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Veel breder dan alleen cosmetische ingrepen  

De plastisch chirurg 
weet raad

E
en multidisciplinair beroep dat andere 
specialismen faciliteert: zo kan de plastische 
chirurgie het beste worden omschreven. Dat 
is ook meteen het leukste aan het vak, vertelt 

plastisch chirurg Hinne Rakhorst enthousiast. Rakhorst 
is werkzaam bij het Medisch Spectrum Twente en het 
ZGT in Almelo en Hengelo. ‘Plastisch chirurgen zijn 
gewend om snel beschikbaar te zijn zodra een andere 
specialist daarom vraagt. Vervolgens moeten we 
ons in korte tijd kunnen verplaatsen in een bepaald 
specialisme én rekening houden met het traject rondom 
de patiënt. Denk in het geval van een borstreconstructie 
bijvoorbeeld aan een radiotherapeutisch protocol of 
aan iemand die chemotherapie krijgt. Je moet dan 
efficiënt handelen en zorgen dat je dat proces zo min 
mogelijk verstoort, bijvoorbeeld door je werk buiten de 
chemokuren te plannen.’

Vindingrijk palet
Hoewel het specialisme grotendeels in dienst staat van 
andere medische vakgebieden, is de expertise van de 
plastisch chirurg compleet anders, gaat Rakhorst verder. 
‘We werken zeer gedetailleerd vanuit de fijne anatomie. 

Plastisch chirurgen komen vaak met inventieve oplossingen voor complexe problemen. 

Denk bijvoorbeeld aan kaakreconstructies en weefselverplaatsingen tot aan het 

reconstrueren van een duim uit een teen. Dit tot verrassing van anderen, vertellen 

plastisch chirurgen Hinne Rakhorst en René van der Hulst. ‘Collega’s moeten er soms  

aan wennen dat zo’n ingreep voor ons routine is.’ 

�

Plastisch chirurg René van der Hulst:

‘Het stoort me dat in 
een ontwikkeld land als 
Nederland nog steeds mensen 
snijden zonder diploma’

Wat heet: met een bloedvaatje ter grootte van een 
vermicellisliertje kun je een hele borst, wang of neus 
maken. Wij bedenken vooral inventieve oplossingen 
waar patiënten veel baat bij hebben. Dat is de 
meerwaarde van onze bemoeienis.’ Daar sluit plastisch 
chirurg René van der Hulst, werkzaam als afdelingshoofd 
in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en bij 
VieCuri, Zuyderland Sittard en MOOI kliniek, zich bij aan. �
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Van der Hulst herkent dat beeld. ‘Natuurlijk blijft  
het bijzonder als zo’n complexe ingreep slaagt. 
Ondanks dat het niet per se nieuw is, zijn chirurgen  
of het ziekenhuis hier vaak trots op en brengen ze dit 
graag als nieuws naar buiten.’ Die aandacht is alleen 
maar welkom, benadrukt hij. ‘Het zorgt voor een  
zekere awareness onder collega’s. Kijk maar naar de 
hand chirurgie: veel huisartsen weten niet dat dit 
deelgebied veertig procent van ons vak beslaat.  
Zo’n nieuws bericht is dus een mooie manier om ons 
werkveld te etaleren.’

Met resultaat, want de plastisch chirurg wordt steeds 
vaker benaderd door medisch specialisten die 
oplossingen ontdekken die voorheen onmogelijk leken.  
Als voorbeeld noemt Rakhorst de borstbesparende 
operatie. ‘Wij doen veel borstverkleiningen. Door 
weefsel te verplaatsen, is amputeren van een kleine 
borst niet altijd nodig. Zo’n lichaamseigen reconstructie 
heeft weliswaar een langere operatieduur, maar biedt 
doorgaans een mooier resultaat. Zodra je dat een  
paar keer laat zien aan de oncologisch chirurg, word  
je eerder en vaker gebeld om mee te denken.’  

‘Natuurlijk werken ook wij met protocollen en richtlijnen, 
maar bij elke situatie denken we na over een oplossing 
die niet standaard is. We letten daarbij op functie 
en herstel en houden rekening met esthetiek – een 
neusreconstructie mag er best fraai uitzien. Dat kom je 
bij andere specialismen veel minder tegen.’

Het vindingrijke palet van de plastisch chirurg zorgt 
regelmatig voor verraste reacties. Vorig jaar nog, toen 
een man bij een bedrijfsongeval zijn duim verloor en 
een inventief team van chirurgen een nieuwe duim 
maakte van zijn grote teen. Een prestatie die breed 
in de pers werd uitgemeten en veel lof oogstte, maar 
volgens Rakhorst eigenlijk niets nieuws onder de zon 
is. ‘Het is een fantastische prestatie, want het is een 
complexe ingreep. Anderzijds stamt deze oplossing al 
uit de jaren zeventig. Wel gaat het ook hier weer om  
die fijne anatomie, namelijk bloedvaten. En het laat zien 
dat we collegaspecialisten soms moeten overtuigen  
van oplossingen die zij niet gewend zijn, maar die in 
onze ogen klassiek en efficiënt zijn.’ 

Leed en kosten besparen
Daarom is het soms een uitdaging om zulke afwijkende 
behandelingen te opperen in gesprekken met collega
specialisten, gaat Rakhorst verder. ‘Een borstrecon
structie spreekt tot ieders verbeelding, maar het wordt 
ingewikkelder als je vertelt dat je van een stuk kuitbeen 
een nieuwe onderkaak wilt maken bij een patiënt. 
Collega’s zien zo’n ingreep te weinig om te weten dat 
dit voor ons routine is.’
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Ook wondexpertisecentra weten de plastisch chirurg 
beter te vinden. ‘Patiënten lopen soms jaren op zo’n  
poli met complexe problematiek, omdat ze nog steeds 
kampen met een open wond na bestraling. Wij kunnen 
die klachten meestal met een operatie van een uur 
verhelpen, bijvoorbeeld door de dode ruimte op te 
vullen met lichaamseigen weefsel. Daarna hoeft de 
patiënt ook niet meer terug naar het wondcentrum.  
Je bespaart dus aanzienlijk veel leed en kosten.’

Verwarring bij patiënt
Toch was juist de patiënt zich langere tijd minder 
bewust van de mogelijkheden van de plastisch chirurg. 
Rakhorst erkent dat: ‘Ik merkte in de spreekkamer dat 
er veel onwetendheid was bij patiënten. Mensen waren 
doorgaans verbaasd dat ze voor hun kapotte vinger bij 
de plastisch chirurg terecht konden. Bovendien werd 
vaak verondersteld dat je voor een ingreep naar België 
moest – alsof we hier in Nederland op een soort troon 
zaten. Toen hebben we als beroepsgroep gezegd: we 
moeten een campagne starten om duidelijk maken 
wie we zijn, wat we kunnen en dat plastische chirurgie 
een realistisch doel is voor heel veel mensen. Juist in 
Nederland.’

Daarnaast hebben plastisch chirurgen te maken met 
cosmetisch artsen die werkzaam zijn in privéklinieken 
en doorgaans geen medischspecialistische opleiding 
hebben gevolgd. In hoeverre zorgt dat voor verwarring 
bij de patiënt, en belangrijker: heeft dit invloed op de 
reputatie van de plastisch chirurg? ‘Als beroepsgroep 
werken we veel samen met verschillende partijen, zoals 
de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde, 
om een bepaalde kwaliteitsborging te krijgen’, begint 
Van der Hulst. ‘Toch blijken er in de praktijk nog steeds 
mensen te zijn die zonder opleiding gaan snijden. 
Dat stoort me: in een ontwikkeld land als Nederland 
vind ik zulke situaties eigenlijk niet kunnen. Botox en 
fillers lossen uiteindelijk wel weer op, maar het mes is 
onomkeerbaar. Daardoor krijg ik soms te maken met 
patiënten die bij iemand zonder opleiding zijn geweest 
en bij wie een correctie noodzakelijk is.’ 

Betere reputatie
Dat is de patiënt overigens niet kwalijk te nemen, 
benadrukt van der Hulst. ‘Voor een patiënt is het verschil 
soms lastig tussen een cosmetisch chirurg met een 
nietbeschermde titel, en een plastisch chirurg met een 
jarenlange opleiding en een beschermde titel. Daarom 
is het belangrijk dat we hier als beroepsgroep op 

anticiperen. Het gaat er ook niet zozeer om wie beter 
of slechter is, maar om wat onze meerwaarde is. Blijven 
focussen op wat we zelf goed doen en dat laten zien 
aan de patiënt: dát is het belangrijkste.’

Daarom zette de Nederlandse Vereniging voor 
Plastische Chirurgie de afgelopen jaren een 
reputatiemanagementbeleid op om de beeldvorming 
te verbeteren. René van der Hulst: ‘We zijn bewust 
vaker naar buiten getreden met wetenschappelijke 
onderzoeken en innovatieve behandelingen. Daarnaast 
hebben we onze toegankelijkheid vergroot door 
bijvoorbeeld het live uitzenden van borstreconstructies 
– wij waren één van de eerste beroepsgroepen die 
dat hebben gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat 
onze reputatie daardoor is verbeterd. Bij patiënten 
én bij andere partijen. Kijk alleen al naar de politiek: 
waar voorheen werd gedacht dat wij alleen maar 
cosmetische ingrepen deden, is nu duidelijk dat ons 
werkveld vele malen breder is.’ 

Plastisch chirurg Hinne Rakhorst:

‘We besparen  
aanzienlijk veel leed  

en kosten’

Meer over federatiepartner Nederlandse Vereniging  
voor Plastische Chirurgie vindt u op: www.nvpc.nl.

http://www.nvpc.nl

