Specialist in de kijker
Frans EM Missotten is plastisch en reconstructief chirurg, werkzaam in het MCH Wezembeek
sinds 2011.
Hij promoveerde als arts van de FUNDPNamur en de KULeuven
in 1977.
Hij specialiseerde in de heelkunde en vervolgens in de
plastische heelkunde in Londen, Liverpool en Manchester (UK).
Na zijn terugkeer in België in 1987, waren er achtereenvolgens
werkzaamheden
 In de CHU Sart Tilman, Liège
 In het Ziekenhuis Oost Limburg
 In het Heilig Hart Ziekenhuis, Leuven
 In het UZ Gasthuisberg, als diensthoofd/stagemeester
van 2001 - 2004
 In de CHIREC, Brussel
De ziekenhuis activiteit is actueel gevestigd in Brussel (Parc Léopold) en in Leuven (HHart), en
in lijn met de evolutie van de moderne geneeskunde wordt meer en meer het accent gelegd op
ambulante behandelingen. Sinds het begin van 2016 werd dan ook gestart in het MCHWezembeek met polyklinische ingrepen onder lokale anaesthesie, zover als toegelaten binnen
het wettelijk forfait stelsel.
Plastische heelkunde is een discipline die is gebaseerd op heelkundige technieken van
remodellering en reconstructie, in tegenstelling met andere specialismen die zich eerder
toespitsen op een bepaald orgaan zoals vaat, bot, urogenitaal, maagdarm edm.
De nood voor reconstructies vond zijn origine in oorlogs situaties, bijzonder WO1, waar de
artsen geconfronteerd waren met enorme mutilaties tgv brandwonden, explosies en
schotwonden.
De recente conflicten en aanslagen hebben onze discipline eens te meer op de voorgrond
geplaatst.
In meer vreedzame situaties kunnen dezelfde heelkundige technieken en principes ook worden
toegepast voor andere afwijkingen ten gevolge van congenitale misvormingen, kanker
behandelingen en veroudering.
Officieel worden de plastisch chirurgen in België vertegenwoordigd door de “Royal Belgian
Society for Plastic Surgery” ( www.rbsps.org ). Vorig jaar (2015) mocht F. Missotten, als
voorzitter, de 60ste verjaardag vieren van de vereniging, in een 2-daags congres in Brugge,
samen met de Britse collegas (BAPRAS).
In het MCH ligt het accent voor de plastisch chirurg vooral bij de heelkunde van de huid en de
weke delen, goedaardige en kwaadaardige tumoren, en bij cosmetische verbeteringen.
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