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noodzakelijk deze contacten waren om samenwerking te 
kunnen realiseren. Veel aspecten die aan teamuitzendingen 
kleefden, zijn in die tijd opgelost door ze te ondervinden. 
Voor de eerste teamuitzending naar Uganda werd de lokale 
logistiek – transport en accommodatie – geregeld door de 
Rotary Club of Rubaga in Kampala.
Door de jaren heen zijn de teamuitzendingen geprofessiona-
liseerd en staat ook voor onze organisatie ‘capacity building’ 
hoog in het vaandel. Het is belangrijk om veel mensen te 
opereren en het is noodzakelijk dat kennis en vaardigheden 
worden overgedragen om onszelf overbodig te maken. Een 
oud, bekend Chinees spreekwoord is: ‘Give a man a fish and 
he can eat for one day, teach him to fish and he can eat his 
whole life’!
De naam Interplast Holland veranderde in Stichting Inter-
plast Holland. Hiermee werd de status van Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) verkregen. Daarnaast heeft de 
stichting een CBF-certificaat voor kleine goede doelen.

de teAms

Stichting Interplast Holland is er altijd van uitgegaan dat 
men min of meer zelfstandig moet kunnen werken. De sa-
menstelling van een team is erop gericht dat alle leden de 
lokale staf op de operatiekamer en op de afdeling (nazorg) 
moeten kunnen opleiden. Bovendien kunnen onze teamle-
den de werkzaamheden te allen tijde voortzetten als lokale 
mensen uitvallen of elders nodig zijn. Het uitgezonden team 
bestaat bij een grote missie uit twee plastisch chirurgen, 
een anesthesioloog, een of twee chirurgiemedewerkers/-
verpleegkundigen en een anesthesiemedewerker/-ver-
pleegkundige. Veel materialen worden vooruitgestuurd om 
de lokale ziekenhuizen niet te belasten. 
In ontwikkelingslanden is ‘alles anders’: klimaat, mensen, da-
gelijkse leven, eten en drinken, de ziekenhuizen, de patiënten, 
samenwerking met lokaal personeel enzovoort. Stichting In-
terplast Holland is van mening dat we te gast zijn en verwacht 
hierbij passend gedrag van de teamleden. Vertrouwen winnen 
van de lokale stafleden is noodzakelijk om de teamuitzending 
tot een succes te maken. Wederzijds respect mag niet ont-
breken. Soms is een aantal teamuitzendingen met hetzelfde 
team nodig om dit te realiseren, mede door slechte ervaringen 
met andere buitenlandse organisaties. Hierbij is ook de on-
derlinge verstandhouding binnen het team van belang.
Stichting Interplast Holland verzorgt de opleiding ‘on the 
spot’ op de operatiekamer. Daarnaast verzorgen de team-
leden presentaties – lezingen en instructieprogramma’s – 
over onderwerpen waarvan de kennis onvoldoende aanwe-
zig is. Het motto is: ‘one see, one do, one teach’.

In 1989 vond de eerste teamuitzending vanuit Nederland 
plaats. Onder de naam van Interplast Duitsland is dit team 
naar Uganda gegaan. 
Prof. B.D. de Jong, drs. Rein J. Zeeman en Yvonne Nesselaar 
hebben in 1990 Interplast Holland opgericht. De oud-tro-
penartsen onder de plastisch chirurgen en anesthesiologen 
waren enthousiast en spoedig breidde het aantal teamuitzen-
dingen zich uit. Veelal door persoonlijke contacten werd 
in diverse landen onze hulp gevraagd. Achteraf bleek hoe 

Interplast betekent International Plastic Surgery en is in de jaren zestig 
door dr. Donald Laub opgericht in de Verenigde Staten. In navolging 
van dit initiatief werden later in Duitsland, Australië, Nederland, En-
geland, Frankrijk en Italië Interplast-organisaties opgezet. Financieel 
volledig zelfstandig opererend maar met dezelfde doelstelling: koste-
loos operaties uitvoeren in ontwikkelingslanden bij mensen die het niet 
kunnen betalen. Al heel gauw werd daaraan toegevoegd dat de medi-
sche en verpleegkundige staf getraind en opgeleid moet worden zodat 
men uiteindelijk de reconstructieve operaties zelf kan uitvoeren. De 
teamuitzendingen en tijden van verblijf worden onderling op elkaar af-
gestemd. Inmiddels is de naam Interplast USA veranderd in ReSurge-
International.
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De brandwondenafdeling beschikt over dertig bedden. 

Ondertussen is de naam UBPSI veranderd in National Burns 
Centre en geniet het een goede naam in Uganda. Daardoor 
worden veel patiënten doorverwezen. Per jaar worden ruim 
vijfhonderd patiënten opgenomen met vaak meer dan der-
tig procent van het lichaamsoppervlak verbrand. De meeste 
brandwonden ontstaan in de thuissituatie door onveilige 
kookplaatsen, in het vuur vallen door epileptische insulten 
en omgevallen, instabiele kaarsjes bij de slaapplaatsen met 
brandbare matrassen en muskietennetten. De volgende logi-
sche stap zou dan zijn om een programma voor brandwond-
preventie te ontwikkelen.
De expertise binnen Stichting Interplast Holland schiet 
hiervoor tekort. Wel kan de organisatie de leiding en logis-
tiek op zich nemen. Er wordt samenwerking gezocht met 
de Nederlandse Brandwonden Stichting, die het inhoudelijk 
gedeelte verzorgt van ‘community based programs’ die wor-
den opgezet en de trainingen van de lokale ‘Burn Prevention 
Officers’ die deze programma’s in Uganda gaan uitvoeren. 
Ook voert de stichting het onderzoek uit naar het effect van 
de programma’s. 
De start van de ‘community based programs’ vindt plaats in 
de slums, bij de arme mensen die leven onder de armoe-
degrens en de meeste kans hebben om brandwonden op te 
lopen. De komende jaren zal uitbreiding plaatsvinden naar 
de scholen om kinderen en leraren bijscholing te geven.

 

wAt kAn bereikt worden?
Het bestuur van Stichting Interplast Holland is van mening 
dat wat gedaan wordt, duurzaam moet zijn. ‘Sustainability’ 
gaat samen met ‘capacity building’; kreten uit het Engels die 
zich moeizaam laten vertalen in het Nederlands. Bovendien 
zijn ze erg algemeen geworden. Als voorbeeld wat er door de 
jaren heen bereikt kan worden nemen we Uganda.

In 1989 zag het team dat er veel werk te doen was. Twee keer 
per jaar een teamuitzending was geen overbodige luxe. Er 
waren enthousiaste, jonge chirurgen die graag de plastische 
chirurgie wilden opzetten. Zij werden opgeleid tot volledige 
plastisch chirurgen in Oost-Afrika. Ze deden ervaring op in 
Engeland en India en liepen ook in Nederland stage in het 
brandwondencentrum te Beverwijk. Veel reconstructieve 
operaties en behandeling van brandwonden konden ze nu 
zelf aan. De faciliteiten ontbraken echter. 
Om de samenwerking verder te verbeteren werd met onder-
steuning van Stichting Interplast Holland Interplast Uganda 
opgezet en later het Uganda Burns and Plastic Surgical In-
stitute (UBPSI) met een eigen afdeling plastische chirurgie 
en brandwondencentrum in het Mulago University Hospital 
(1.600 bedden). Het brandwondencentrum heeft een afde-
ling intensieve zorg (acht bedden ), Holland Ward met dertig 
bedden, een eigen operatiekamer, een keuken, een biblio-
theek en een trainingsruimte. De verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van de zorg ligt bij de vier plastisch chirurgen. 
De behandeling in het brandwondencentrum is gratis.

Naast de verbouwing, inrichting en financiële ondersteu-
ning om goede zorg te kunnen garanderen, zorgde Stich-
ting Interplast Holland ervoor dat kennis en vaardigheden 
getraind werden bij medische en verpleegkundige stafleden. 
Er is een curriculum geschreven als aanvulling op de oplei-
ding voor verpleegkundigen. De unit is nu helemaal opgeno-
men als erkend centrum binnen het ziekenhuis. Ook is het 
brandwondencentrum opgenomen in het opleidingstraject 
van coassistenten, chirurgisch assistenten en verpleegkun-
digen. De artsen in opleiding leren huidtransplantaties uit 
te voeren en de acute opvang van brandwondenpatiënten te 
begeleiden. 

De vier plastisch chirurgen in het Mulago Universiteits zieken-
huis in Kampala, Uganda.
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uitzendingen mag geen sprake zijn van medisch toerisme. 
Daarom gaan ervaren (plastisch) chirurgen, anesthesisten 
en (chirurgie- en anesthesie)verpleegkundigen mee. Onder 
primitieve omstandigheden en met minimale middelen kan 
een operatie veel betekenen voor mensen met een aangebo-
ren of verworven handicap. Ze kunnen deelnemen aan scho-
ling en het arbeidsproces zodat ze weer een toekomstper-
spectief kunnen krijgen.

wAt betekent het voor teAmleden uit neder
lAnd?
Werken onder primitieve omstandigheden vraagt veel van 
je. Daar tegenover staat de dankbaarheid van de geopereerde 
patiënten en hun familie. Het doet je beseffen hoe luxueus 
we het in Nederland hebben: altijd water, altijd elektriciteit, 
altijd de nodige middelen en altijd gezondheidszorg die goed 
geregeld is.

sAmenvAtting

De bijna 22 jaar oude Stichting Interplast Holland heeft in 
de loop der jaren een ontwikkeling doorgemaakt in profes-
sionaliteit, maar ook in projectmatig werken en denken. 
Wat is bereikt, laat zien dat we niet spreken van ‘medisch 
toerisme’. De 121 teamuitzendingen en 9.800 geopereerde 
patiënten spreken voor zich. Gelukkig zijn er nog steeds vrij-
willigers die het aandurven om de armste mensen met li-
chamelijke misvormingen in ontwikkelingslanden te helpen 
zodat ze een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

www.interplastholland.nl

 

Een kookplaats in Gulu, Uganda.

Ook in Jemen is in het verleden op deze wijze een kleine 
plastisch chirurgische afdeling in het Al Thawra Hospital te 
Sana’a opgezet. In 2009 werd op verzoek een cursus micro-
chirurgie gegeven. Helaas is er het afgelopen jaar geen team-
uitzending geweest in verband met de politieke onrusten. 

Elk land heeft zijn eigen, specifieke cultuur en aanpak. Niet 
elk land is geschikt voor een grootschalige aanpak. In Bu-
rundi (net uit de burgeroorlog) zijn de randvoorwaarden wel 
aanwezig. Dit zal het komende halfjaar onderzocht worden. 
De teamuitzendingen worden voortgezet. De lokale, medi-
sche, verpleegkundige en overige stafleden kunnen binnen 
hun werkveld een certificaat krijgen als ze hebben deelgeno-
men aan instructielessen en trainingen. Dit certificaat kun-
nen ze gedurende een aantal missies uitbreiden.

wAArom interplAst, wAArom ontwikkelings
werk?
‘Africa is a lost continent’ is een kreet die veel wordt ge-
hoord. ‘Een druppel op de gloeiende plaat’. Wij zijn echter 
van mening dat een gedegen aanpak wel zinvol is. Bij team-
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Rein Zeeman met patiënten.


