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lijk. De bevolking leeft merendeels van wat het land van hun 
boerderij opbrengt: cacao voor de verkoop en verder rijst, 
groenten en vruchten om zelf van te eten. Ze hebben het 
geld niet om een lange reis te maken naar een grote stad 
(Palu of Makassar); veel aandoeningen en misvormingen, 
zoals schisis of brandwondcontracturen, blijven dus onbe-
handeld en volgen hun natuurlijke weg.

E-mailcontact met het ziekenhuis verloopt nog moeizaam 
omdat er maar een trage telefoonverbinding is. Van tevoren 
was de indruk gewekt dat alle basis(genees)middelen aan-
wezig waren; dit bleek zich in werkelijkheid te beperken tot 
zuurstof, infuusvloeistof en toedieningsystemen, atropine, 
propofol 1%, halothaan en pethidine. Een functionerend 
zuigsysteem compenseerde het ontbreken van monitors. 
Dat de omstandigheden zo kunnen zijn, wordt tevoren in-
gecalculeerd. Praktisch probleem is dat de vliegmaatschap-
pijen niet meer gevoelig zijn voor een mooi roerend verhaal 
om flink wat overgewicht mee te krijgen. De anesthesioloog 
zal dus maximaal 20 kg aan apparatuur en verbruiksartike-
len in een aluminium kist mee kunnen nemen om in twee 

Om te kunnen werken dienen lokaal een beperkt aantal es-
sentiële zaken aanwezig te zijn, in welke staat dan ook, die 
niet vliegend meegenomen kunnen worden. Dit zijn een 
OK-tafel en -lamp, sterilisatieapparatuur, infuusvloeistoffen, 
zuurstof, zuigapparaat, afdekdoeken en OK-kleding. De laat-
ste twee kunnen desnoods ook nog op de plaatselijke markt 
gekocht of gemaakt worden. Chinese teenslippers, als prima 
OK-schoeisel in de tropen, zijn meestal voor minder dan een 
euro plaatselijk verkrijgbaar (tot maat 43…).

Als voorbeeld van het effectief organiseren van de essenti-
ele infrastructuur geldt een recent bezoek van ons kleine 
plastisch-chirurgische team, bestaande uit een plastisch 
chirurg, een anesthesioloog en een OK-assistente, aan het 
ziekenhuisje in Tentena, Poso district, op Centraal Sulawesi 
(Celebes) in Indonesië, een herhaling van een missie drie 
jaar daarvoor. De bovenvermelde essentiële zaken waren op 
de OK aanwezig, maar dat was dan ook werkelijk alles. 

Het ziekenhuis behoort tot de meest basale soort tropenzie-
kenhuis: zo’n honderd bedden en een drukke polikliniek, 
twee lokale algemeen artsen en een oude kinderarts, een ba-
sale röntgenvoorziening, een simpel laboratorium, een ope-
ratiekamer waar gemiddeld drie (spoed/verloskunde)opera-
ties per week worden verricht. De anesthesie wordt verzorgd 
door twee enthousiaste veertigers, verpleegkundigen die tien 
jaar geleden een anesthesiecursus van drie maanden gedaan 
hebben in Jakarta. Hun techniek bestaat uit halothaan in 
zuurstof op de kap. Voor alles. Kinderchirurgie wordt er niet 
gedaan, en ook operaties aan het gelaat zijn er niet moge-
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dient berekend te worden; verlengde toedieningstijd door 
viscositeitsinvloeden is praktisch niet van belang. Wel dient 
de volgende spuit tijdig bereid te zijn. De techniek brengt 
met zich mee dat de patiënt beademd moet worden met een 
Ambu®-ballon, die met een verlengslang naar het voetenein-
de gebracht kan worden; de klep blijft bij het hoofdeinde, wat 
niet erg is omdat er geen gassen of dampen gebruikt worden 
anders dan lucht en 1 liter zuurstof per minuut. De techniek 
is dus heel vriendelijk door laag verbruik van lokale midde-
len. De ‘flow limiters’ zijn het enige dure deel van deze tech-
niek; een doos met 50 stuks weegt echter maar 500 gram. 
Het lichaamsgewicht van de patiënten is zo’n beetje de helft 
van wat wij inmiddels normaal vinden, met als gevolg dat de 
benodigde hoeveelheid propofol meevalt. De Sufenta Forte® 
wordt tienmaal verdund en peroperatief gebruikt. Methadon 
is een ideaal analgeticum voor postoperatief: het werkt snel 
in en werkt lang door. 

Lokale anesthesie geschiedt met  'jungle juice'; meegebrach-
te lidocaïne 2% of bupivacaïne 0,5% (nooit slapper want 
dat impliceert zinloos water dragen) wordt met NaCl 0,9% 
verdund tot de gewenste sterkte en het juiste aantal micro-
grammen adrenaline wordt toegevoegd. Adrenaline gaat niet 
meteen kapot van een beetje warmte, dus vers meenemen en 
lokaal op sterkte brengen. Dat gaat aldus: in één ampul van 
1 mg adrenaline zit 1000 µg; dit wordt in een 10 ml-spuit 
verdund tot 100 µg/ml. Deze spuit heet de moederspuit en 
wordt duidelijk gemarkeerd, ver weg gehouden van alle an-
dere spuiten met iets erin. Aan een 10 ml-spuit lidocaïne 1% 
wordt 0,5 ml uit de moederspuit toegevoegd. Dat is 50 µg 
adrenaline ofwel 5 µg/ml, ook wel bekend onder het pseu-
doniem '1:200.000'. Het blijkt dat de standaard 1,7 cc kaak-
chirurgische carpules, die bij schisis vaak gebruikt worden, 
met enige inventiviteit prima hervulbaar zijn met de lokale 
cocktail.
Van de gebruikelijke 'disposables', zoals endotracheale en 
orale tubes, en zuigslangen zijn van iedere maat één of twee 
exemplaren meegenomen. In de tropenziekenhuizen is het 
gebruikelijk om dergelijk materiaal na huishoudelijke reini-
ging te hergebruiken tot het niet meer gaat. Omdat de veilig-
heid gegarandeerd moet zijn, wordt er gebruikgemaakt van 
door ons meegenomen zuurstofsaturatiemeters op batterij-
en – één was kleiner dan een luciferdoosje –, bloeddrukme-
ting en een precordiale stethoscoop. Alle beschreven zaken 
passen in een 20 kg aluminium kist.

de chirurgie

Om binnen de transportmogelijkheden te blijven wordt 
de volgende praktische logistiek toegepast. We hebben zes 
basissetjes met de meest essentiële instrumenten die altijd 
nodig zijn: één mesheft, naaldvoerder, jodeerklem, houten 
tandenstokertje om te tekenen en metalen bakje; twee pre-
pareerschaartjes, pincetten, eentandse haakjes, mosquito’s 
en doekenklemmen.
Los verpakt en gesteriliseerd zijn een botset, palatumset, 
stompe haakjes, handdermatoom, houten plankje, lineaal, 
passer, kochers, loden hand, verbandschaar, extra klemme-
tjes, schaartjes en haakjes. Met een steriel gehouden koren-

weken zo’n veertig anesthesieën toe te dienen. Voor de chi-
rurgie rest er eveneens een aluminium kist met maximaal 
20 kg gewicht.

Dan blijft er slechts 10 kg handbagage over voor persoonlijke 
uitrusting. Ruim voldoende; twee hemden, broeken, onder-
goed en tandenborstel is alles wat een mens aldaar behoeft. 
In ons geval is het prima gelukt alles mee te nemen door 
gebruik te maken van de volgende technieken en middelen.
Preoperatief worden de patiënten die gereageerd hebben 
op de oproep in de plaatselijke media gezien door de chi-
rurg; diagnose, behandeling en geschatte OK-tijd worden 
op de ‘status’ geschreven. Degenen die narcose of regionale 
anesthesie nodig hebben, worden door de anesthesioloog 
onderzocht, de bevindingen worden op dezelfde ‘status’ ge-
noteerd. De door ons meegenomen simpele maar doeltref-
fende ‘status’ is in feite een voorgedrukt A4-tje. De voorzijde 
beslaat de pre- en peroperatieve bevindingen c.q. anesthesie-
lijst, de achterzijde dient voor het OK-verslag, de decursus en 
postoperatieve instructies. De lijsten zijn voorzien van een 
volgnummer, en ’s avonds wordt er mee ‘gekwartet’, waar-
bij in gezamenlijk overleg de indeling en volgorde van de 
OK-programma’s voor de komende dagen worden gemaakt. 
In twee weken zijn in Tentena 87 patiënten geopereerd, van 
wie 42 onder narcose of regionale anesthesie.

de Anesthesie

Onder derdewereldomstandigheden is het meestal verstan-
dig af te zien van dampvormige narcose. Hier zijn een paar 
goede redenen voor, zoals onbetrouwbare anesthesietoe-
stellen (stoffig, vies, gammele slangen, zoals ons in Birma 
overkwam), ontploffende anesthesietoestellen (zoals ons in 
Nigeria overkwam) door afwezige zuurstofafsluitringen op 
Engelse modellen, ongeschikte anesthesietoestellen (jaren 
geleden geschonken, nooit meer onderhouden en totaal 
ongeschikt voor de lokale omstandigheden, zoals ons in 
Equador overkwam), en het regelmatig uitvallen van stroom 
(wat ons overal overkwam). Verder rust er logischerwijze 
een verbod op het transport in de bagage van dampvormige 
anesthetica in een vliegtuig; alleen halothaan zal men tegen-
komen in de derde wereld. Lachgas is nergens beschikbaar: 
te duur en te lastig te transporteren. Ten slotte is er nergens 
behoorlijke afzuiging van gassen en dampen, en willen we 
zelf niet onder zulke omstandigheden werken. Een plaatse-
lijk toestel, als het werkt, leent zich vaak wel voor de inlei-
ding van kleine kinderen, waarna overgestapt kan worden op 
intraveneuze anesthesie. 

Daarom is de anesthesietechniek: totale intraveneuze anes-
thesie (TIVA) met propofol 2%, flesjes 50 ml, Sufenta forte 
250 µg in ampullen van 5 ml om te verdunnen, en verder 
atropine, succinylcholine, efedrine, naloxon, droperidol, 
atracurium, methadon, diclofenac, midazolam, dexametha-
son, lidocaïne 2%, bupivacaïne 0,5% en adrenaline.
De propofol wordt toegediend door middel van spuitpom-
pen met veermechanisme (Springfusor®) die door middel 
van een disposable ‘flow limiter’ 10 ml in 15 minuten of 30 
ml in 30 minuten leveren. De hoeveelheid propofol per spuit 
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zuurstof in de recoveryruimte? We maken een Y-stuk in de 
OK en leggen met lokaal verkregen plastic buis een tijde-
lijke leiding onder de deur door. Is er geen vernevelaar voor 
gezwollen slijmvliezen? Een gebruikt Marcaineflesje met 
rubberdop, een oppervlakkig gestoken venflon, een tweede, 
onder de efedrinevloeistof geplaatste venflon met zuurstof 
daarop en zie daar een prima decongestieve vernevelaar (er 
was geen xylometazoline). Is er geen infusiepomp voor snel 
inlopen van infuusvloeistof? Een bloeddrukmanchet om de 
infuuszak doet wonderen. 

Op deze manier een chirurgische missie voorbereiden en 
uitvoeren heeft ons vrijwel nooit zonder het benodigde mate-
riaal gebracht en zelden namen wij een teveel aan materiaal 
mee terug: 'travelling light'.

Naast klinische zorg wordt uiteraard ook praktisch onderwijs 
gegeven. Belangrijke punten zijn daarbij op anesthesiege-
bied: voorbereiden, gebruik van een anesthesielijst (uit het 
boek van Dobson) [1], endotracheaal intuberen, gebruik van 
keeltampon, gebruik van de oxymeters (met name ook in de 
verkoeverkamer), bijhouden vochtbalans, preventie van een 
overvolle blaas en zorgvuldige postoperatieve analgesie. Op 
het chirurgische gebied zijn uiteraard de indicaties en tech-
nieken een onuitputtelijke leerbron.

Als waarschuwing het volgende: iedere ingreep in de derde 
wereld is, door gebrekkige infrastructuur, onbekende bijko-
mende aandoeningen of lokale gebruiken, suboptimale voe-
dingstoestanden en ‘out of the blue’-wijzigingen of -verras-
singen een klasse moeilijker dan men in Europa gewend is. 
Er is geen ‘second line of defence’, dat wil zeggen vaak geen 
bloedtransfusiemogelijkheid, geen of gebrekkige postopera-
tieve monitoring, geen intensive care of iets wat daar maar 
in de buurt komt, onbetrouwbare of soms afwezige controle 
op zaal, of nog gevaarlijker, wel aanwezige verpleging op de 
zaal, wat een vals gevoel van vertrouwen kan geven, maar met 
onbegrip voor de instructies, dan wel met negeren daarvan. 

Een goed advies aan op dit gebied nog onervaren collega's; 
ga eerst mee met een groter, ervaren team alvorens zelf met 
een nieuw team eropuit te gaan. Ten slotte: wat maakt een 
goed team? Met name mensen die elkaar en elkaars taken 
respecteren, kunnen improviseren, elkaar helpen over de 
grenzen van het eigen vak heen en in staat zijn om aan het 
einde van de dag met elkaar plezier te maken. Essentieel is 
ook de goede verhouding met en respect voor de lokale staf 
die, met de meestal beperkte mogelijkheden, middelen en 
opleiding, vrijwel altijd een maximale inzet levert. 
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tang, of iets wat daarmee overeenkomt, kunnen zo nodig 
extra steriele instrumenten, doeken of gazen uit steriliseer-
trommels gepakt en aangegeven worden. Er ligt dus nooit 
meer aan instrumenten op het kleine instrumententafeltje 
dan zeker gebruikt zal worden. Met een minimale hoeveel-
heid instrumenten wordt zo een maximale efficiëntie be-
reikt. Meegenomen tape met streepjesmarkering dient voor 
controle op een afdoende sterilisatieproces.

Om zeker onafhankelijk van de plaatselijke infrastructuur te 
zijn, nemen wij altijd zelf een licht mobiel diathermieappa-
raat mee en een kleine halogeen koudlichtbron met kabel en 
hoofdlamp van nog geen anderhalve kilo (Microsurgery In-
struments Inc. Model LS-ARC, www.microsurgeryusa.com).
Verder kan een buitenverpakking van een hechtdraad deels 
ingeknipt en aan een zijde omgevouwen, hangend of schuin 
staand prima dienst doen als inktbakje. Op deze wijze kan 
met één flesje Bonney’s blue en twee druppels per keer, ge-
durende twee weken voor alle operaties getekend worden 
met de gesteriliseerde houten tandenstokertjes. Bij niet ge-
heel steriele operaties, zoals in het gelaat, kan met een enkel 
gatdoekje volstaan worden. In dat geval kan ook geopereerd 
worden zonder OK-jas – lekker luchtig in de tropen – met al-
leen steriele handschoenen. Blijken er gaten in de lokale af-
dekdoeken te zitten, plaats dan twee doeken over elkaar, zo-
danig dat de gaten van de één door de ander bedekt worden. 
Schuimplastic, als vellen in Nederland gekocht en plaatselijk 
gesteriliseerd, zijn perfecte pelottes over een vaselinegaasje 
op huidtransplantaten. Huidhechtingen van Vicryl rapide® 
voorkomen de noodzaak hechtingen te verwijderen bij pati-
enten die vaak honderden kilometers komen reizen voor een 
reconstructieve ingreep. 
Ook al deze zaken, plus verband- en hechtmiddelen, mesjes 
en handschoenen passen in een 20 kg aluminium kist (78 
x 39 x 33 cm).

Ons team heeft de afgelopen twintig jaar ook elders gewerkt 
onder vergelijkbare omstandigheden, in Azië, Afrika, Zuid-
Amerika en Oceanië. We hebben ook deel uitgemaakt van 
grotere teams zoals van het nomaproject in Sokoto, in Noord-
Nigeria. Overal is het anders, maar zijn de basale zaken ver-
gelijkbaar. Vaak moet er geïmproviseerd worden. Is er geen 
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Figuur 2. Een klein team laat zich (niet) gemakkelijk kisten.


