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Hoe vaak bent u met Defensie met een missie mee geweest? 
Ik ben voor Defensie zes keer langdurig (gemiddeld tweeënhalve 
maand) en vele malen kort weggeweest. Daarvan was vijf keer een 
uitzending naar oorlogsgebied: een keer Irak, drie keer Afghanistan 
en een keer  aan boord van de Z.M. Evertsen in de Golf van Aden, 
op piratenjacht. Daar heb ik op een middag gevangen genomen 
piraten behandeld aan oudere wonden. Verder was het er op 
medisch gebied erg rustig, waardoor ik  zeewacht liep op de brug 
en als officier van de wacht het schip voer, terwijl de anesthesist de 
navigatie deed.  

Wat hield uw werk op een missie in?
Ik was vooral ‘oorlogschirurg’ en daarnaast vaak ook Medical 
Director van de kliniek. Dat hield in dat ik de medische 
eindverantwoordelijkheid had van alles wat er in het hospi-
taal gebeurde. Tevens had ik vrijwel altijd de rol van ‘Medical 
Coordinator’ bij grootschalige gebeurtenissen, zoals een “mas-
cal” (mass casualties: vele gewonden tegelijk in het hospitaal). 
Ook was ik altijd de “groepsoudste” (soort commandant) van 
het specialistenteam. Dat was van belang bij het regelen van 
logistiek en het oplossen van problemen bij teamleden. Het was 
echter niet alleen oorlogschirurgie wat we deden. Zo hebben we 
tijdens de uitzending naar Irak veel aan wederopbouw gedaan 
en 30 huisartsenposten ingericht en opgezet met afgestudeerde 
artsen van de universiteit van Bagdad, die daar vervolgens als 
huisarts te werk zijn gegaan.

Wat is het meest indrukwekkende dat u tijdens de missies hebt 
meegemaakt?
Wat over het algemeen veel indruk op mij  maakte, was het 
geweld dat mensen tegen elkaar kunnen gebruiken. In het hospi-
taal trekt de oorlog aan je voorbij, daar zie je alle gruwelijkheden. 
Wat ook veel indruk maakte, was het nemen van medisch-
ethische beslissingen. In de hospitalen in uitzendgebieden is niet 
alles mogelijk en soms moet je daarom keuzes maken van wie 
wel en wie niet behandeld worden of over het al dan niet stop-
pen van een behandeling bij een patiënt. Een indrukwekkend 

Het ene moment beslis je over leven en 
dood, het volgende moment verkoop je 
petjes
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voorbeeld dat ik in Afghanistan meegemaakt heb, was een jonge 
vrouw die ongeveer zestien weken zwanger was en een dwarslaesie 
had hoog-thoracaal. Aangezien zo iemand niet in ons hospitaal 
kon blijven en er in Afghanistan niet de mogelijkheid bestond 
om haar te verzorgen (IC, revalidatie), moesten wij besluiten de 
behandeling te stoppen. Na vijf minuten waren er twee doden: 
de moeder en het kind! Dat heeft littekens bij alle betrokken 
achtergelaten.

Is er, terug in Nederland, psychische ondersteuning voor u als mili-
tair chirurg?
De eerste ondersteuning is door de eigen groep, meteen na 
afloop van een ernstige gebeurtenis. Zo nodig wordt een psy-
choloog of psychiater letterlijk ingevlogen vanuit Nederland. 
Na afloop van de missie vindt er een korte rehabilitatie plaats 
ergens in Europa, meestal op Kreta en na drie maanden is er 
een verplichte “terugkomdag” waar gesprekken plaatsvinden. 
Daarnaast is er een verplichte vragenlijst voor zowel degene die 

Voor Rob Leemans waren de vele bezoeken aan het buitenland allerminst 
ontspannen vakanties. Hij werkte jarenlang naast zijn functie als traumachirurg in 
het MCL als militair chirurg op vele missies voor Defensie. En als scheepsarts op 
de Eendracht bevoer hij vele zeeën.

Rob Leemans in Uruzgan
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Leemans (met verrekijker) op de brug bij de marine, als officier van wacht

uitgezonden is geweest als ook voor de directe naasten (echtge-
noten etc.).

Een andere buiten-het-ziekenhuis-activiteit van u is de functie van 
scheepsarts. U bent als lid van het Nederlands Medisch Nautisch 
Genootschap aan boord van de Eendracht meegevaren. Waar bent 
u zoal naartoe gezeild? 
Met de Eendracht ben ik op de Noordzee, Oostzee, Middellandse 
Zee en Atlantische Oceaan geweest. Ik ben in alle daar omlig-
gende landen en op de Kanaal Eilanden, Canarische Eilanden en 
Azoren geweest. De tochten varieerden van een tot drie weken 
weken. 

Wat doet een scheepsarts allemaal?
Je verleent medische zorg aan alle opvarenden, hebt zitting 
in de “veiligheidscommissie”, maar je verzorgt bijvoorbeeld 
ook de ‘Toko’ (het winkeltje: T-shirts en petjes verkopen) aan 
boord en verder de taken die voortvloeien uit het samen op 
reis zijn. Als scheepsarts heb je het meest te maken met zee-
ziekte van de opvarenden. In principe deed ik ook altijd een 
stuurmanswacht. Ik ben in het verleden stuurman geweest, 
daarna nog bij de marine gezeten en ben pas later gaan stude-
ren. Daarom vaar ik nu als stuurman mee en geef zo nodig de 
scheepsarts adviezen. 

Wat is het meest uitdagende dat u als scheepsarts heeft meege-
maakt en hoe heeft u toen gehandeld?
Het meest bijzonder was een bemanningslid dat psychotisch 
werd. We lagen in een Zweedse haven en daar was de regeling 
dat de politie zo iemand ophaalt. Ik ben meegegaan en we heb-
ben haar in een psychiatrische kliniek afgeleverd. Daar werd 
ze door twee grote, in het wit geklede broeders door de gang 
gesleurd en in een kamer opgesloten. Het leek wel rechtstreeks 

uit een verhaal van Olie B. Bommel te komen. Het was een heel 
bizarre beleving om op deze wijze een eigen bemanningslid af te 
leveren. Ze is overigens weer volledig hersteld, maar ze mag niet 
meer op meerdaagse reizen mee.

Wat is de grootste ingreep die u aan boord hebt verricht? 
Dat was een operatie aan een panaritium van een vinger, daarna 
antibiotica en spoelen, hetgeen goed is afgelopen. 

Kunt u een voorbeeld geven hoe u met beperkte middelen, zowel 
op zee als op missie met Defensie, in medische noodsituaties cre-
atieve oplossingen hebt gevonden?
Wanneer je aan dit soort activiteiten deelneemt, moet je bereid 
zijn om desnoods “met mes en vork” te willen opereren. Je 
denkt niet na over waar je mee geconfronteerd kunt worden, 
maar je bereidt je wel voor zodat je weet hoe je eventueel moet 
handelen. Daarnaast besprak ik altijd de casus en/of problemen 
met de gehele groep. Vanuit de groep kwamen soms ook sugges-
ties voor oplossingen. 

Hebben uw missies met Defensie en uw werk als scheepsarts 
invloed gehad op uw dagelijks werk als traumachirurg in 
Nederland? 
Als scheepsarts heb ik geen ervaringen opgedaan ten gunste 
van mijn functioneren in mijn eigen kliniek. Toen ik echter als 
oorlogschirurg functioneerde, heb tijdens mijn uitzendingen 
operaties gedaan die ik nooit eerder had gedaan. Ik heb ook 
technieken geleerd die ik later in Nederland heb toegepast 
en daarbij ook patiënten gered. De uitzendingen hebben ook 
een ander soort effect gehad. Ze hebben emotionele littekens 
achtergelaten en ik heb gemerkt dat ik steeds emotioneler ben 
geworden. Toch heb ik deze ervaringen voor geen goud willen 
missen! Ze hebben mij mede gemaakt tot wie ik nu ben. 
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