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INTERPLAST HOLLAND is een organisatie die medische teams uitzendt naar 

ontwikkelingslanden om daar reconstructieve Operaties uit te voeren. Naast opereren is 

overdragen van kennis en vaardigheden aan lokale artsen, verpleegkundigen en operatie-

assistenten een belangrijk onderdeel van het Interplast programma. Interplast is ontstaan op 

initiatief van de afdelingen Plastische Chirurgie en Anesthesiologie van de Stanford 

Universiteit in Californië.  

Onderzoek had aangetoond dat er in veel Latijns-Amerikaanse landen nauwelijks 

mogelijkheden bestonden voor reconstructieve chirurgie. Interplast-USA stuurde medische 

teams om de vele patiënten te opereren. De vraag om hulp groeide snel en ook in andere 

landen werd de hulp van Interplast teams steeds vaker ingeroepen. Daarom is Interplast 

uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie. 

De eerste twee reizen van de Nederlandse teams naar Oeganda zijn onder auspiciën van 

Interplast Germany uitgezonden. Er is inmiddels ook een reis naar Ghana geweest, die geheel 

verzorgd is door Interplast Holland. 

In Oeganda was de vraag om hulp erg groot.Met name: 

- aangeboren afwijkingen van gelaat en handen, 

- ernstige brandwondcontracturen van armen, gelaat, of benen 

- huid-, hoofd- en halstumoren - verminkingen en vergroeiingen door oorlogs- of ander 

geweld. 

Uitnodigingen voor het inzetten van Interplastteams gaan uit van lokale ziekenhuizen, 

serviceorganisaties, volksgezondheidsdiensten, universitaire instellingen of 

hulpverenigingsorganisaties die al in het betreffende land werken. 

Onder ontwikkelingslanden worden al die landen verstaan waar geen mogelijkheden zijn voor 

reconstructieve chirurgie. Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof of politieke 

geaardheid. 

De aanvragen worden beoordeeld op noodzaak van hulp, aard van de operaties en de 

mogelijkheden ter plaatse 

Tijdens onze uiteenzetting voor de Wound Care Society zullen we met name spreken over 

onze ervaringen in Oeganda. 

De voorbereidingen waren met name voor de eerste reis moeilijk.  

Vragen als: 

Wat treffen we aan?  
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Hoe zijn de plaatselijke ziekenhuizen uitgerust?  

Welke patiënten zullen aangeboden worden? 

konden door de moeizame communicatiemiddelen niet beantwoord worden. 

Bij aankomst bleek dat het bericht, dat er een medisch team kwam, wel overgekomen te zijn. 

Maar dat het alleen om reconstructieve operaties ging, was niet duidelijk overgekomen. Men 

kwam van heinde en verre, en helaas sommigen voor niets. 

De selektie van patiënten was in eerste instantie erg moeilijk en heeft veel indruk op ons 

achtergelaten. Helaas kon niet iedereen geholpen worden. Het besluit om nog eens terug te 

keren was dan ook al snel genomen. 

We zullen laten zien wat we er aantroffen, welke operaties er uitgevoerd zijn. Verder de 

omstandigheden waaronder gewerkt werd en welke onvoorziene problemen we tegenkwamen. 

In het kort iets over hei overdragen van kennis en vaardigheden. 

Dit leverde geen problemen op omdat men erg graag mee wilde helpen. Inmiddels is er weer 

een team naar Oeganda, want het ligt in de bedoeling om ter plaatse een brandwondencentrum 

voor kinderen te vestigen in de hoofdstad Kampala. Dit in samenwerking met het Oegandese 

Ministerie van Volksgezondheid. 
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