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Los van al deze overeenkomsten en enkele verschillen 
wordt een sterkte-zwakteanalyse van een ‘handleiding 
schisischirurgie’ bepaald door de kernvraag: wat heeft de 
gebruiker eraan? Enerzijds kunnen gebruikers de teamle-
den zijn, die in den vreemde gaan opereren en voor wie 
de handleiding een zekere ‘protocollering’ inhoudt. Ander-
zijds zijn de gebruikers de lokale dokters die op deze wijze 
instructie op schrift krijgen. Van belang is dan of de gele-
verde informatie bijdraagt aan een helder ‘leerproces’ van 
deze lokale dokters.
Staat ‘protocollering van de werkwijze’ als geheel op de 
voorgrond, dan is er plaats voor beschrijving van een breed 
spectrum van aandoeningen en instructie over de relevante 
operatieve technieken en de hele organisatie daaromheen. 
De operatieve aspecten worden in meer of mindere mate 
door de drie auteurs genoemd. Het meest bruikbaar: Zee-
man (systematisch, realistisch), dan Mulder (theoretisch) 
en ten slotte Adams-Ray (praktisch). Wat wordt gemist is 
een onderbouwde visie over concrete klinische indicatie-
stellingen: sluiten van lip en gehemelte in één sessie in-
clusief primaire neuscorrectie en zo ja, wanneer? Wat is 
de zin van gehemeltesluiting en/of het uitvoeren van een 
farynxplastiek bij oudere patiënten? Tevens worden organi-
satorische aspecten gemist: professionele eisen wat betreft 
de lokale infrastructuur, de verpleging op zaal en de nazorg 
als het team is vertrokken. Ook: de organisatie van onder-

Het betreft hier drie producties in opeenvolging van de collega's Bill 
Adams-Ray (1993) [1], Wiebe Mulder (2004) [2] en Rein Zeeman (2011). [3] 
Een sterk punt alleen al is het feit dat de auteurs hun ervaringen, kennis 
en kunde met betrekking tot schisischirurgie in ontwikkelingslanden op 
deze wijze voor anderen toegankelijk hebben gemaakt. Ieder levert op 
zijn eigen manier een algemene introductie over de verschillende typen 
schisis en de benodigdheden voor anesthesie en instrumentarium. Ook 
worden de primaire lipsluiting (Millard; Rose-Thompson), de gehemel-
tesluiting (Von Langenbeck; Veau-Wardill-Killner/Perko), farynxplastie-
ken en secundaire correcties beschreven, ondersteund met illustraties. 
Adams-Ray gebruikt eenvoudige, maar heldere tekeningen, Mulder inge-
kleurde tekeningen en Zeeman tekeningen en realistische peroperatieve 
foto’s van bovenaf (zoals de chirurg zittend aan het hoofdeind het ope-
ratiegebied ziet). Mulder geeft extra een minicursus plastische chirurgie 
(‘grafts en flaps’) en ook een visie op multidisciplinair werken, evaluatie 
en research. Zeeman presenteert naast de ‘eenvoudige’ schisis ook de 
meer zeldzame mediane schisis en de ‘facial clefts’ (tessiertype 3, 4, 5 
en 7), terwijl informatie voor ouders en deelnemers aan het project een 
belangrijke aanvulling betekent.
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zijdige lipspleet en de behandeling daarvan. Meer bruik-
baar voor deze leerdoelstelling is zowel de ‘operatieatlas’ 
van Zeeman als die van Adams-Ray (heldere tekeningen 
en foto’s), dan het boekje van Mulder (beschrijvend). Alle 
andere operatie-indicaties kunnen ter informatie worden 
aangeboden, maar zijn in hun uitvoering het terrein van 
ervaren chirurgen: dubbelzijdige lipspleten (zeldzaam; kri-
tische techniek, met name de ’set back’-procedure van de 
premaxilla!), gehemeltechirurgie (hoge complicatiekans: 
tot 45% fistels!) en secundaire ingrepen zoals de abbelap 
en de tonglap (complex). Deze ingrepen worden immers 
in eigen land ook slechts door ervaren chirurgen bij een 
beperkt aantal patiënten uitgevoerd. De behandeling van 
‘facial clefts’ is in die zin al helemaal ‘Chefsache’.
Ten slotte voor de toekomst: digitale versies van deze boe-
ken zouden de mogelijkheid bieden de geschreven informa-
tie en instructie breed te verspreiden (internet, ‘streaming’, 
tabloids). Daaraan gekoppelde interactieve programma’s 
kunnen leerprocessen versnellen. Als voorbeeld: de ‘Smile 
Train Virtual Surgery Training’ (www.smiletrain.org).

wijs en training en de wijze van uniforme documentatie 
ten bate van evaluatie, research en follow-up.
Is ‘het leerproces voor de lokale dokters’ het doel, dan 
dient de informatie eenvoudig te zijn en met name te zijn 
gericht op de meest voorkomende aandoening: de enkel-
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