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resultAten

De respons op de enquête was 43% (157/362). 114 plastisch 
chirurgen (43%), 33 (47%) aios en 10 (32%) plastisch chirur-
gen in ruste vulden de enquête in, zie tabel 1. Van de 157 
respondenten hebben 64 (41%) ervaring met plastisch-chi-
rurgisch humanitair werk. Figuur 1 toont de expertisegebie-
den van de respondenten die ervaring hebben met missies. 
12 respondenten hebben voor hun opleiding tot plastisch 
chirurg een tropenopleiding genoten. 
68 (73%) van de 93 die geen ervaring hebben met plastisch-
chirurgische missies hebben hier wel interesse voor. Dit be-
tekent dat 132 (83%) respondenten affiniteit hebben met dit 
onderwerp, dit is ten minste 37% van alle NVPC-leden.

motivAtie

Een veelzeggend antwoord van één van de respondenten op 
de vraag naar de motivatie om deel te nemen aan een hu-
manitaire missie was: “Om weer te weten waarom ik dokter 
ben geworden.” De meest genoemde beweegreden om deel 
te nemen aan een missie was om lokaal zorg te verlenen en 
om kennis over te dragen aan lokale artsen (118). Velen zien 
het ook als een goede gelegenheid om een andere cultuur te 
leren kennen (58) of als een avontuur (52). Voor sommigen 

methoden

De enquête werd opgesteld in overleg met plastisch chirur-
gen die ervaring hebben met plastisch-chirurgische missies. 
In de enquête werd gevraagd naar demografische gegevens, 
ervaring met humanitaire missies, motivatie en organisatie. 
De vragen waren deels open en deels gesloten. Afhankelijk 
van bepaalde antwoorden werden respondenten naar vol-
gende relevante vragen geleid. In principe was de enquête 
anoniem, echter aan het einde werd de mogelijkheid gebo-
den om naam en gegevens in te vullen voor een database 
met geïnteresseerden in toekomstige missies, samenwer-
king en overleg. De enquête werd per e-mail naar alle plasti-
sche chirurgen (265), assistenten in opleiding (aios) (71) en 
plastisch chirurgen in ruste (31) gestuurd die bij de NVPC 
bekend zijn. De enquête is vier weken actief geweest. 

Brandwonden, schisis, traumata, door noma gemutileerde gelaten en 
nog veel meer: plastisch chirurgen kunnen behalve in Nederland ook 
in ontwikkelingslanden veel voor patiënten betekenen. Een aanzienlijk 
aantal Nederlandse plastisch chirurgen werkt als vrijwilliger in deze lan-
den, getuige de vele mondelinge verhalen, naast enkele publicaties en 
een sporadische presentatie op de wetenschappelijke vergadering.
Tot op heden is echter nooit uitgezocht hoeveel Nederlandse plastisch 
chirurgen medische humanitaire missies ondernemen of dit mogelijk in 
de toekomst willen doen. Wat motiveert hen om deel te nemen aan dit 
soort missies, of dit juist niet te doen? Hoe vaak gaan ze en waarheen? 
Hoe zijn deze missies georganiseerd en wat voor problemen ondervindt 
men? 
De enquête beoogt bovenstaande vragen te beantwoorden door de ac-
tiviteiten en interesse in humanitair werk van Nederlandse plastisch 
chirurgen, assistenten in opleidingen en plastisch chirurgen in ruste 
te inventariseren. Daarnaast is geprobeerd een indruk te krijgen van de 
organisatie van dergelijke missies. De beroepsgroep van Nederlandse 
plastisch chirurgen is een overzichtelijk geheel binnen een beperkt geo-
grafisch gebied. Dit is een voordeel bij het vormen van een goed geor-
ganiseerde groep, die professioneel en slagvaardig chirurgische missies 
uitvoert. 

“om weer te weten waarom ik dokter ben geworden”

Een enquête over humanitaire  
chirurgische missies van nederlandse 
plastisch chirurgen
R.E. Marck, F. Nicolai, K.W. Marck
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Figuur 1. Staafdiagram met expertisegebieden van de respon-
denten met ervaring met missies.
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hoe vAAk, hoe lAng en wAArheen

Hoe vaak mensen op missie zijn geweest is te zien in tabel 2. 
De meeste respondenten (44%) meldden dat zij een tot vier 
weken (gemiddeld twee weken) per jaar aan missies willen 
besteden, 29% gaf aan niet elk jaar te willen gaan en 4 (6%) 
vertelden jaarlijks enkele maanden te besteden aan missies. 
Eén respondent vertelde fulltime in een ziekenhuis in een 
ontwikkelingsproject te werken.
Bij bijna de helft van mensen die meedoen aan plastisch-
chirurgische missies kost het vakantiedagen, 3 krijgen on-
betaald verlof, 4 betaald verlof en bij 9 plastisch chirurgen 
is er sprake van een combinatie van vakantiedagen en verlof. 
Enkele leden in ruste hebben nu “het hele jaar vakantie”, 
maar gaven aan dat het voorheen vakantiedagen kostte. 
De basis voor een missie was voor velen (60) in teamver-
band, georganiseerd door een organisatie (42 ) of door een 
eigen stichting (18). Individueel, en doorgaans zelf georgani-
seerd, ging slechts 19 respondenten.
Er zijn 46 landen genoemd als bestemming, zie figuur 2. 
De top drie wordt gevormd door Nigeria (20), Indonesië (15)
en Ghana (10), landen waar al langere tijd een of meerdere 
projecten lopen.

betekent het een aangename onderbreking van de dagelijkse 
sleur (23). Enkelen gaven aan dit werk te doen uit een religi-
euze overtuiging (3), voor hun imago (5) en om daar nieuwe 
operaties te leren (4).
De vraag waarom mensen niet vaker dan één keer op missie 
waren geweest leverde verschillende antwoorden op. Geen 
van de respondenten gaf aan er geen behoefte meer aan te 
hebben. Nogal eens werd aangegeven dat gezinsomstandig-
heden in de weg staan. Gevaar voor eigen gezondheid of 
slechte ervaringen daarmee tijdens een missie werd twee-
maal als reden opgegeven. Ook werd tweemaal opgemerkt 
dat het operatietableau in de tropen onvoldoende aansloot 
bij het thuistableau. Eén iemand werd tegengehouden door 
de maatschap.
Van de 93 respondenten die nooit aan een missie deel heb-
ben genomen, gaven 25 aan hier geen tijd voor of behoefte 
aan te hebben, en 41 wel. Verscheidene respondenten ver-
meldden dat het moeilijk is om in aanmerking te komen 
voor een team. Alle aios zonder ervaring willen wel ooit gaan 
(27), enkelen zeiden dat het als aios niet mogelijk lijkt mee 
te gaan op een missie. 

zonder ervaring (n=93)

Totaal Wel ervaring Geen ervaring Wel Interesse Geen Interesse

Aios 33 6 27 27 0

Plastisch chirurg <5 jaar 34 9 25 19 6

Plastisch chirurg 5-10 jaar 28 15 13 9 4

Plastisch chirurg 10> jaar 52 26 26 13 13

Plastisch chirurg in ruste 10 8 2 0 2

Totaal 157 64 93 ⇑ 68 25

Tabel 1. Respons, ervaring en interesse in plastisch-chirurgisch humanitair werk.

Figuur 2. Wereldkaart met bestemmingen van missies van Nederlandse plastisch chirurgen.
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orgAnisAtie

De respondenten noemden 31 organisaties waarmee zij wer-
ken, zie tabel 3.
21 plastisch chirurgen zijn betrokken bij een organisatie die 
missies organiseert, bijvoorbeeld als bestuurslid of adviseur. 
Anderen verrichten diverse werkzaamheden voor deze stich-
tingen zoals fondswerving, verzamelen van medische hulp-
middelen, het vertegenwoordigen van internationale organi-
saties en het opzetten van een opleiding plastische chirurgie 
elders. Velen (76%) gaven aan dat er behoefte bestaat aan 
meer samenwerking. Genoemd werd bijvoorbeeld het uit-
wisselen van ervaring, het delen van expertise, het gezamen-
lijk inkopen van middelen, het opstellen van gestructureerde 
documentatie en het formuleren van minimumeisen die aan 
een missie kunnen worden gesteld.
Enkele respondenten meldden problemen te hebben met 
de eigen opvolging. Onvoldoende aandacht tijdens de op-
leiding, een dreigend tekort aan generalisten en onbekend-
heid met de veiligheidssituatie ter plekke werden als oorzaak 
aangemerkt. Bij een enkeling bestaat de indruk dat er bij 
de generatie plastisch chirurgen die jonger zijn dan 50 jaar 
minder belangstelling is voor dergelijke missies.
Op de vragen wat men belangrijke aspecten van de organisa-
tie van een missie vond werd ‘de kwaliteit van de geleverde 

de missie: pAthologie, AAntAl pAtiënten en 
nAzorg

61 (95%) van de respondenten met ervaring met plastisch-
chirurgische missies heeft brandwondcontracturen behan-
deld tijdens een missie, 60 (94%) schisis, 31 (48%) noem-
den noma en 25 (39%) hypospadie. Naast deze in de enquête 
aangegeven pathologiecategorieën zijn nog 20 andere ge-
noemd, zoals aangezichtstumoren, bijtwonden, schotwon-
den, oorschelpdeformiteiten, kaaktumoren (adamantino-
men), congenitale en (post)traumatische handafwijkingen, 
fracturen, klompvoeten, decubitus en struma; hetgeen één 
respondent treffend samenvat met: “van alles.” Esthetische 
chirurgie werd niet genoemd. 
In het overgrote deel van de missies ging het om aantallen 
patiënten die variëren van 20-200, gemiddeld 85 patiënten 
per missie. Voor een project met een heel specifiek doel, oor-
schelpreconstructie, werden 4-15 patiënten geteld.
Meestal verzorgden lokale artsen de nazorg, waarbij soms 
vermeld werd dat er een chirurg bij was betrokken. Een en-
kele maal was er niet of nauwelijks nazorg geregeld en wordt 
hiermee rekening gehouden wat betreft indicatiestelling en 
planning van het operatieprogramma.

Organisatie Aantal keren genoemd

Interplast Holland 23

Nederlandse Noma Stichting 10

Interplast Duitsland 8

Bridge the Gap 5

St. Haranpanjaya 5

Faridpure Welfare Foundation 3

Interplast USA 3

Paz Holandesa 3

Rotaplast 3

22 andere organisaties 2 of 1

Tabel 3. Organisaties waarmee Nederlandse plastisch chirur-
gen werken of hebben gewerkt.

1x 2-4x 5-10x >10

Totaal 16 17 10 20

Aios 4 1 1 0

Plastisch chirurg <5 jaar 6 1 1 1

Plastisch chirurg 5-10 jaar 4 8 3 0

Plastisch chirurg 10> jaar 2 6 4 14

Plastisch chirurg in ruste 0 1 1 5

Tabel 2. Hoe vaak respondenten op missie zijn geweest.

zorg’ het hoogst gewaardeerd met gemiddeld een 9,1 (7-10); 
daarna volgde ‘samenwerking en opleiding van lokale me-
dici’ met 8,6 (5-10); vervolgens ‘de evenwichtigheid van het 
team’ met 8,4 (1-10) en als laatste de continuïteit van een 
project met 8,3 (1-10). 
24 (41 %) mensen meldden dat er een kwaliteitsmeting van 
de geleverde zorg plaatsvindt, bijvoorbeeld het opstellen 
van een teamrapport, een evaluerend groepsgesprek of een 
complicatieregistratie door de teamleider. Enige keren werd 
genoemd dat er fotografische documentatie (tot aan een jaar 
postoperatief toe) werd aangelegd. Een enkeling gaf aan door 
medewerkers van het ontvangende hospitaal op de hoogte te 
worden gesteld van het beloop van de geopereerde patiënten, 
maar ook bestaat de indruk dat deze informatie niet altijd 
betrouwbaar is. Soms is er een ‘terugkeerdag’ waar geëvalu-
eerd wordt. Een gestructureerde complicatieregistratie vindt 
al langdurig plaats in een missiehospitaal in Sumatra. Ook 
werden de incidentele complicatieregistraties en de vroege-
uitkomststudies in Sokoto, Nigeria en Addis Abeba, Ethiopië 
genoemd. 
Meer dan de helft, 35 (59%) gaf aan dat er geen kwaliteitsme-
ting gebeurt. Hiervan achtten 4 (7%) dit niet nodig, 16 (27%) 
niet haalbaar en 15 (25%) gaven diverse andere redenen aan. 
Velen meldden dat ze niet op de hoogte waren van een der-
gelijke meting.

Aios, dAtAbAse en opmerkingen

Het overgrote deel van de respondenten (131; 86%) is po-
sitief over deelname van aios aan een missie en ziet uitste-
kende mogelijkheden om in een late fase van de opleiding 
de assistent een leerzame operatieve en menselijke ervaring 
mee te geven. Belangrijke randvoorwaarden zijn goede su-
pervisie en dat het niet ten koste mag gaan van opleiding van 
lokale medici. 21 (14%) respondenten zijn afwijzend met als 
belangrijkste reden de vrees dat er ‘geoefend’ gaat worden.
Meer dan de helft (87, 58%) wil opgenomen worden in de 
voorgestelde database: 27 aios en 60 plastisch chirurgen, 
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van wie 4 gepensioneerd. 
28 suggesties en aanvullende opmerkingen kwamen bin-
nen. Van meerdere kanten werd waardering uitgesproken 
voor het feit dat er een bestand wordt aangelegd van geïnte-
resseerden. Hierbij werd ook benadrukt dat deze informatie 
gedeeld zou moeten worden met ESPRAS-SHARE.
Uit meerdere reacties komt naar voren dat het moeilijk is 
om deel te kunnen nemen aan missies. Deze responden-
ten ervaren een ‘closed shop’, die gedomineerd wordt door 
een ‘elite’. Een aantal leden wil dat de NVPC gestructureerd 
aandacht aan deze buitenlandse reizen gaat besteden. De 
suggestie is dat een commissie wordt benoemd die coör-
dinatiewerkzaamheden verricht, zich inzet om medische 
hulpmiddelen te verzamelen (hierbij zouden ook ‘thuisblij-
vers’ betrokken kunnen worden), de database beheert en op 
gezette tijden een update maakt. Ook zou er binnen de we-
tenschappelijke vergadering meer aandacht kunnen worden 
besteed aan deze werkzaamheden. Van meerdere kanten is 
de suggestie gedaan om de mogelijkheid te scheppen om in 
het kader van de opleiding deel te nemen aan een project. 
Ook wordt het idee opgeworpen om vanuit de NVPC een 
symposium te organiseren.
Ten slotte acht 75% het onderwerp van deze enquête belang-
rijk, 24,5 % matig belangrijk en 1 persoon niet belangrijk. 

discussie en conclusie

Deze enquête over humanitair werk door Nederlandse plas-
tisch chirurgen laat zien dat maar liefst 132 respondenten 
(84%) affiniteit hebben met dit thema. Dit is ten minste 37% 
van alle NVPC-leden, wanneer men uitgaat van het uiterste 
geval dat geen van de 205 leden die deze enquête niet invul-
den, hier geen belangstelling voor heeft.
Er is in de literatuur weinig vergelijkingsmateriaal voor deze 
enquête. Powell et al voerden in 2009 een enquête uit onder 
Amerikaanse chirurgische opleidingsassistenten. Zij had-
den een respons van 11% en hun conclusie was desalniet-
temin dat de assistenten ‘highly motivated’ waren om vrij-
willigerswerk te doen. [1] Mogelijk inspireert deze enquête 
andere beroepsgroepen in Nederland en onze collegae in het 
buitenland, met als uiteindelijk doel het faciliteren en ver-
beteren van de samenwerking. Via ESPRAS-SHARE kan de 
database mogelijk gelinkt worden met die van buitenlandse 
collegae. 

correspondentieAdres

Drs. Roos E. Marck
E-mail: roosmarck@me.com

Een belangrijke boodschap die naar voren komt uit deze en-
quête is het vroegtijdig betrekken van opleidingsassistenten 
en jonge klaren bij dit soort werkzaamheden. Dit draagt bij 
aan de continuïteit van deze projecten en komt tegelijkertijd 
tegemoet aan de wens van hen om deel te nemen aan dit 
soort initiatieven. Voor het concilium volgt dan de vraag of 
een missie kan meetellen aan opleidingstijd, onder bepaalde 
voorwaarden.
Op het gebied van kwaliteitswaarborging lijkt nog een slag 
te slaan, met name wat betreft nazorg en kwaliteitsmeting. 
Schneider et al. hebben een start gemaakt met het opstel-
len van kwaliteitseisen en recent twee artikelen gepubliceerd 
met richtlijnen en ethische overwegingen voor plastisch-chi-
rurgische missies.[2,3] Deze kunnen ook hier richting geven 
aan een discussie over en het opstellen van een kwaliteits-
programma. 
Veel Nederlandse plastisch chirurgen en enkele aios heb-
ben ervaring met het doen van humanitair plastisch-chirur-
gische missies in totaal 46 landen. Velen van hen zijn zelf 
betrokken bij organisaties. Het is een goed idee om in de 
nabije toekomst een symposium te organiseren, waar erva-
ringen kunnen worden uitgewisseld, potentiële deelnemers 
in contact kunnen komen met bestaande organisaties en sa-
menwerking gestalte kan krijgen in gezamenlijke projecten, 
zoals inkoop, logistiek, ontwikkeling en kwaliteitseisen. 
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