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Erkenning opleiding tropenarts

Geachte heer Bruins,
Nederlandse plastisch chirurgen hebben veel affiniteit met tropische geneeskunde. In een enquête
onder hen in 2012 kwam naar voren dat twaalf collega’s na tropenarts te zijn geweest plastisch chirurg zijn geworden en dat ze allen nog altijd als vrijwilliger regelmatig naar de tropen teruggaan om
in het kader van humanitaire missies patiënten te opereren en onderwijs te geven. Ook zonder tropenartservaring bleek 44% van alle respondenten van de enquête, en 20% van alle plastisch chirurgen in Nederland ervaring te hebben met werken in de tropen.
De afgelopen decennia hebben vier Nederlandse organisaties met aanzienlijke inbreng van Nederlandse plastisch chirurgen belangrijke bijdragen geleverd, waar het gaat om humanitaire chirurgie,
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs: Interplast Holland (tienduizenden operaties, oprichting
brandwondencentrum in Kampala, Oeganda), de Nederlandse Noma Stichting (honderden operaties
bij nomapatiënten, oprichting van het enige nomaziekenhuis ter wereld in Sokoto Nigeria, veel wetenschappelijke inbreng), Stichting Bridge the Gap (operaties en opleiding/onderwijs in Vietnam en
Laos) en het Harapan Jaya project op Sumatra (enige duizenden operaties). De verrichte operaties
betreffen vooral patiënten met schisis, brandwonden en de gevolgen van noma.
Deze activiteiten betreffen zeker geen eenrichtingsverkeer. Op het gebied van de schisischirurgie is
het zo dat veel Nederlandse schisischirurgen zich alleen tot ‘high volume schisischirurg’ kunnen rekenen als gevolg van deze buitenlandse activiteiten. Wat betreft de reconstructieve gelaatschirurgie, in
het bijzonder bij nomapatiënten, zijn als gevolg van de vele internationale contacten op dit gebied
meerdere operatietechnieken in Nederland geïntroduceerd. Ook worden bij de reconstructieve nomachirurgie vaak operatiemethoden gebruikt die in Nederland minder worden toegepast vanwege
het kleine aantal patiënten met vergelijkbare problematiek, zodat jongere collegae deze technieken
daar van de oudere collegae kunnen leren. Hetzelfde geldt voor de brandwondenchirurgie. De praktiserende tropenartsen bieden hierbij een noodzakelijke basis voor alle specialisten die zich onbaatzuchtig inzetten voor de tropengeneeskunde. Daarom pleiten wij voor het behoud van financiering
van de opleiding tropengeneeskunde.
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