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SHARE is in 2008 opgericht met het doel de activiteiten van 
humanitaire plastisch-chirurgische organisaties in Europa te 
coördineren, ervaringen uit te wisselen en de kwaliteit van 
missies te verbeteren. Daarnaast beoogt SHARE om ken-
nis over te dragen door scholingsprogramma’s aan lokale 
gezondheidswerkers te bevorderen en daarmee duurzaam 
de kwaliteit van lokale plastisch-reconstructieve chirurgie te 
vergroten. Het humanitaire karakter uit zich met de doelstel-
ling dat SHARE zich richt op behandeling van patiënten met 
pathologie als schisis, traumata, congenitale malformaties, 
brandwondzorg, handafwijkingen en de gevolgen van noma, 
die niet of niet goed binnen de lokale gezondheidszorg be-
handeld kunnen worden. Expliciet is dat afwijkingen die 
vallen onder cosmetische chirurgie hiervoor niet in aanmer-
king komen.
SHARE staat voor Surgeons’ Humanitarian Aid Resource 
Europe. Het betreft een onderdeel van ESPRAS (European 
Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), 
de koepelorganisatie waarvan de plastisch-chirurgische ver-
enigingen van alle Europese landen lid zijn. ESPRAS is de 
Europese tak van IPRAS, de mondiale organisatie van plas-
tisch-chirurgische verenigingen. SHARE heeft een website: 
www.esprasshare.org. 
De huidige voorzitter van SHARE is Christian Echinard uit 
Marseille (echinard@clubinternet.fr). André Borsche, voor-
malig voorzitter van Interplast Germany is SHARE’s secre-
taris (andre.borsche@t-online.de). Zij hebben op diverse 
plastisch-chirurgische congressen al sessies over humanitair 
werk georganiseerd. Daarin zijn onderwerpen als een ‘code 
of conduct’ en de ‘do’s and don’ts’ aan de orde geweest.
SHARE heeft als afgeleid doel informatie in te zamelen over 
de resultaten en kosten van chirurgische missies van de vele 
Europese ngo’s op plastisch-chirurgisch gebied. Zo kunnen 
ngo’s nagaan hoe efficiënt ze werken en of de kwaliteit van 
het werk voldoet. Aan de andere kant kunnen organisaties of 
landen die bepaalde zorg zouden willen aantrekken hier te 

Een humanitair team van plastisch chirurgen, anesthesisten, verpleeg-
kundigen, OK-assistenten en zo meer tot wel twaalf personen, komt aan 
in Sana’a, Jemen. De lokale gastheer moet tot zijn spijt meedelen dat en-
kele weken tevoren een team uit een ander land reeds alle geselecteerde 
patiënten heeft geopereerd. Het team keert verbijsterd huiswaarts. Wat 
een geldverspilling, wat een moeite voor niks. Dat moet toch voorkomen 
kunnen worden?
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André Borsche, de secretaris van ESPRAS-SHARE, is plastisch 
chirurg in Bad Kreuznach, Duitsland en is langdurig voorzitter 
geweest van Interplast Germany.
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lokale politiek? Wat zijn de culturele gewoonten waarmee 
men rekening moet houden? Is de nazorg goed geregeld? 
Hoe meet men resultaat? 
SHARE wil in de toekomst ook een vraagbaak zijn voor za-
ken als noodzakelijke vaccinaties, hoe te handelen bij een 
mogelijke hiv-besmetting, en welke administratieve ver-
plichtingen er bestaan om in een bepaald land tijdelijk als 
plastisch chirurg te werken. De tijd dat bij binnenkomst in 
een land in een visum altijd eenvoudigweg ‘tourist’ kon wor-
den aangevinkt, is definitief voorbij. Wanneer men tegen-
woordig in Tanzania gaat opereren, dient een werkvergun-
ning te worden verkregen bij het Tanzaniaanse ministerie 
van gezondheidszorg. Voor India moet men tegenwoordig 
bij een toeristenvisum schriftelijk beloven geen werk voort-
vloeiend uit beroep of vakgebied uit te oefenen. In andere 
landen wordt vereist dat men documenten kan overleggen 
in het eigen land gecertificeerd te zijn voor het werk dat men 
komt doen. Voor de invoering van deze administratieve re-
gels hebben deze landen ongetwijfeld goede redenen gehad. 
Ook hierbij hoopt SHARE in de toekomst een coördinerende 
en waar mogelijk bemiddelende rol te kunnen spelen.

rade gaan welke Europese plastisch-chirurgische ngo hier-
voor in aanmerking komt. SHARE zou wellicht aan vragen-
de partijen kunnen adviseren in de vorm van een SHARE-
certificaat.
Ook beoogt SHARE een Europees bestand te gaan beheren 
van plastisch chirurgen die beschikbaar zijn voor missies, 
aangevuld met hun ervaring en hun expertisegebied. De 
NVPC lijkt hiermee een begin te maken met de thans uitge-
voerde enquête, waarvan de resultaten in dit themanummer 
worden beschreven. Dergelijke nationale bestanden zouden 
gekoppeld kunnen worden, zodat met deze Europese sa-
menwerking expertise gemakkelijker en beter kan worden 
gedeeld.
Daarnaast wil SHARE ook een adviserende functie hebben 
voor beginnende organisaties in het niet altijd gemakkelijk 
te bespelen veld van humanitaire missies. Wordt er rekening 
gehouden met de lokale gezondheidszorg? Komt een missie 
in een concurrentiepositie in plaats van een samenwerkings-
positie met de lokale artsen? Worden er ongemerkt politieke 
doelen van lokale bestuurders gesteund, zodat de missiele-
den en achterliggende ngo ongewild betrokken raken in de 


