Rasa
Op bovengenoemde beschouwingen volgen meer algemene-
re beschouwingen. ”Het gaat om dingen die ik me afvraag”, 
legt Van der Meulen uit. ”Ik verwonder me er over hoe het 
mogelijk is dat bepaalde dingen zo veranderen gedurende 
een mensenleven. In dit onderdeel van het boek ga ik in op 
creatieve destructie. De term ‘creative destruction’ is door 
de econoom Joseph Schumpeter verbonden aan een theorie 
over economische innovatie en progressie. Ik dacht dat na 
de Tweede Wereldoorlog en de gasbel dat Nederland de kans 
had om te evolueren en kon gaan opbouwen na de kaalslag 
van de oorlog. Helaas kwam er een kink in de kabel; de jaren 
zestig. Nederland was een ‘tabula rasa - latijn voor ’schone 
lei, onbeschreven blad’ - en er kon veel gebeuren. Helaas 
wordt het een troep wanneer de ratio niet bij beslissingen 
wordt betrokken en de verbeelding aan de macht is. In het 
hoofdstuk leg ik uit waarom er naar mijn idee weinig van de 
mogelijkheden terechtkwam.”

Macht
In een ander hoofdstuk gaat Van der Meulen in op zijn er-
varingen met de macht. ”Als arts heb je bijna geen macht, je 
mag nog net operaties uitvoeren“, stelt de emeritus profes-
sor. ”Het zijn managers en verzekeraars die beslissen. Zo-
wel vroeger als nu vormt dit voor artsen dezelfde problemen. 
Met bepaalde wetgeving, zoals de Wajong, stimuleert de po-
litiek bovendien dat mensen geen persoonlijke initiatieven 
tonen. Ik noem dit ‘entropisch Nederland’, naar entropie 
(verval) uit de thermodynamica. Uiteindelijk leidt alles tot 
verval als je er geen energie in stopt.” Ook over het conflict 
Israel-Palestina heeft Van der Meulen een uitgesproken op-
vatting. ”Voor de uitwisseling van kennis ben ik veelvuldig 
in Israel geweest en zodoende ben ik me in de problematiek 
gaan verdiepen. In het boek ontzenuw ik enkele verhalen die 
rondzingen.”  

Derde Wereld
In het laatste hoofdstuk, met de titel ’Oost en West: empa-
thie of apathie’, beschrijft Van der Meulen zijn fascinatie 
voor en ervaringen in derdewereldlanden. ”Ik kwam in de ja-
ren zeventig op onder andere Curaçao en Aruba. Later werd 
ik gevraagd om in Indonesië (Sumatra) te opereren. Nu gaan 
mijn opvolgers er elk jaar met een groep heen om ingrepen 
uit te voeren. In veertien jaar tijd hebben we meer dan dui-
zend patiënten kunnen helpen. Omdat ik vond dat er voor 
dit soort projecten een betere coördinatie moest komen, heb 
ik de stichting ‘World Wide Surgery’ opgericht. We hadden 
steun van de politiek en minister Koenders wilde er graag 
mee aan de slag, maar helaas viel het kabinet voor ons op het 
verkeerde moment. Vervolgens werd echter voorrang aan de 
economie gegeven”, vertelt Van der Meulen. De KMNG zou 
volgens Van der Meulen een standpunt moeten innemen 
wat betreft de ontwikkelingssamenwerking. ”Ik vind name-
lijk dat je je als arts niet afzijdig kunt houden. Het is bescha-
mend dat we de gestelde millenniumdoelen voor 2015 niet 
gaan halen. En daarom lees je hier nooit meer iets over in de 
media sinds de val van het laatste kabinet.”

interview
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Het boek 'Helend Handwerk' is in samenwerking met 
Barend Haeseker tot stand is gekomen en zal binnenkort 
verschijnen. Het NVPC-bestuur zal de leden op de hoogte 
brengen over hoe het boek verkregen kan worden.


