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Luid snikkend geeft de man zijn 4-jarige dochtertje af voor de operatie aan haar
verbrande gezichtje. “Pas goed op haar; ze is mijn alles!” roept hij haar na, vertaald
door Kalam Ahmed (foto), plastisch chirurg uit Haarlem, maar geboren en getogen
in Bangladesh en dus de ideale vertaler.

Bij aankomst in Dhaka blijkt orkaan “Bulbul” voor onrust te hebben gezorgd in het
Zuiden van Bangladesh, waardoor de boot overtocht naar Faridpur niet veilig wordt
geacht. Er zit niets anders op dan een dag in Dhaka te blijven en de volgende
ochtend heel vroeg te vertrekken zodat we die dag de triage wel af kunnen maken.
Gelukkig gaat dat voorspoedig en
rond een uur of 12:00 komen we
aan bij het General Hospital in
Faridpur, waar al een grote menigte
voor de deur zit te wachten om
gezien te worden. Na de gewoonlijke
plichtmatige

ontvangst

ceremonie

wordt er snel gestart met de triage.

Bijgestaan door lokale artsen in opleiding zien we ruim over de 200 mensen en
wordt het gehele programma vol gepland.
We plannen alle grote brandwonden in de eerste dagen, zodat we die zelf nog uit
kunnen pakken en eventueel kunnen bij beleggen met huid indien nodig. De
pathologie die we zien is zeer uiteenlopend, van zeer forse brandwonden
contracturen van handen, gezichten en over gewrichten, tot atheroom cystes.
Hoewel het een chaotische dag is met heel veel mensen om ons heen, lukt het om
het gehele programma te vullen.
De huisvesting in het gebouw van BRAC ngo is prima, met kamers die gedeeld
moeten worden met 2 mensen. Dagelijks is er een heerlijke Bengaalse maaltijd,
zowel voor het ontbijt als het avondmaal. De lunch wordt naar het ziekenhuis
gebracht door de mensen van Shamim Haque, onze lokale partner.
De operatiekamer is eenvoudig maar werkt efficiënt, met lokaal personeel dat hard
werkt en geen probleem maakt van lange dagen. Op de eerste tafel doet Paul
Spauwen veelal schisis patiëntjes, terwijl Kalam Ahmed en ondergetekende (Wouter
van der Pot) op de tweede tafel
samen veel brandwonden opereren.
Deze

laatste

combi

werkt

zeer

efficiënt, waardoor we in staat zijn
om grote brandwonden casuïstiek in
relatief korte tijd weg te werken. De
een
(veelal

haalt

het

een

huidtransplantaat)

huidtransplantaat
volledige
van

de

dikte
buik,

terwijl de ander de release doet van
de hand, hals, voet of waar de
contractuur ook zit. Bij hals verbrandingen doen we diverse fasciocutane epolettelappen, welke allen 100% overleven.
De casus met het jonge meisje dat ik als eerste beschreef is een heftige casus met
een zeer diepe verbranding aan de linkerzijde van het gelaat. We excideren het zeer
forse litteken vrijwel volledig en beleggen het defect met volledige dikte
huidtransplantaten meteen op de eerste operatiedag. Bij het uitpakken na 6 dagen
blijkt een deel tpv de bovenlip een matige ingroei te tonen. We besluiten dit deel
opnieuw te beleggen. Dit is precies de reden dat we deze grotere reconstructies
vroeg in de week plannen; zodat we waar nodig nog nacorrecties kunnen doen.

We hebben 1 rustdag, waarop we een boottochtje maken en over lokale marktjes
slenteren. We bezoeken uiteraard Holland Children House en lunchen met Shamim
en zijn zoon Stefan en hun verdere familie bij hen thuis. Een zeer aangenaam
Bengaals feestmaal! Een bezoek aan de lokale barber voor een echte Bengaalse
scheerbeurt is ook een hele ervaring!

Uiteraard wordt er een scientific seminar georganiseerd waarbij Paul Spauwen een
voordracht

hield

over

amputaties,

Kalam

Ahmed

over

brandwonden

en

ondergetekende over lokale transpositie’s in het gelaat. De uitkomst was
indrukwekkend, met zo’n 2 tot 300 medisch studenten!
De operaties lopen probleemloos en efficiënt, met een prettige en harmonieuze
samenwerking

met

het

hele

team

onderling,

alsmede

de

lokale

operatie

medewerkers. Prof dr. AC Paul opereert enkele keren mee, evenals een plastisch
chirurg uit Dhaka.
In totaal opereren we 132 patiënten, waarbij we 140 operaties uitvoeren. 35 schisis,
45 brandwonden, 60 anders. 63 vrouwen, 69 mannen. 30 patiënten tussen 0 en 5
jaar oud, 40 tussen 5 en 15 jaar, en 62 ouder dan 15. Er treden geen grote
complicaties op.

In 2018 en 1 jaar later

Resumerend een zeer succesvolle missie die bovendien erg gezellig was. We hebben
diverse patienten van eerdere missies teruggezien, en bovendien ook dit keer weer
veel mensen geopereerd die we volgende keer ook weer erg graag terug willen zien
voor verdere correcties. Dat is soms het moeilijke; je wilt nog meer doen dan je in
zo’n korte tijd kan doen. Ik hoop dat de filmploeg die dit jaar mee was een mooie
impressie kan
geven van hoe
prachtig

het

land is en hoe
zinvol

het

werk is dat we
hier doen.
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