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Danie Keet

P
lastiese chirurgie is ’n

spesialiteit wat gemik is

op die herstel van lig-

gaamsvorm en funksie deur 

middel van chirurgie of dan ope-

rasies, soos dit in die omgangs-

taal bekend staan.

Volgens dr. Wessel Strydom, 

’n plastiese en rekonstruktiewe 

chirurg wat aan Mediclinic Stel-

lenbosch verbonde is, benodig 

die opleiding van ’n plastiese 

chirurg, soos ander spesialisvel-

de in die mediese beroepswê-

reld, ’n addisionele vyf jaar van 

nagraadse opleiding by ’n gere-

gistreerde mediese skool. 

“In Suid-Afrika is daar sewe 

universiteite waar so ’n graad 

verkry kan word, naamlik Uni-

versiteit Stellenbosch, Universi-

teit van Kaapstad, Universiteit 

van die Vrystaat, Universiteit 

van Pretoria, Universiteit van 

die Witwatersrand, Medunsa en 

Universiteit van Natal.

“Voordat ’n persoon kan spe-

sialiseer, moet hy of sy ’n per-

manente aanstelling kry by die 

betrokke mediese fakulteit. Die 

aantal poste word egter beperk. 

By die Universiteit Stellenbosch 

word slegs vier plastiese chirur-

ge per elke vyf jaar periode, op-

gelei,” beskryf hy die streng om-

standighede vir verdere oplei-

ding in hierdie rigting.

“Plastiese chirurgie is ’n krea-

tiewe werk. Dit is noodsaaklik 

om die behandeling van elke 

persoon te individualiseer. Die 

verskillende probleme (siekte-

toestande) en verskille tussen 

pasiënte is ’n groot uitdaging, 

maar is terselfdertyd baie stimu-

lerend en bevredigend. Jy werk 

met pasiënte van alle ouderdom-

me – van pasgeborenes tot pa-

siënte ouer as 90 jaar. 

“Alhoewel plastiese chirurgie

bekend is vir kosmetiese prose-

dures, is die rekonstruktiewe as-

pek net so belangrik. Dit is 

soms baie moeilik om onder-

skeid te tref. ’n Persoon se voor-

koms beïnvloed uiteindelik sy 

selfbeeld en emosionele wel-

stand. So byvoorbeeld kan die 

kennis en insig wat gebruik 

word om ’n persoon se onoog-

like neus te korrigeer, gebruik 

word wanneer ’n rekonstruktie-

we operasie gedoen word na ’n 

ernstige ongeluk of kankerope-

rasie,” sê Strydom.

Prof. Frank Graewe, ’n plastie-

se en rekonstruktiewe chirurg 

verbonde aan Mediclinic Louis 

Leipoldt, stem saam dat plastie-

se chirurgie ’n spesialiteit met 

’n wye spektrum is.

“Mense dink meestal aan kos-

metiese chirurgie of silikoon-

borste as jy praat van plastiese 

chirurgie, maar dit behels baie 

meer as dit. Kosmetiese chirur-

gie is ’n noodsaaklike deel van 

plastiese chirurgie en plastiese 

chirurgie poog om normale 

voorkoms en funksie te herstel. 

Ons spesialiteit staan ook be-

kend as plastiese en rekonstruk-

tiewe chirurgie. Daar is dikwels 

oorvleueling en samewerking 

met ander chirurgiese spesiali-

teite. Die werk van plastiese chi-

rurgie sluit talle onderafdelings 

in soos kosmetiese chirurgie en 

-behandelinge, brandwondbe-

handeling, handchirurgie, re-

konstruktiewe chirurgie na 

trauma of kanker, aangebore af-

wykings soos gesplete lip en 

verhemelte, kraniofasiale chi-

rurgie, mikrochirurgie, wondbe-

handeling en tissue engineering,”

verduidelik hy die omvangryke 

werksveld.

Strydom vertel dat dit ’n faset

van die mediese veld is wat 

voortdurend ontwikkel.

“Die spesialiteit is steeds be-

sig om te ontwikkel en oor die 

afgelope 30 jaar het die kennis 

en tipe operasies baie toege-

neem, soos mikro-chirurgie, be-

handeling van brandwonde en 

rekonstruktiewe prosedures. 

Hierdie tegnieke help om opera-

sies uit te voer wat voorheen 

ondenkbaar was. Verder het die 

veld van nie-indringende prose-

dures ook ontwikkel en toege-

neem, en word hoofsaaklik vir 

teen-verouderingsprosedures en 

aanvulling van sagte weefsel 

veral in die gesigarea, aange-

wend,” sê hy.

Graewe, wat by Tukkies voor-

graads medies gestudeer en na-

graads in plastiese en rekon-

struktiewe chirurgie by die Uni-

versiteit Stellenbosch gespes-

ialiseer en sy M.Med-graad 

verwerf het, het ook heelwat 

verdere opleiding ondergaan.

“Ná my spesialisasie het ek ’n

jaar in Parys in Frankryk na-

graadse vennootskappe gedoen 

in kraniofasiale en kosmetiese 

chirurgie om by die meesters in 

plastiese chirurgie te leer. 

“Na Parys was die volgende 

stap ’n pos as plastiese chirurg 

by die plastiese en kraniofasiale 

eenheid in München in Duits-

land. Hier het ek ’n doktors-

graad (Dr.Med) in plastiese chi-

rurgie by die Technische Uni-

versität München voltooi. 

Gedurende hierdie tydperk het 

ek ’n verdere vennootskap in 

Dallas, Texas in plastiese chi-

rurgie met fokus op kraniofasia-

le chirurgie gedoen. Dit het ge-

lei tot my aktiewe betrokken-

heid by nasionale en 

internasionale hulporganisasies 

soos die Wêreld Kraniofasiale 

Stigting, die Smile-stigting in 

Suid-Afrika en We Love Africa,” 

vertel hy.

“Plastiese chirurgie werk met

die vorm, voorkoms en funksie 

van die menslike liggaam. Dit is 

nie net beperk tot een orgaan of 

een deel van die liggaam nie. 

Rekonstruksie word benodig op 

enige plek waar ’n defek ont-

staan of teenwoordig is. Dit is 

uitdagend om moeilike proble-

me op te los en ek hou van die 

verskeidenheid van patologie. 

Dit maak die kunstenaar in my 

wakker en dit benodig ’n oog vir 

detail en hande wat fyn kan 

werk,” is sy redes hoekom hy in 

hierdie rigting spesialiseer.

Graewe sê rekonstruktiewe 

mikrochirurgie word in Suid-

Afrika net deur ’n handvol plas-

tiese chirurge op ’n reëlmatige 

en daaglikse basis en met ’n hoë 

suksessyfer uitgevoer. 

“Ek gebruik hierdie tegnieke

veral met borsrekonstruksie, 

waar ek deesdae net perforeer-

derflappe doen, om die impak en 

morbiditeit op ander dele te ver-

minder. 

“By perforeerderflappe word 

net vel, vet en die ooreenkoms-

tige bloedvate geneem. Spier- en 

ander funksionele gedeeltes 

word behou. 

“Die ander interessante veld 

waarin ek werk, is kraniofasiale 

chirugie waartydens daar hoof-

saaklik by babas en kinders ge-

poog word om meestal aange-

bore kop- en gesigsdefekte te re-

konstrueer. Die grootste 

gedeelte hiervan word in ’n mul-

tidissiplinêre span uitgevoer. 

“Met kankerchirurgie werk ek

saam met die chirurg wat die 

kanker verwyder en die onko-

loog wat die mediese en bestra-

lingsbehandeling beplan en aan 

die pasiënt toedien,” sê hy.

PLASTIESE CHIRURGIE

Meer veelsydig as net voorkoms

Prof. Frank Graewe, plastiese chirurg by Mediclinic Louis Leipoldt, besig met ’n borsrekonstruksie. Saam met hom is Juanita Windvogel, ’n skroptegnikus.                  
Foto: NATALIE GABRIELS

Talent se fokus is van-

deesweek op die 

gespesialiseerde veld van 

die plastiese en rekon-

struktiewe chirurgie.

‘‘Plastiese chirurgie is ’n kreatiewe 
werk. Dit is noodsaaklik om die 
behandeling van elke persoon te 
individualiseer. Die verskillende 
probleme en verskille tussen pasiënte 
is ’n groot uitdaging, maar is 
terselfdertyd baie stimulerend en 
bevredigend. 
— DR. WESSEL STRYDOM, ’N PLASTIESE EN REKONSTRUKTIEWE CHIRURG VERBONDE 

AAN MEDICLINIC STELLENBOSCH 


