
Veel medisch specialisten zetten hun vaardigheden ook op vrijwillige basis in. In deze rubriek 
vertellen ze daarover. Plastisch chirurg Steven Hovius reisde vanuit het Erasmus MC twaalf keer 
naar Noord-Sumatra om operaties te doen in revalidatiecentrum Harapan Jaya.  

‘Buiten de operatietent werd 
gefietst om de elektriciteit op te 
wekken, ik opereerde regelmatig 
met een zaklamp en er was een 
minimum aan instrumenten; het 
coagulatie-apparaat om vaatjes 
mee dicht te branden was een 
enorm grote, ouderwetse kist van 
de militairen. De gazen en de 
handschoenen gebruikten we 
steeds opnieuw.’ Die eerste keer in 
1993 waren de omstandigheden 
ronduit primitief. Toch had Hovius 
direct de smaak te pakken. ‘Mijn 
voorganger was in 1990 voor het 
eerst geweest en vond dat ik als 
jonge chef de clinique het wel kon 
overnemen. Ik ben opgegroeid in 
het buitenland, mijn ouders zijn 
opgegroeid in Indonesië en het 
sprak me aan om ernstig 
geïnvalideerde kinderen vooruit te 

kunnen helpen. Sindsdien ben ik 
regelmatig naar Sumatra gereisd.’

Verwaarloosde kinderen
Tien jaar daarvoor, in 1981, 
stichtte zuster Jeannette van 
Paassen, een vroedvrouw die 
zendelingswerk deed op Sumatra, 
een revalidatiecentrum. Hovius: 
‘In hoekjes van hutjes trof zij 
verwaarloosde kinderen met 
verbrandingen, verlammingen, 
verkeerd geheelde breuken of 
schisis aan. Zij wilde hen medisch 
én maatschappelijk helpen. Met 
veel moeite, doorzettingsvermogen 
en het doorstaan van de nodige 
bureaucratische rompslomp wist 
zij het revalidatiecentrum op te 
bouwen: Harapan Jaya, in het 
Nederlands ‘Hoop die overwint’. 
Bijzonder is dat er méér gebeurt 

‘Wat je ziet, is soms 
zó schrijnend’
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Naam project
Harapan Jaya

Specialistische hulp 
Vanuit verschillende klinieken en  

wetenschappelijke verenigingen, waaronder  
het Erasmus MC in Rotterdam en de  

Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), 
voeren plastisch chirurgen en orthopeden  
operaties uit in Indonesië en geven zij les  

aan de universiteit van Medan.

Meer informatie
www.harapanjaya.nl
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‘Het sprak me aan om ernstig 
geïnvalideerde kinderen vooruit  
te kunnen helpen’

HART
&ZIEL

http://www.harapanjaya.nl


dan alleen medische revalidatie: zo 
kunnen kinderen en volwassenen 
hier ook naar school of een vak 
leren als naaister, meubelmaker of 
informatica, waarmee zij zelfstandig 
in hun onderhoud kunnen voorzien.’ 

Harde samenleving
Dat de aanpak zich richt op medisch 
herstel én een maatschappelijke 
toekomst, noemt Hovius de 
sleutelfactor van het succes. ‘Dat 
heb ik nooit eerder gezien in 
ontwikkelingshulp, Meestal komen 
Europese dokters alleen operaties 
doen, een enkele keer geven zij ook 
onderwijs aan de lokale medische 
staf, maar vaak blijft het daarbij. 
Hier krijgen kinderen echt een 
kans die ze anders nooit zouden 
hebben gehad. De Indonesische 
samenleving is hard: voor elke 
vorm van medische zorg moet je 
betalen. Arme mensen kunnen het 
bedrag voor zo’n grote operatie 
niet opbrengen. Maar in Harapan 
Jaya opereren plastisch chirurgen en 
orthopeden en hun teams voor een 
symbolisch bedrag. Daarvoor reizen 
mensen rustig duizend kilometer 
vanuit de afgelegen kampongs.’

Ernstige contracturen
In de afgelopen 25 jaar behandelde 
de plastisch chirurg vooral ernstige 
brandwondcontracturen, terwijl 
zijn collega zich richtte op schisis. 
‘Vergroeiingen en ontwrichtingen 
die je in Nederland niet meer 
ziet, zoals de kin vergroeid met 
de borst of vervormde handen 
waarbij je de vingers niet meer 
kunt onderscheiden, handen die 
vergroeid zijn met de onderarm 
of ernstig vergroeide benen. Ze 
ontstaan in de longhouses. Daar 
leven twee tot drie families samen. 
Baby’s kruipen door nasmeulende 
kook-vuurtjes en verbranden zich. 
Of peuters krijgen een ongelukje 
met een heet-waterverbranding. Als 
je dan geen goede behandeling of 
huidtransplantatie krijgt, ontstaan 
contracturen.’

Emotie uitschakelen
Het werktempo ligt hoog: in 
de twee weken dat Hovius met 

een team – twee chirurgen, 
een kinderanesthesist, een 
anesthesiemedewerker en een 
technicus voor het onderhoud 
aan instrumenten – op het eiland 
is, ziet het team op één dag 
honderdtwintig kinderen die worden 
ingedeeld om te opereren. ‘Het is 
soms schrijnend, maar je probeert 
je emotie uit te schakelen. Je komt 
als medisch-technicus om een 
probleem op te lossen en je hoopt 
dat de kinderen goed terechtkomen. 
Toch bouw je soms een band 
op. En veel kinderen zie ik later 
opnieuw: soms voer ik over de jaren 
meerdere operaties bij een kind uit. 
De problemen zijn zo groot dat je 
niet alles in één keer kunt oplossen. 
Bijzonder is om die kinderen later 
als volwassene te zien werken als 
timmerman, prothesemaker of 
naaister op Harapan Jaya. Dat doet 
me dan goed.’

Stokje overnemen
Sinds enkele maanden is Steven 
Hovius met emeritaat. ‘Nu is het 
aan de jongere garde om het stokje 
over te nemen. Maar door de hoge 
productienormen in Nederland is 

Oproep
Waar zet u zich, naast uw reguliere 
werk, met hart en ziel voor in?  
Doet u bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
in de gezondheidszorg? Deel uw 
verhaal en mail naar communicatie@
demedischspecialist.nl. Vergeet niet 
in uw mail uw beroep, leeftijd en 
contactgegevens te vermelden.

‘Bijzonder vind ik dat er méér gebeurt  
dan alleen medische revalidatie’
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het steeds lastiger om een heel 
team twee weken lang vrij te krijgen. 
Vroeger gingen we gewoon, nu 
moeten we speciale toestemming 
vragen voor elk teamlid. Gelukkig 
ben ik niet de enige die een groot 
voorstander is van de samenwerking 
en zijn er genoeg collega’s die 
het project willen voorzetten. 
Overigens ziet Indonesië zichzelf – 
terecht – niet als ontwikkelingsland. 
Daarom zijn alleen ervaren 
specialisten welkom, het liefst met 
tropenervaring. Gezien de mate van 
ernst is dat ook wel logisch. Het zijn 
grote operaties met een maximale 
uitdaging, en met problematiek 
die je in Nederland niet meer ziet. 
Dat maakt het voor Nederlandse 
specialisten ook weer interessant.’ 
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