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SCHISISPROJECT PERU 2019 

Voor ons is dit de achtste keer dat we naar Arequipa 
Peru afreizen voor het Schisisproject van Paz 
Holandesa. De reis begint al heel vroeg. We zijn rond 
5 uur ’s ochtends in Schiphol. Aldaar treffen dezelfde 
teamleden elkaar: Reinier en Piet-Hein van Twisk, de 
chirurgen, Ilse, Ester, de operatie assistenten en wij, 
Jo en José, voor de anesthesie. Ook ontmoeten we 
Roel Kyvelos, de cameraman die ter plekke onze 
werkzaamheden gaat filmen om van het materiaal een 
promotievideo voor Paz Holandesa te maken. We 
vliegen eerst naar Parijs dan naar Lima en gelijk door 
naar Arequipa. Deze reis duurt 25 uur en we komen 
om 21 uur plaatselijke tijd aan in ons verblijf. Al bij  al 
een lange trip, maar wel beter dan een overnachting 
in een hostel in de buurt van het vliegveld. We worden 
door Marjan van Mourik, directrice van Paz 
Holandesa,  alweer 
opgewacht op het 
vliegveld. Na een dagje 
acclimatiseren en 
genieten van de 

traditionele pisco sour begint 
maandag het werk. Ondertussen 
maken we kennis met Kayleigh, een 
Nederlandse basisarts, die veertien 
dagen wat plastische chirurgie wil 
leren. Op maandag doen we de 
preoperatieve screening. We zien 70-
tig patiënten waarvan er maar weinig 
niet geholpen hoeven te worden. Het programma is méér dan vol! 


Twee patienten zijn meer dan bijzonder. Mariangel heeft een enorm 
faciaal defect welke we willen proberen te sluiten doormiddel van 
het plaatsen van schroeven in de bovenkaak en een tractie-
prothese die elke dag wat dichter gedraaid zal worden Gelukkig is 
hier een bekwaam orthodontist voor beschikbaar. En Sofia is een 
meisje die 6 jaar geleden vele maanden in het ziekenhuis verbleef 
omdat de moeder het kind afstootte. Marjan heeft zich toen als 
pleegmoeder over Sofia ontfermd. Nu is ze 7 jaar en woont bij haar 
oma. Sofia zal een operatie krijgen voor vergroeide vingers 
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Mariangel heeft een zeer 
uitgesproken schisis.  
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(syndactylie) en een correctie aan het gehemelte.


Dan beginnen de operatiedagen. De eerste patient is gelijk al 
een lastige intubatie doordat de linkszijdige lipspleet en een 
uitstekende rechter bovenkaak in combinatie met een smal 
mondje het zicht en benadering van de stembanden erg lastig 
maakt. Elke dag wordt er tot laat werkt om dit programma af te 
krijgen. Het is meestal ruim na 8 uur eer we klaar zijn. De 
camera man heeft de eerste week vastgelegd en die videos zijn 
ter zijner tijd te zien op youtube. In het weekend nemen we wat 
gas terug. We gaan op zaterdag de stad in en op zondag een 
pittige tocht naar watervallen in de buurt van Arequipa. Helaas 
blijft Kayleigh thuis want zij is ziek. Roel heeft vele 
spectaculaire beelden met zijn drone vastgelegd maar bij de 
laatste vlucht ging het mis en is de drone zoek geraakt. Een 
zoekactie leverde niets op. Begin tweede week is Piet Hein ook 
ziek geworden. 


Uiteindelijk hebben we 60 narcoses gegeven wat voor ons 
vrijwel een normaal aantal is. Maar we hebben in totaal een 10-
tal lip en palatum sluitingen en 13 BIGgetje (Bot In Gnatho) 
gedaan waarvoor een operatieduur van 2 en soms tot drie uur 
nodig is. Bijgevolg hadden we lange werkdagen van 12 uur. 
Volgend jaar weer? We maken hier wel een veel mensen gelukkiger
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Sofia kennen we al sinds 
2012. Eerst voor schisis en 
nu voor syndactylie.


