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Mijnheer de Rector Magnificus, Leden van de Raad van Bestuur van Amsterdam universitaire medische 
centra, Hooggeleerde, zeergeleerde maar vooral zeer gewaarde collegae, Lieve familie en vrienden. 

Welkom! 

We staan op een belangrijk punt in de geschiedenis van de acute zorg. Sinds we de door de over-
heid verplichte en waarschijnlijk noodzakelijke bezuinigingen doorvoeren en in dit proces veel per-
soneel kwijt zijn dreigt ons zorgsysteem te bezwijken. Ik maak me zorgen over de huidige kwaliteit 
van zorg en ook over de komende lateralisaties van afdelingen in onze eigen organisatie. Huisart-
sen die niet meer voor hun patiënten kunnen zorgen, bedden tekort, IC of operatiekamers stops, 
zelfs urenlange Eerste hulp sluiting op een drukke vrijdagavond is thans orde van de dag. Bij Am-
sterdam UMC zijn al top functionerende afdelingen ontmanteld. Miljoenen investeringen zijn no-
dig, zoals een helidek, om een volwaardig Level 1 traumacentrum en acute zorg centrum op de 
Meibergdreef te bouwen. Werkplekken verdwijnen en ook hebben we trouwe collega’s zien ver-
trekken. We moeten heel goed nadenken over deze gevolgen van bezuinigingen. Leren van evalu-
aties naderhand kunnen we ons niet meer permitteren. Nu moeten we de goede keuzes maken 
om de patiënten van de toekomst optimaal te helpen. 

Hoe optimistisch ik ook meestal ben, de toekomst is zeker niet succesvol zoals de feiten in de ge-
zondheidszorg nu liggen. 10-30 procent tekort aan personeel in alle ziekenhuizen in onze regio. 
Oplopende wachtlijsten. Wachten voor acute operaties, soms dagenlang. Ambulancediensten die 
een belangrijk deel van de tijd patiënten van ziekenhuis naar ziekenhuis vervoeren: kostbaar en 
geen efficiënte zorg.

Er valt niet zoveel te juichen eigenlijk. We kunnen niet alles controleren en samenwerken is dan 
ook een noodzaak. Want met samenwerken bouw je op kracht; breng je expertise, technieken en 
visies bij elkaar en zet je je samen in voor de ander, het doel en het vak. Na ruim 10 jaar concurre-
ren tussen de ziekenhuizen is het nu zaak transparant te gaan samenwerken. We moeten leren 
van de geschiedenis en verder durven denken dan vandaag; leren van diegene die het lef hadden 
‘out of the box’ te denken. Vandaag wil ik met u delen dat we niet moeten vergeten wat we alle-
maal al hebben bereikt, dat we scherp moeten blijven, en dat bereikte verder te ontwikkelen door 
de kracht van samenwerken zoveel mogelijk te benutten. Hierbij mijn ode aan de mensen die visi-
onair durven denken en waar ik zoveel van geleerd heb, en van nu nog leer.  

Hiervoor haal ik graag drie onderwerpen aan, waar op dit moment het meeste mijn hart ligt. 
Trauma zorg, technologie en onderwijs. Met wetenschap als rode draad. 

Traumazorg 

Oorlogen en ongevallen zijn zo oud als de mensheid. De traumachirurgie heeft dus altijd een be-
langrijk deel van de geneeskunde uitgemaakt. Hoe mooi is het dan ook dat we dit jaar 350 jaar 
academische Amsterdamse geneeskunde vieren. 

De traumazorg, en dat betekent de organisatie van zorg voor de gewonde patiënt, is feitelijk pas 
sinds begin deze eeuw georganiseerd. 



Professor Holscher, de eerste vrouwelijke hoogleraar traumachirurgie in Nederland, pleitte in haar 
oratie in de jaren ’80 visionair al voor centralisatie van de zwaargewonden, de polytrauma patiën-
ten. Ze was hoogleraar in het Wilhelmina Gasthuis, waar ik toevallig nu met mijn vrouw en kin-
deren woon.  

 

We spraken wel eens over die tijd want het toeval wil ook nog eens dat het Wilhelmina Gasthuis 
destijds met het Binnen Gasthuis fuseerde en samen het AMC vormden. De geschiedenis herhaalt 
zich nu met de alliantie van AMC en VUmc. Ik heb begrepen dat de hoogleraren elkaar toen de 
tent uitvochten, ik spreek hier de hoop uit dat wij dat niet gaan doen. 

Minister Borst nam de visie van Prof. Holscher over en samen met de leiders in de traumachirurgie 
ontstond de ketenzorg. Van ongeval, transport, naar opvang en behandeling. In 1997 werden wet-
telijk tien ziekenhuizen aangewezen tot traumacentra. Duidelijk is in ieder geval dat, hoewel ieder-
een bij traumachirurgie denkt aan stevige mannen, de traumazorg mede zo goed georganiseerd is 
door de visie en daadkracht van vrouwen.  

In die tijd was het ik aan het begin van mijn opleiding tot chirurg. Het credo was dat de patiënt 
met ambulance zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis werd gebracht. Zo herinner ik 
mij dat ik als assistent een keer nachtdienst had in het Slotervaart Ziekenhuis en samen met de 
eerste hulp verpleegkundige een patiënt opving die zwaar verbrand binnen werd gebracht. We 
moesten zelf zoveel mogelijk handelen, terwijl we daarvoor niet toegerust waren.  

Voor de optimale ketenzorg kregen vier van de traumacentra in Nederland de beschikking over 
een traumahelikopter. Lifeliner 1, de Amsterdamse traumahelikopter was de eerste in Nederland. 
Professor Haarman, hoogleraar traumachirurgie, was de leider van de afdeling, samen met Profes-
sor Patka en dr Bakker aanvoerders van de traumachirurgie. Het was de start van ons top level 1 
traumacentrum VUmc.  

 

 



In de vier jaar dat ik deel heb mogen maken van het heliteam heb ik twee dingen ervaren: 1) hoe 
essentieel deze ontworpen keten is, en 2) dat we door deze keten een belangrijk stap hebben ge-
maakt in ontwikkelen van betere zorg. Binnen een kwartier ben je met de heli bij een patiënt na 
een ernstig auto-ongeval in de kop van Noord-Holland en door chirurgisch te handelen door bij-
voorbeeld een klaplong of bloeding in de borstkas te draineren red je ter plaatse een leven. 

Doordat de meeste van deze categorie patiënten nu op een de aangewezen traumacentra komen 
is de opvang veel beter. Als bij een pitstop van Max Verstappen staan we als 1 team klaar als de 
instabiele patiënt binnenkomt, inclusief stopwatch, op de shockroom. Diagnostiek met echo, rönt-
gen en CT-scan op de SEH, directe lift verbinding naar het operatiecomplex en de IC. 

Uniek is de landelijke trauma registratie met alle data van de patiënten die we opnemen na een 
ongeval in het ziekenhuis. Alle ziekenhuizen werken hieraan mee. Onder bezielde inzet van Acute 
zorg bureaus. Zo weten we dat er in Nederland bijna 80.000 mensen per jaar acuut opgenomen 
worden. 4700 zijn zwaargewond. Op locatie VUmc behandelen we hier ongeveer 300 van, als we 
straks samen met locatie AMC het grootste traumacentrum van Nederland vormen 500. De 
meeste patiënten worden in de niet Level 1 ziekenhuizen behandeld. En die ziekenhuizen hebben 
dus een belangrijke taak. Want hiermee hebben we een regionaal traumasysteem waardoor we 
optimale efficiëntie van traumazorg hebben. De juiste patiënt op de juiste plaats. De epidemiolo-
gische data van de landelijke traumaregistratie is de belangrijke basis voor wetenschappelijk on-
derzoek. Na vaststellen van incidentie cijfers is sturen op behandeling en zelfs preventie mogelijk 
bij bepaalde letsels. Ons onderzoek naar de incidentie van wervelfracturen in Nederland laat een 
verschuiving zien naar oudere mensen. Preventiemaatregelen en de implementatie daarvan on-
derzoeken zal volgen. 

Nog steeds is volgens de World Health Organisation trauma wereldwijd en ook in Nederland 
doodsoorzaak nummer 1 bij jonge mensen. En bovendien ook een belangrijk kostenpost in onze 
maatschappij door de blijvende letsels en restinvaliditeit bij overleven. In internationale overleg-
gen wordt al gesproken over de vaststelling dat trauma een ziekte genoemd kan worden. Het is 
veel meer dan alleen een accident. Trauma heeft net als bijv. oncologische aandoeningen nazorg 
en interventies ter preventie nodig.  

Deze organisatie van traumazorg en de centralisatie van de polytrauma patiënten is nu 20 jaar ge-
realiseerd. We staan dus pas aan het begin van ontwikkeling van dit zorgsysteem, en we willen nu 
de volgende stap zetten, zoals nog verdere centralisatie van trauma zorg van de zwaargewonde 
patiënt.  

Die ketenzorg blijft een onderwerp van continue verbetering. En dus onderwerp van onderzoek. 
Traumazorg is ketenzorg. Als Level 1 traumacentrum van Amsterdam ben je, vind ik, verplicht om 
deze te optimaliseren en wetenschappelijk te onderbouwen. Het nut van de traumahelikopter 
voor de zwaargewonde patiënten is inmiddels evidence based met proefschriften van oa Hubner, 
Franschman en Ringburg. En ook als we naar de Quality Adjusted Life Years kijken kosteneffectief. 
Gerritse, anesthesioloog in Nijmegen, promoveerde op zijn proefschrift in 2010 waarin het inzet-
ten van de helikopter vooral de meest ernstig zieke kinderen redt. De inzetbaarheid en efficiëntie 



kan verhoogd worden, zoals Georgos Giannakopoulos en Lieke Harmsen in hun proefschriften re-
cent in onze afdeling hebben aangetoond. We werken beter samen dan ooit. 10 keer per dag 
vliegt de heli tegenwoordig uit, 24/7, dag en nacht inzetbaar. De organisatie van de traumazorg 
heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de afname van mortaliteit na een ongeval: met wel 
40%. 

Technologie 

Wat de toekomst betreft geloof ik in de moderne technologische ontwikkelingen in ons vak.  De 
3D printing technologie is zowat op de Boelelaan geboren, en kent al jaren groeiende implementa-
tie. Bij complexe bekken en wervelfracturen bijvoorbeeld worden deze preoperatief op basis van 
de ct scan geprint, zodat de operatie veel beter voorbereid kan worden. Computernavigatie en 
daardoor veel minder röntgenstraling gecombineerd met nog nauwkeuriger schroeven plaatsen. 
We hebben het al in gebruik maar ik verwacht nog meer toepassingen in de komende jaren.  

 

Hier ziet u de toepassing van 3D beeldschermen en brillen tijdens een operatie bij een patiënt met 
een wervelfractuur, door beter diepte inzicht kunnen we nauwkeuriger opereren. Wereldprimeur 
en natuurlijk hebben we deze expertise dit jaar dan ook gepubliceerd in de Global Spine Journal. 

Ook wat betreft de basale wetenschap gaan we ons inzetten. In samenwerking met de afdeling en-
docrinologie en orale celbiologie. We zijn bezig een uniek project gezamenlijk te ontwikkelen 
waarmee we meer inzichten krijgen in botmetabolisme. We moeten nog veel te weten komen 
over het proces van fractuur genezing. Met het nieuwe Imaging Centre bij de VU kan het niet an-
ders dan dat we ook daar successen in gaan boeken. Samenwerking met de nucleaire geneeskun-
digen en radiologen; nieuwe mogelijkheden en doorbraken in de wetenschap. 

Met het onderzoeksinstituut Amsterdam Move Science hebben we inmiddels een hechte band. 
Onderzoek bij topsporters naar fysiologie van de spieren en dichtheid modulatie van mitochon-
driën in de spiercel door specifieke trainingen leidde tot het beste artikel van het jaar 2019 van het 
instituut. Basaal en translationeel wetenschappelijk onderzoek op hoogste niveau.    

Naar mijn mening is wetenschappelijk topniveau nationaal te behalen als we ook internationaal 
samenwerking aangaan. De afdeling traumachirurgie heeft inmiddels, met gezamenlijke promo-
vendi, goede contacten met Harvard Medical School in Boston. En het koppelen van databanken, 
en ja we letten op de privacy van de patiënt, is een kwestie van tijd.. 

Ondanks dat we hard aan de weg timmeren met technologie in de traumachirurgie, is het is opval-
lend hoe weinig we gebruik maken van technologische mogelijkheden om beter met elkaar te 
communiceren. We pakken in drukke diensten de telefoon en gaan ziekenhuizen bellen om een 



doodzieke patiënt midden in de nacht over te plaatsen. Er zijn zelfs nog papieren afvink lijstjes met 
de telefoonnummers van ziekenhuizen om zo het bellen te vergemakkelijken... 

Daar moet een digitaal dashboard voor te ontwikkelen zijn waarbij je met teleconferencing met je 
collega een patiënt bespreekt, gezamenlijk beleid bepaalt en zo bijvoorbeeld een opname op een 
IC weet te voorkomen. 

Onderwijs 

Als laatste wil ik het hebben over het onderwijs want daar leren we niet alleen het vak maar ook 
het leren denken als arts. Het leren denken, start bij je opleiding. 

  

 

Een bijzonder onderwijsproject dat ik mag coördineren is het Eerste Hulp Onderwijs. In deze ver-
plichte cursus wordt de eerstejaars geneeskunde studenten de belangrijkste basale levensred-
dende handelingen geleerd. En wel door ouderejaars studenten die zelf een onderwijsprogramma 
hebben gemaakt. Inclusief leerboek, lotuspatiënten en onder supervisie van medisch specialisten. 
Zo kan een eerstejaars al reanimeren, diabetisch coma herkennen en een patiënt met een overdo-
sis behandelen. Wel wat anders dan vroeger, toen was je de eerste twee jaar nog vooral met de 
biochemische processen van de macrofagen bezig! De eerste geslaagde reanimaties door eerste-
jaars op straat zijn al gemeld. We hebben bovendien een volledig digitaal ingericht programma, 
inclusief digitaal examineren. Tegenwoordig heet dit peer teaching, oftewel to teach is to learn 
twice. “Als je onderwijst leer je dubbel”. We lopen hierin dus voorop, dankzij de inzet van de stu-
denten. 

Een ander onderwijsprogramma, voor de derdejaars studenten, heb ik ontwikkelt samen met de 
intensivisten, collega chirurgen en patholoog anatoom. Deze praktische cursus voor de derde 
jaars, de minor, trekt opvallend veel studenten. Drie maanden lang: les in het simulatie-lab van de 
anesthesie met de intensivisten; meekijken met operaties; een dag in de week snijzaal. De ont-
moeting tussen chirurg, patholoog-anatoom en student werkt inspirerend voor allebei. Het maakt 
de afstand tussen professional en aanstormend talent kleiner. 

Dit jaar hebben we verdieping van het programma door levenseinde vraagstukken in te passen. 
Want hoewel we als chirurgen meestal goed doen, niet iedereen is te genezen. Helaas is dit een 
hard feit en af en toe heftige realiteit in het beroep van arts. Deze toevoeging, een patiënt bij zijn 
laatste fase begeleiden, is een kunde die een arts vroeg moet ontwikkelen. Dankzij de afdeling van 
prof Onwuteake- Philipsen is ons chirurgisch onderwijsprogramma nu alles omvattend en geeft 
het de student een vollediger beeld van ons mooie vak. Translationeel onderwijs! 



In het Skills Centre Amsterdam, trainen we de chirurgen in spe. Door Jaap Bonjer, onze inspirator 
en visionair van afdeling chirurgie Amsterdam UMC, vorig jaar gebouwd. Het is het modernste chi-
rurgisch onderwijs gebouw van Europa, een instituut en ik zet me daar vanzelfsprekend volledig 
voor in.  

SAMENVATTING 

Nu ik deze 3 thema’s besproken heb hoop ik mijn wens goed uit te spreken: laten we transparant 
samenwerken; bouwen op kracht en deze koesteren; maximaal gebruik maken van de moderne 
technologische ontwikkelingen, zowel in communicatie als vakmatig. En jonge artsen vroeg met de 
kliniek kennis laten maken. 

Als we goede acute zorg willen leveren moeten we van de concurrentieposities af, transparant 
durven zijn en elkaar vertrouwen. Transparantie is essentieel om je capaciteit wat betreft bedden 
en personeel te delen. En je kunde. Als we vervolgens actueel de capaciteit inzichtelijk maken kun-
nen we om te beginnen efficiënter werken. Ik ben van mening dat de zorgverzekeraar hierbij nauw 
betrokken moet worden. En ik weet ook dat ze dat graag willen. En echt niet alleen om te sturen, 
vooral om te ondersteunen. Ziekenhuizen moeten wat mij betreft niet concurreren. Het zijn zorg-
instellingen, geen bedrijven. Een zorginstelling is weliswaar een gebouw maar ook een deel van 
een systeem waarin zieke mensen geholpen worden. Dat kun je niet zomaar verkavelen en ver-
plaatsen of zelfs volledig afschaffen. Het opheffen van het Slotervaart heeft zowel voor patiënten 
als de toegewijde medewerkers een enorm vertrouwensverlies gegeven in de Amsterdamse ge-
zondheidszorg. We moeten toegewijd personeel juist koesteren en toejuichen. In het voorzitter-
schap van het Regionaal Overleg Acute Zorg zal ik me, ondersteund door het Netwerk acute zorg 
en Spoednetwerk maximaal inzetten om de acute zorg te optimaliseren. Het is goed om te zien 
hoe alle ziekenhuisbestuurders de handen ineen slaan als er een crisis dreigt. Ik vind dat we dit va-
ker moeten doen, met name om crisis te voorkomen. Met het inpassen van het tactisch ROAZ is al 
een goede stap richting een solide deltaplan voor de toekomst van de acute zorg organisatie ge-
maakt. 

Het succes ligt in vertrouwen en ook elkaar gunnen van een fijne werkplek en goede positie, ook in 
het Amsterdam UMC. Het traumasysteem in onze regio in balans houden door onderling goed 
contact en eveneens optimale communicatie, werkafspraken en hechtere samenwerking met de 
ambulancediensten. Ik ben voor centralisatie van specifieke zorg, en voor de traumazorg betekent 
dat onder andere centralisatie van de polytrauma patiënten. En daarvoor gaan we Amsterdam 
UMC goed inrichten. En de faciliteiten op orde hebben. We hebben een belangrijke verantwoorde-
lijkheid voor de grootste traumaregio van Nederland, meer dan 3 miljoen mensen inclusief de 
hoofdstad van Nederland. Amsterdam UMC is de alter mater van regio 1 en 2. Alter mater bete-
kent letterlijk de voedende moeder. Dat betekent dat voor traumazorg: het beste systeem van Ne-
derland en Europa, waarbij de juiste patiënt direct op de juiste plaats komt in dat ziekenhuis voor 
die specifieke aandoening. Dus niet alle patiënten naar Amsterdam. Alle zorgverleners, huisartsen 
en inclusief de kleinste vestigingen en zelfstandige klinieken, dus ook met de ZBC’s samen. Multi-
disciplinaire acute zorg posten bemannen. We gaan dit als landskampioen te regelen. Moet kun-
nen en ik ga daar ook voor zorgen. Dan zal een juichtoon langs de ziekenhuizen en de velden da-
vre!   



Ook lokaal, in onze eigen ziekenhuis is teamwork essentieel. 

Op de afdeling traumachirurgie is expertise en samenwerking onze kracht. We opereren zo ook, en 
trans-Atlantisch, op Bonaire. Als 1 van ons daar is, vangen we elkaars taken op en draait de afde-
ling superieur door.  Dan heb je een goed systeem en opstelling in je team. En over samenwerking 
gesproken: Leo Geeraedts leidt een fantastisch project om zelfs met burgers samen mensen le-
vens te redden; Stop de Bloeding. 

 

Sinds drie jaar werken we nu direct samen met de fysiotherapeuten. Niet alleen op de afdeling in 
de kliniek, maar ook op de polikliniek. Dat betekent dat we samen spreekuur doen. Voor alle 
trauma chirurgische patiënten. De patiënt krijgt direct een persoonlijk revalidatie schema mee. In 
samenwerking met omliggende fysiotherapeuten die we inmiddels goed kennen en waar we onze 
kennis mee delen. Inmiddels zijn de eerste veelbelovende resultaten en bewijs van verbeterde 
zorg in goede bladen gepubliceerd. We hebben aangetoond en gepubliceerd dat dit format bijna 
1000 euro per patiënt kosteneffectief is. Ondersteunt door Zilveren Kruis, Netwerk acute zorg en 
beloond met een forse subsidie van ZONMW gaan we nu dit concept landelijk uitbreiden. Tot in 
Maastricht. Twee promovendi zijn er nu mee bezig: Suzanne Wiertsema en Julia Ratter. We maken 
hiermee de keten traumazorg compleet! 

De wijze waarop we dit onderzoek hebben geïmplementeerd is eveneens translationeel. In samen-
werking met de epidemiologen van Public Health Sciences Amsterdam. Ik denk dat dit moderne 
wetenschap is. Multidisciplinair onderzoek, krachten en kennis bundelen. Direct ten goede van de 
patiënt.   

 

Terwijl ik deze juichtoon schreef vroeg ik me af wie mijn inspiratiebronnen zijn. Daar wil ik nu mee 
eindigen, en te beginnen met enkele van mijn leermeesters. 

Terugkomend op het visionaire denken: we leren veel van de geschiedenis en diegene die durfde 
voorop te lopen. Precies 15 jaar geleden verkreeg ik de graad van doctor, op ditzelfde podium. 
Mijn promotieonderzoek ging over bot vervangende materialen om een botdefect na een trauma 
op te vullen.  



 

Dit principe, bottransplantatie, was al in de middeleeuwen beschreven door Jacob van Meekren, 
een assistent van de beroemde prof Tulp. Hij opereerde een soldaat die door een zwaard een stuk 
uit zijn schedel was geslagen. Een honden bot sneed hij uit en transplanteerde deze met succes. 
Synthetische botvullers zijn nu in diverse combinaties en met antibiotica en zelfs met bone mor-
phogenetic proteins (botgroei-stimulerende) eiwitten verkrijgbaar en worden met succes toege-
past. Nog een detail over de soldaat, hij werd wel de stad uit verbannen aangezien men ervan 
overtuigd waren dat hij hondsdol zou worden. 

Mijn opleiding volgde ik aan de Universiteit van Amsterdam en grotendeels in het AMC. De oplei-
ding tot chirurg voltooide ik aan de Vrije Universiteit. Ik heb dus, en dat is best handig voor de alli-
antie, gemengd bloed. Vroeger was er het leermeester- gezel principe. Ik was zaalarts op 6 mid-
den, supervisie van professor Cuesta en Johan Van Mourik. Je leerde chirurgische vaardigheden en 
dogma’s die niet in boeken stonden. Er zijn veel hilarische anekdotes, zeker over Johan. We mis-
sen hem en doen hem soms wel eens na, wat eigenlijk niemand kan want hij was heel authentiek: 
“Bloemers! Zijn er nog problemen op de afdeling of zie je ze weer niet?” was een van de gevleu-
gelde uitspraken. Een bijzondere manier om de jonge dokter erop te wijzen dat je volledige toewij-
ding voor het vak moet hebben en altijd alert moet blijven. 

Een andere leermeester was Boudewijn Dwars. Pater familias van de assistenten in het Slotervaart 
ziekenhuis, samen met Erik Derksen. Van Derksen leerde ik recht op het doel afgaan en niet te aar-
zelen. Van Boudewijn heb ik onder andere minimaal invasief, laparoscopisch liesbreuk chirurgie 
geleerd. En inmiddels vele topatleten en voetballers van hun liesklachten kunnen helpen. Ik denk 
nog vaak aan hem. 

  

Fred Bakker. Hij leerde me traumachirurgisch, en dat is consistent, helder maar ook creatief den-
ken. Ik leerde de thoracoscopisch minimaal invasieve wervelstabilisatie van hem. Uniek in Neder-
land. In plaats van de open benadering waarbij de borstkas van de patiënt wordt opengemaakt 
met een ingrijpende grote incisie, kunnen we in VUmc met enkel 4 portals de meest complexe 
wervelfracturen anterieur stabiliseren  

 

 

  



Het samenwerken leerde ik mede bij Ajax 

 

VUmc heeft al jarenlang een hechte band met onze landskampioen. Het is een eer om als trauma-
chirurg al 15 jaar formeel onder contract te staan. Een jongensdroom hoewel je dat natuurlijk ei-
genlijk als voetballer wil bereiken. Optimale traumazorg bij veeleisende topsporters leveren is een 
leerzaam proces, en een voorbeeld hoe we iedere patiënt moeten behandelen. Het systeem van 
Cruyff wordt ook wel visionair genoemd, rondom een topspeler een medisch team te vormen is 
hetzelfde wat ook bij traumazorg goed werkt: Multidisciplinair. En succes heeft het als iedereen 
zijn krachten bundelt. De clubartsen van Ajax van toen en nu: Piet, Edwin, Don, Maikel en Niels; 
wat goed om nog steeds samen te werken. 

De verbintenis met Ajax geeft energie. Niet alleen door de juichtoon in het stadion als we weer ge-
scoord hebben. Mijn doel is om met jullie net zo hard te juichen in de zorg als tijdens een doelpunt 
van Ajax. En we zijn goed op weg: ik ben er zo trots op dat we aan de Boelelaan een stabiel en toe-
gewijde academische trauma afdeling hebben, de verpleegkundigen op de traumachirurgie afde-
ling acteren al jaren evenals het Eerste Hulp verpleegkundig team op het hoogste niveau. Samen 
met alle medische specialisten inclusief de SEH-artsen van het VUmc staan we sterk in het veld en 
sinds een jaar ook letterlijk met onze SEH-artsen in de Arena langs de Lijn. 24/7 acute zorg, ook 
voor de topsportevenementen in Het Olympisch stadion of op de Amstelveense hockey velden. 
Volgend jaar EK-voetbal. We moeten doorbouwen op deze unieke kracht en deze koesteren. En 
alle Traumachirurgen Amsterdam UMC; samen met de orthopeden gaan we een topteam vormen. 
Let maar op. 

Over samenwerking gesproken,  

Waarschijnlijk wilt u weten hoe het met het olifantje gaat?   

Artis belde me om te helpen bij een spoedoperatie van een ernstig gewonde olifant met een open 
wond aan zijn slurf. Net zoals bij Ajax is ook wat dit onderwerp betreft niet alles waar van wat je in 
de krant leest. 

Ik zal niet al te gedetailleerd op de casus ingaan, maar u moet weten dat de slurf van een olifant 
een zeer complex orgaan is en van levensbelang voor een olifant. Een leerhuid van centimeters dik 
is bovendien lastig te hechten, zeker als er direct na de operatie kilo's eten mee naar de mond 
worden gebracht.. Bijzonder was het om met de verzorgers en de dierenartsen, nota bene op die-
rendag, samen te opereren. Zij weten heel goed, en beter dan ik, hoe je dieren moet opereren. 
Door het delen van kennis over complexe wonden heeft deze samenwerking tot succes geleid.  Na 
de operatie loop je net als in de kliniek altijd even langs de patiënt. Het laatste bericht is dat de 
kleine Sanuk, nu bijna 2000 kg weegt en het goed maakt. De slurf is langzaam aan het genezen. Ze 
doet er alles weer mee. 



Het is eigenlijk opvallend hoeveel positieve aandacht deze actie gekregen heeft.  

Maar eigenlijk ook weer niet: het is een mooi voorbeeld van samenwerken, een succesverhaal en 
daar hebben wij in de gezondheidszorg ook behoefte aan. Dat merk ik ook op de werkvloer. We 
mopperen veel, en als echte Amsterdammer zeik ik ook wel eens mee, maar ik put mijn kracht uit 
de succesvolle genezing van de patiënt.  

Als laatste dank ik mijn ouders. Als je de eerste jaren na je geboorte in het Anna paviljoen van het 
OLVG, 8 pond, woont boven de IJsbreker om de hoek van een ambulancedienst, je vader arts is en 
je zelf van knutselen houdt is het niet vreemd dat ik traumachirurg ben geworden. Als ik zelf weer 
eens een roeiboot omgebouwd had tot zeilboot met mast, roer en zwaarden en daarmee heel 
hard naar de overkant van het meertje in Broek in Waterland waaide haalde jullie me op. Dank 
voor de fijne jeugd die mijn zusjes en ik hebben gehad. 

DANKWOORD EN SLOT  

Ik moet nog vele danken. Het zijn er zoveel! Mijn naaste collega’s, traumachirurgen in VUmc en 
ook sinds kort in het AMC, wat doen we het goed — op alle facetten. En wat een spannende fase 
gaan we de alliantie in! Secretariaat traumachirurgie, oftewel Laura van Wieringen, hoe lang ken-
nen we elkaar al, rots in de branding ben je, en voor onze afdeling! Ik heb niemand willen over-
slaan, maar mocht uw naam toch niet op de dank dia staan, weet dan dat u in mijn hart zit. Astrid, 
en mijn mannen Lieuwe, Rijk en Maris — wat hebben we het goed samen en wat wordt er veel ge-
juicht.  

Ik heb gezegd. 
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