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Met de kennis

van nu

Een chirurg opereert somswel 30uur onafgebroken

Hoe kan dat?
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MARATHONOPERATIES
DE (ONGEKENDE) AANDACHTSSPANNE VAN CHIRURGENTEN EERSTE

Chirurgen staanurenlang - soms zelfs
meer dan 24uur - onafgebroken opde
vierkante centimeter te snijden en te
knippen tussen vitale organen. Pauze

nemenofwerk overdragen: dat gaat niet
zomaar.Hoeweten ze tochhun
concentratie te behouden?

DoorDennis Rijnvis Foto’sAdrie Mouthaan

Met
chirurgische
conditie
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PlastischchirurgStevenHoviuszit
voorovergebogenovereenteenwaar-
vanhij een vingerwilmaken. Al bijna
tweeuurpriegelthijmeteenmesje in
hetweefsel, turenddooreen loepbril.
Langzaam komt de teen los van de
voet, zenuw voor zenuw, pees voor
pees, bloedvat voor bloedvat. Het is
nogmaarhetbeginvaneenlangeope-
ratieinhetErasmusMedischCentrum
in Rotterdam. ‘Dit is een tijdrovend
klusje’,zegthij. ‘Ikmoetdebloedvaten
heel voorzichtig los snijden. Straks
moetenzevoordoorbloedingzorgen
indenieuwevingervandepatiënt.’
Demandieopdeoperatietafel ligt,

heeft een gezwel aan zijn ringvinger
dat veel pijn doet. Een groot deel van
de vinger zalwordenvervangendoor
hetstukjeteendatnuwordt losgesne-
den. Voor de operatie staat ongeveer

TEN EERSTE MARATHONOPERATIES
DE (ONGEKENDE) AANDACHTSSPANNE VAN CHIRURGEN

Naam Martijn Malessy (53)

Functie Hoogleraar ze-

nuwchirurgie LUMC Leiden

Langste operatie 22 uur

Martijn Malessy voerde tot

voor kort al zijn grote her-

senoperaties uit zonder

hulp van andere chirurgen.

‘Er was simpelweg nie-

mand anders in het zieken-

huis die het kon.’ Inmiddels

werkt hij samenmet Rad-

boud Koot, die zich bij hem

heeft gespecialiseerd.

‘Daar ben ik enorm blij

mee.’ Toch vraagt hij zich

nogweleens af wie op ter-

mijn zijn eigen plek kan in-

nemen.

‘Ik vindmijn vak en de ope-

raties geweldig, maar er is

natuurlijk ook een keerzijde

die veel mensen niet zien.’

De werktijden hebben een

grote invloed op zijn privé-

leven. Dit jaar voert hij zijn

500ste grote operatie uit.

‘Als je al die ingrepen bij el-

kaar optelt, ben ik een jaar

niet thuis geweest bij mijn

gezin.’

Malessy ziet demarathon-

operaties, waarbij hij

meestal tumoren verwij-

dert, dan ook als een zware

verantwoordelijkheid. ‘Ik

wil er niet mee stoppen,

maar de vraag dringt zich

natuurlijk weleens op hoe

lang ik dit volhoud. De ge-

dachte dat het niet makke-

lijk is om vervangers te vin-

den en dat er nauwelijks

geld is om zo iemand op te

leiden, is dan niet altijd

prettig.’

achtuur. ‘Maarjeweethetnooit,alsde
bloedtoevoernietgoedopgangkomt,
kanhet ook tienof twaalf uurduren’,
zegtHovius, terwijl hij een schaartje
krijgtaangereikt.Tijdenszijn langdu-
rigstekluswashij ooitbijna 30uur in
deweer. ‘Toenmoestenwede onder-
arm van een patiënt weer aanzetten
na een ongeluk. Danheb je temaken
metnog veelmeer bloedvaten, zenu-
wenenpezen.’
De werktijden van chirurgen zijn

bijzonder rekbaar. In weinig andere
beroepsgroepenhebbenwerknemers
langer dan 12 uur de touwtjes inhan-
dentijdensoperatieswaarbij inpoten-
tie mensenlevens op het spel staan.
Een piloot mag maximaal tien uur
achter de stuurknuppel zitten, een
buschauffeur moet na negen uur
plaatsmakenvooreencollega. Lucht-

verkeersleiders werken zelfs maar
6,5 uur achter elkaar (en nemendan
ook nog een verplichte pauze). Het
werk van eenhoofdchirurg lijktmin-
stens zo veeleisend: snijden en knip-
penopdevierkantecentimetertussen
vitale organen. Toch legt een opere-
rend arts zijn scalpel pasweg als een
ingreep is afgerond. Complexe ingre-
pen zoals het verwijderen van tumo-
renof transplantatiesvanlichaamsde-
lenkunnenmeerdan20uurduren.

‘Eigenlijk zijn er geen regels voor
hoe lang een chirurg onafgebroken
mag werken’, zegt Huib Cense, vice-
voorzitter van de Federatie Medisch
Specialisten die ondermeer richtlij-
nenopsteltvoorartsen. ‘Jekuntalschi-
rurgnietvoorspellenhoeeeningreep
verlooptenwanneerjepauzekuntne-
men.Niemandervaartde langewerk-
tijdenals eenprobleem.’

Jezoujebijnaafvragenof chirurgen
een soort supermensen zijn:worden
ze niet moe, raken ze nooit uit hun
concentratie? Enwaaromwerken ze
nietgewoon inploegendiensten?

‘Mijn langste ingreep duurde
28 uur’, zegtAndrewMaas,eenNeder-
landsehersenchirurgdiewerkzaamis
inhetUniversitairZiekenhuisAntwer-
pen. Bij de bewuste operatie verwij-
derde Maas een goedaardige tumor
uitdeschedelbasisvaneenpatiënt. ‘Ja,
hetwas zwaar.’Maar hij kan zichniet
voorstellen dat hij na twaalf uur zou
zijn ‘afgetikt’ dooreencollega.

De kans op complicaties zou dan
juist groter zijn geweest, denkt hij.
‘Een vervanger die halverwege in-
springt, kenthet terreinniet.’ Chirur-
gische ingrepen vergelijktMaasmet
eensoortontdekkingsreizen inhet li-
chaamvandepatiënt. ‘Je leerthetope-
ratiegebied heel goed kennen. Je
merkt: dit stukjeweefsel bloedt snel,
daar moet ik voorzichtig zijn, maar
hier kan ik ietsmeerdruk zetten.’ Die
subtiele informatie valt niet over te
dragen op demanier waarop een pi-
lootzijnvliegtuigaaneencollegatoe-
vertrouwt,aldusMaas. ‘Hetmenselijk
lichaam is geenmachine, elk orgaan
ziet er bij iedereen weer net anders
uit.’

‘HOE LANG HOUD
IK HET VOL?’
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Urenduren
voormijn
gevoel
minuten

StevenHoviuseeteenboterhamvan
eenplasticbordje indeeetzaalboven
deoperatiekamer,waarindeteenvan
depatiënt inmiddels bijna helemaal
los van de voet ligt. Alleen de aderen
voor debloedtoevoer zijn nog intact.
‘Wetestennuof dedoorbloedingnog
goedis,datduurteven.’Hoviusmaakt
gebruik van het moment. ‘Je weet
nooitwanneerjewegkunttijdenseen
operatie en hoe lang het gaat duren,
maar als het kan, moet je even ont-
spannen,watetenendrinken.’
Goedbijtankenvoordevolgendein-

greep; het is volgens Hovius een be-
langrijkeroutinevoorchirurgen,ook
inhunvrijetijd. ‘Jegaatniettotdiepin
denachtnaardekroegof een feestje.’
Ookmiddenindeontknopingvaneen
spannendefilmoptv,blijfthijgedisci-
plineerd. ‘Somswil jegraagwetenhoe
het afloopt,maar ga je tochnaar bed.
Je moét de volgende dag geconcen-
treerdzijn.’

Voor demeestemensen is zelfs na
een goede nachtrust een aandachts-
spannevan10uurofmeeronvoorstel-
baar. Hoe voelt het omzo lang achter
elkaar te opereren? ‘Het is een flow,
een bepaalde roes.’ Hersenchirurg
MartijnMalessy vanhet LeidsUniver-
sitairMedischCentrum (LUMC) doet
eenpogingomdeervaringtebeschrij-
ven.Hijwerkt samenmetcollega’s re-
gelmatig 15uuraaneenstukdoorom
hersentumoren te verwijderen. Zijn
snijwerkvoerthijuit ineengatvanen-
kelecentimetersdatbijdeoperatie in
de schedel van de patiënt wordt ge-
maakt. ‘Stel jemijnwerkterrein voor
als eenplasticbekertjewaaruit je kof-
fie drinkt op de sportclub’, zegt hij.
‘Met mijn instrumenten moet ik als

Naam AndrewMaas (63)

Functie Diensthoofd neuro-

chirurgie Universitair Zie-

kenhuis Antwerpen

Langste operatie 28 uur

AndrewMaas is niet van

plan zijn recordoperatie van

28 uur nog te overtreffen.

‘Eerlijk gezegdword ik een

dagje ouder. Ik ben nu 63.

Op deze leeftijd doe je er

toch iets langer over om te

herstellen na eenmarathon-

operatie. Het is fysiek

zwaar.’ De laatste jaren laat

hij lange ingrepen vaker aan

zich voorbijgaan. ‘Ik ben

meermanager nu, ik houd

me bezigmet de logistiek in

het ziekenhuis.’ Hij mist het

opereren wel. ‘Niet de kick,

zoals veel mensen denken,

maar juist de rust. Dat klinkt

misschien gek. Maar feitelijk

is opereren veel ontspan-

nender dan bijvoorbeeld

een spreekuur voeren. Je zit

helemaal afgesloten van de

buitenwereld en concen-

treert je op die ene taak. Dat

vind ik erg prettig.’

hetware een suikerklontje op de bo-
demverwijderen, korreltje voor kor-
reltje.Maar er kleven allerlei belang-
rijke hersenstructuren aan.’ Tijdens
datwerkverdwijntderestvanzijnom-
geving voor zijn gevoel. ‘Ik zit achter
de microscoop, kijk naar het brein,
snijd en knip. Uren duren voormijn
gevoel minuten. Ik hoor niets en zie
niets vanwatommeheengebeurt.’
Het grootste talent van chirurgen

zitwaarschijnlijkniet inhunvingers,
maar in hun hoofd. Dat suggereert
een bescheiden wetenschappelijke
studie van Terry Orlick, psycholoog
aan de universiteit van Ottawa. In
2005 interviewdehij 33 topchirurgen
over hun vak en bracht op basis van
vragenlijsten hun persoonlijkheids-
kenmerken in kaart. Allemaal bleken
ze buitengewoon goed in staat om
zich af te sluiten voor hunomgeving
en zich te focussen. Sterker nog: de
deelnemers geloofden zelf dat hun
vermogenomafleidingen tenegeren
bepalender was geweest in hun car-
rièredanhuntechnischevaardigheid
met de scalpel. Psychologische trai-
ning op dit gebied hadden ze echter
geenvanallengehad.Wordtdemara-
thonchirurgdantotopzekerehoogte
geborenennietgemaakt? ‘Ikdenkhet
wel’, zegt Malessy. ‘Je hebt een be-
paalde aanleg, of je hebt die niet. Het
isnetalsbij topsport,deéénblinktuit
opde500meter, deanderopde 10 ki-
lometer.’

Natuurlijk speelt scholingwel een
rol. De zesjarige opleiding chirurgie
werkt als een filter voor talent, nog
voordat artsen de operatiekamer be-
treden. ‘Bijhet ‘droogoefenen’zie

Naam Steven Hovius (63)

Functie Hoofd plastische

chirurgie Erasmus MC

Langste operatie 30 uur

Eén van de handenwaar-

mee dit artikel is geschre-

ven, werd in 1988 geope-

reerd door plastisch chi-

rurg Steven Hovius. Ik was

destijds 8 jaar oud. De

duim aanmijn rechterhand

stond scheef en ik kon het

kootje niet bewegen. Ho-

vius verwijderde de duim,

amputeerde dewijsvinger

en verhuisde die naar de

plek van de duim. Daar-

door kreeg ik een betere

greep. Bij een tweede ope-

ratie maakte Hovius mijn

nieuwe duimwat dunner

en kleiner. Ook draaide hij

de vinger een beetje. ‘Het

was één van de eerste vin-

gers die ik echt durfde om

te bouwen tot duim. Ik

schaafde bijvoorbeeld wat

bot weg. Dat vond ik toen

nog heel spannend. Ik was

nog snel bang dat ik te veel

weg zou halen.’ De opera-

tiemethoden zijn sindsdien

sterk verbeterd. ‘Nu probe-

ren we de vorm nogmeer

te wijzigen.We kunnen

zelfs een teen het uiterlijk

van een vinger geven.’

In het dagelijks leven valt

mijn geopereerde hand

weinigmensen op. Maar

Hovius ziet het meteen als

ik hem een hand geef. ‘Pa-

tiënten zou ik op straat

nooit herkennen, maar het

verhaal achter hun handen

weet ik vaak nogwel.’

Jeweet
nooit
wanneer je
wegkunt

‘NIET DE KICK,
MAAR DE RUST’

DE DUIM VAN
DE VERSLAGGEVER



je vaak alwie de fijnstemotoriek
heeft’, zegt Cense, die naast zijnwerk
ook leerlingchirurgen begeleidt. Hij
doelt op simulaties waarbij aanko-
mendeartseningrepenzoalskijkope-
raties nabootsen op een aluminium
kistwaaringatenzitten. ‘Doordeope-
ningenkunjeklemmetjesenschaart-
jes steken.’
Indezogenoemdeoefenboxziteen

cameradiehetbeeldvanbinnenuitop
eenschermprojecteert,netalsbijeen
echte kijkoperatie. Met hun instru-
mentenmoetende artsen allerlei oe-
feningen uitvoeren in de kist. ‘Zoals
kralengrijpen,of nettecirkeltjesknip-
pen instukjespapier.’
Bijhuneerstestappenineenopera-

tiezaalwordenbeginnendechirurgen
op de vingers gekeken door ervaren
vakgenoten. ‘Ze mogen eerst alleen
kleine onderdelen van operaties uit-
voeren.Dieingrependurensteedsiets
langerenwordenlangzaamspecialis-
tischer. Uiteindelijk blijkt dan voor
welk soort chirurgie iemand in de
wieg isgelegd.’

Alskindaldromen vaneenbaanals
hersenchirurgheeftweinigzin,bena-
druktMartijnMalessy. ‘Hetwerkt an-
dersom: je ontdekt bij jezelf gedu-
rende de opleiding dat je de juiste
kwaliteitenhebt, zoals de juistmoto-
riek en concentratie.’ Zelfs ophet eer-
ste gezicht onbenullige eigenschap-
pen,zoals langjeplasopkunnenhou-
den, spelen een rol. ‘Bij hersenchirur-
gie zijn ermaar heelweinigmomen-
ten waarop je pauzes kunt nemen’,
aldusMalessy. ‘Danhelpthetookals je
niet steedsnaardewchoeft, of omde
paar uurmoet eten omdat je anders
flauwwordt. Zelf kan ikdiebehoeftes
minofmeeruitschakelen.’
NadrieuuropererentiltStevenHo-

viusdegeamputeerdeteenopeenste-
riel schaaltjedoordeoperatiezaal.Hij
rijdt op zijnwerkstoel van de voeten
naarde armvandepatiënt, tussende
andere chirurgen door. Even later
hechthij het lichaamsdeel opdeope-
ratietafelmet een speciale draad aan
het bot vande opengesneden vinger.
Daarna begint het meest zenuwslo-
pendewerk:hetverbindenvanallepe-
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MARATHONOPERATIES
DE (ONGEKENDE) AANDACHTSSPANNE VAN CHIRURGENTEN EERSTE

RECORDOPERATIES
De langste chirurgische in-

greep in de westerse we-

reld duurde 96 uur. Op 4 fe-

bruari 1951 werd de 58-ja-

rige Gertrude Levandovski

uit Michigan in een zieken-

huis in Chicago geopereerd

aan een gigantische cyste

in haar baarmoeder, die zo

groot was dat het gezwel

ook tegen haar hart drukte.

Levandowski woog inmid-

dels bijna 300 kilo. Om niet

in de buurt van haar hart te

hoeven opereren, kozen

chirurgen ervoor om eerst

al het vocht uit de cyste te

laten lopen. Dat ging ter-

gend langzaam. De artsen

onttrokken 120 druppels

vocht per minuut aan de

tumor, zomeldde het

weekblad TimeMagazine

destijds. Maar uiteindelijk

verdween de zwelling voor

een groot deel en kon de

tumor gemakkelijk worden

weggesneden. Lewan-

dovski verloor 150 kilo tij-

dens de ingreep.

De langste operatie ooit

vond plaats in Singapore.

Chirurgen van het Singa-

pore General Hospital ver-

klaarden in 2001 een

Siamese drieling uit Nepal

te hebben gescheiden in

een 103 uur durende opera-

tie.

zen, zenuwen enbloedvaten. Dat kan
nogurenduren. Vandaag laatHovius
die klus uitvoeren door een jongere
collega. ‘Er moet één iemand de lei-
ding hebben, maar een operatie is
vooral een teamprestatie.’
Deplastisch chirurg schroomt ech-

ternietomcollega’sdedeur tewijzen
bij marathonoperaties wanneer hij
vermoeidheidsverschijnselen ziet.
‘Wanneer ik merk dat iemand niet
meer scherp is, dan stuur ik hem of

haar naar huis. Dat gebeurt regelma-
tig.’

OokAndrewMaaserkenthetgevaar
vanuitputting indeoperatiezaal. ‘Als
jemoewordt, heb je somsdeneiging
om iets te snel beslissingen tewillen
nemen.Daarmoet jeheelalertopzijn,
ook bij jezelf.’ Maar wie stuurt de
hoofdchirurg naar huis als hij tegen
beterwetenindoorwerkt? ‘Da’seenge-
wetensvraag’, zegtMaas. ‘Erheerstna-
tuurlijk wel een zekere hiërarchie in
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E
r isdecenniaoverhemge-
droomdenonlangswerdhij
metveel spuitendwater, ge-

toeter enontzagonthaald inde
Alexiahaven inRotterdam.DePie-
ter Schelte, ’swereldsgrootstehef-
schip. Eenhefschipkanboorplat-
formenopzeeonttakelenenpijp-
leidingenopdezeebodemaanleg-
gen–dingenwaarinNederland
glorieert.

DePieter SchelteheetnaarPieter
SchelteHeerema, voormaligoffi-
cierbijdeDuitseWaffen-SS, later
pionier indewereldvandeoff-
shoreenvandemannenmet joe-
kels vanhanden.
Een ‘nazischip!’ schreef de inter-

nationalepersontzet. Joodseorga-
nisaties reageerdenverbijsterd.
MaaropdrachtgeverEdward
Heerema, zoonvanvoornoemde
SS’er enpresidentvanoffshorebe-
drijf Allseas, is verguldmetzijn
schip (nooitboot zeggen,dat vin-
denzeeluibeledigend).Hijweet
‘datditmoeilijk ligt’,maarhijwil
zijnvaders ‘creativiteit enonderne-
mingszin’ eren.

WatdePieter Schelte-contro-
verse zoapartmaakt, isdat foute
namenvaakpasachteraf foutblij-
ken tezijn. ZowerdWinnievan
Winnie&NelsonMandelabordjes
gewistnadatbleekdat zij, ver voor
IS, vanhet levendverbrandenwas.
Despotengedenkenkanalshun
gruwelregimeverachterons ligt,
ziede JanPieterszoonCoenstraat
inUtrecht.
BewusteenSS-officier eren is

nieuw.
ErwarenKamervragen, erwaren

protesten.Maarovernamengaan
wijniet, antwoorddederegering.
Ook indeRotterdamsehavenhou-
denzezichstil.Daar zijnzeallang
blij datweopzeegebiedweerde
grootste in iets zijnenmakenze re-
clamevoorexcursiesnaarditdrij-
vendestukjeHollandsGlorie.

Shell gaatwaarschijnlijkdePie-
ter Schelte inhuren.Als ze ietsheb-
bengeleerdvandeBrent Spar-af-
faire,hangenzeeendoekjeoverde
naam.

Het is eigenlijk heel simpel

Sheila Sitalsing

Nazischip

eenoperatiekamer. Als ik het zelf niet
indegatenheb,mag ikhopendat bij-
voorbeeld een ervaren verpleegster
weltegenmijzoudurvenzeggen: ‘vol-
gens mij is het tijd voor pauze, doc.’
Maarnee,dat isnognooitgebeurd.’

De transplantatie vande teennaar
de vinger van de patiënt in het Eras-
musUMCwordtuiteindelijkgeenuit-
puttingsslag.Binnenzevenuur – snel-
ler dan verwacht – is de operatie afge-

rond. Denieuwe vinger lijkt eenpaar
uurnadeingreepalgoedtefunctione-
ren. Toch gaat Hovius die avond nog
nietslapen. ‘Ikzitaltijdnogvoladrena-
linenaeenoperatie,dusikgaeersteen
filmpjekijken’, laathij telefonischwe-
ten.Of hijhet eindekanzien,durfthij
niettezeggen. ‘Bijeeningreepalsdeze
kunnen er altijd complicaties optre-
den.’ Inhetergstegevalmoethij terug
naar het ziekenhuis en verder opere-
ren.
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