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Chirurgie is ontstaan op het slagveld, traumachirurgie is een deelspecialisme 
binnen het vak. Wij doen dit werk elke dag en de patiënt heeft daar baat bij. 
Trauma is niet planbaar, in tegenstelling tot andere specialismen. Maar het is ook 
een ziekte van de toekomst. Als je straks minder makkelijk doodgaat aan kanker, 
kun je nog wel een dodelijk ongeluk krijgen.
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Tijdens zijn studie geneeskunde in Utrecht 
raakte Oscar geïnteresseerd in de trauma-
chirurgie. Hij liep coschappen en deed 
onder  zoek op allerlei plekken in de wereld. 
In het Harbourview Medical Center in Seattle 
bijvoorbeeld (onderzoek bekkenfracturen en 
vaatletsel). En in Innsbruck en Boedapest 
liep hij co-schappen. Een fellowship in 
Kaapstad was gericht op steek- en schot-
wonden.

Situatie snel inschatten en handelen
“Wat mij trekt in de traumachirurgie is dat 
je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
oncologische chirurgie, snel een plan moet 
maken en moet handelen. Zeker bij een 
ernstig gewonde patiënt. Je ziet ook meteen 
resultaat. Als het goed gaat, kan een groot 
deel van de patiënten toch min of meer 
terug naar de situatie waar ze uitkwamen. 
Dat maakt het dankbaar werk.”
 
Het Erasmus Universitair Medisch Centrum 
Rotterdam is een level 1-traumacentrum dat 
24 uur per dag zware traumapatiënten kan 
opvangen. Oscar maakt ook deel uit van het 
(H)MTT (Heli Mobiel Medisch Team). “Het 
werk op de heli heeft weinig met opereren te 
maken, maar zoals een oncologisch chirurg 
kennis nodig heeft van de histopathologie 
is het voor de traumachirurg belangrijk de 
situatie op straat te zien. Dat is in feite ons 
laboratorium. Ik neem waar hoe mensen het 

in de pre-hospitale fase maken. Dat geeft 
veel beter inzicht dan wanneer je patiënten 
krijgt aangereikt. Daarnaast fungeren we 
vaak ook als ‘ongevalsmanager’. Dat kan 
betekenen dat je de brandweer adviseert 
over hoe iemand uit een auto te knippen.”

Situaties met dode of verwaar
loos de kinderen vind ik lastiger 
dan situaties met volwassen 
patiënten; als er kinderen in het 
spel zijn komt dat dichtbij mijn 
eigen gezinssituatie

Fysieke en psychische belasting
In vergelijking met andere deelspecialismen 
binnen de chirurgie is de nachtbelasting 
van de traumachirurg groot. Daarnaast moet 
een MMT-arts zich op ongevalslocaties 
soms letterlijk in rare bochten wringen om 
patiënten te helpen. Toch valt de licha-
me lijke belasting volgens Oscar mee. “Als 
je basisconditie goed is, je een normaal 
postuur hebt en twee handen en ogen moet 
het lukken. Psychische belas ting is een 
glijden de schaal, het wordt langzamerhand 
deel van je werk. Net als het debriefen dat 
we als team (arts, verpleeg kundige, piloot) 
heel consequent doen, bij voorkeur samen 
met de andere hulp diensten.”

Defensie
Oscar is in dienst bij het umc in Rotterdam 
en is van daaruit per anderhalf jaar vier 
maand en beschikbaar voor Defensie. Hij 
ging zes keer naar Afghanistan. “Je tekent 
voor een ‘calculated risk’. Maar ik heb 
tijdens het opereren weleens dekking 
moeten zoeken. Het werk zelf is niet zo heel 
anders dan in Rotterdam. Je kunt, zeker in 
een oorlog die al een tijdje gaande is, als 
het ware werkzaam zijn in een goed geoutil-
leerd internationaal ziekenhuis. Maar soms 
opereer je ook -als enige chirurg en met 
45 graden in de schaduw- in een kleiner 
veldhospitaal. Dat vraagt fysiek het nodige. 

Wat ik moeilijk vind, zijn de (on)mogelijk-
heden om de lokale bevolking te helpen. Je 
kunt wel opereren, maar er is geen nazorg 
en dan is het soms beter het niet te doen. 
Maar ook het feit dat je afwegingen maakt 
over de kwaliteit van leven. Wat is die voor 
een Amerikaanse soldaat zonder armen, 
benen en scrotum die naar huis gevlogen 
wordt?”

Bewuster
De 43-jarige traumachirurg vindt zichzelf 
in het dagelijks leven niet oplettender 
dan anderen. “Maar ik leef, denk ik, wel 
bewuster. Ik merk dat ik, bijvoorbeeld op 
een feestje, weinig zin heb in gezeur.” 
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De situatie: Oscar van Waes (43) is traumachirurg. Hij werkt in het Erasmus Medisch 
Centrum Rotterdam, als MMTarts op de Lifeliner 2 en als reservist militair chirurg 
(luitenantkolonel) bij Defensie. 

Minder ruimte 
voor gezeur

Tien jaar geleden was trauma nog doodsoorzaak nummer 9. 
Nu is dat -wereldwijd- nummer 3. En toch is het heel moeilijk 
om voor het vak gebied geld los te krijgen voor onderzoek.
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