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Al vroeg in mijn opleiding tot orthopedisch chirurg ben ik gecharmeerd geraakt van
de hand en pols chirurgie. Met de nadrukkelijke wens mij hier verder in te bekwamen
en de behoefte aan een avontuur ging ik dan ook op zoek naar een internationaal
fellowship. De eerste pijlen werden gericht op Canada en daarna Nieuw Zeeland.
Echter zonder raak te schieten. Hierna ben ik een tijd bezig geweest met een plaats
in Engeland maar ook daar had de economische crisis reeds zijn effecten op het
aanstellingsbeleid.
De tijd begon derhalve te dringen om nog iets te vinden en via de website van de
FESSH, de Europese handchirurgische vereniging, schreef ik meerdere door hun
geadverteerde plaatsen aan. Het was Leuven dat direct reageerde en twee dagen
later, na het tot verdriet van mijn collega assistenten omruilen van diensten, was ik
aldaar om een tweetal dagen mee te lopen. Kort daarna kwam de mededeling dat ik
welkom was en kon de organisatie om met het gezin die kant op te gaan beginnen.
Naar België gaan klinkt wellicht niet heel exotisch. Toch is de verhuizing ernaar toe
een ware immigratie met vermoedelijk meer haken en ogen dan naar diep Afrika
gaan. Er is een zeer ondoorzichtelijk bureaucratisch apparaat wat meerdere keren
moet worden doorlopen maar met steun van het secretariaat kwam alles in orde.
Eind juli kwam de familie Peters aan in Leuven. Enkele dagen later ving het
fellowship aan. Dit fellowship werd gevolgd bij professor de Smet en professor
Degreef. Het is een zeer vruchtbaar jaar gebleken waarbij alle aspecten van de hand
en pols en elleboogchirurgie aan bod zijn gekomen. Trauma, congenitaal,
degeneratie, arthroscopie, microchirurgie, prothesiologie, Dupuytren, flappen,
werkelijk het hele scala wordt hier behandelt. Al met al heb ik hier in het jaar 350
ingrepen uitgevoerd, 250 geassisteerd en 150 gesuperviseerd. Daarnaast zijn er
duizenden poliklinische momenten geweest, waarbij vooral de polikliniek congenitale
handafwijkingen een zeer bijzondere was. Leuven is het nationaal referentie centrum
hiervoor en om de twee weken zagen we dan ook een uitgebreid pallet van handen
met vingers te veel, te weinig of aan elkaar vast.

Wetenschappelijk is het ook een bewogen jaar geweest. Meerdere projecten heb ik
op gezet. Er is een case report geplaatst in de European Journal of Handsurgery
geplaatst over een, in 180 graden malrotatie geheeld, scaphoid na perilunaire luxatie
behandeling. Daarnaast heb ik werelds grootste serie van AVN’s van het capitatum
gedocumenteerd. Dit artikel is nagenoeg af. Verder heb ik 2 grote retrospectieve
cohort studies uitstaan en nog een aantal cases die verder uitgewerkt gaan worden.
Sociaal is dit jaar een groot feest geweest. De Belgische assistenten hebben mij
onder de hoede genomen en naar meerdere feesten, borrels, etentjes en andere
sociale evenementen gevoerd. Speciale melding hierbij verdient de Pellenberg
classic. Een dit jaar voor de 2e keer georganiseerde wielertocht door het prachtige
Hageland waar orthopeden, verpleegkundigen en secretariaat aan mij deden. Met in
totaal 150 man 50 kilometer door de glooiende heuvels rijden, allen met hetzelfde
shirt met daarop Pellenberg classic en de reeds befaamde uitdrukking: Strong as an
ox’. Dat er dan op het broekje boven ‘de poep’: ‘We fix it’ stond mag dan weer wat
dubieuzer zijn voor orthopedisten.
Al met al kan ik zeggen dat dit jaar mij en mijn gezin alles heeft geboden wat ik zocht
in een fellowshipjaar. Ik ben dan ook veel dank verschuldigd aan mijn mentoren Luc
de Smet en Ilse Degreef als ook aan professor Johan Bellemans, het diensthoofd.
Verder ben ik alle assistenten en stafleden dankbaar voor dit prachtige jaar.
Al met al was het een bezoldigd jaar maar de inkomsten zijn lager dan in Nederland
en er zijn ruime kosten in administratie en cursussen. Ik ben de NVOT dan ook
dankbaar dat zij mij hebben willen steunen in dit jaar.
Met Vlaamse groet,
Sebastian Peters
Mochten er mensen zijn die interesse hebben meer te weten over een fellowship in
het Leuvense, aarzel dan niet contact met mij op te nemen. Mijn gegevens zijn bij de
NVOT bekend.

