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 “KROMMUNICAtIE”

 OPROEP: VOORStELLEN VOOR hEt   
 PROGRAMMA KWALItEIt MEdISCh   
 SPECIALIStEN

Het bestuur nodigt NVPC-leden uit om te komen met voorstellen 
voor het jaarplan 2009 voor het Programma Kwaliteit Medisch 
Specialisten (SKMS).
Het programma omvat de ontwikkeling van kwaliteitsinstru-
menten tot en met de implementatie en de beoordeling van het 
gebruik daarvan in de praktijk tijdens kwaliteitsvisitaties. Bin-
nen dit programma is voor de NVPC jaarlijks ongeveer 90.000 
euro beschikbaar (geoormerkt budget). Daarnaast is er een 
centraal budget voor alle 27 wetenschappelijke verenigingen. 
Op basis van de door de leden en commissies ingediende voor-
stellen zal het bestuur het jaarplan voor 2009 samenstellen en 
indienen bij het bestuur van de SKMS. De voorkeur gaat uit naar 
de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen. Ondanks dat 

 VAKANtIE bUREAU NVPC

Het secretariaat zal wegens vakantie sluiten van 5 tot en met 
27 juli. Ook per e-mail is het bureau van de NVPC in deze peri-
ode niet bereikbaar. Vanaf 28 juli kunt u het secretariaat weer 
telefonisch en per e-mail bereiken. Voor zeer dringende zaken 
en mediaverzoeken kan contact worden opgenomen met de se-
cretaris, Irene Mathijssen (i.mathijssen@erasmusmc.nl).

de concrete toezegging voor de kwaliteitsgelden voor 2008 nog 
altijd niet gedaan is, is het toch van belang voorstellen voor de 
gelden van 2009 in te dienen. Indien u een voorstel heeft voor 
dit programma verzoekt het bestuur u contact op te nemen met 
de secretaris van de NVPC.

Dr. I.M.J. Mathijssen, bestuur NVPC
(i.mathijssen@erasmusmc.nl)

Zeer geachte collegae,
In de afgelopen maanden is het bestuur met enige regelmaat 
geconfronteerd met verouderde bestanden met betrekking tot de 
(e-mail) adres- en (mobiele) telefoongegevens. Ook over de pro-
fessionele status quo van velen van u bestond onduidelijkheid.
Dit werd pijnlijk duidelijk toen er vrij ad hoc (binnen twee we-
ken) inhoudelijk moest worden gereageerd op een instroom re-
ductie tot maximaal zeven aio’s plastische chirurgie die zouden 
moeten starten met hun vooropleiding heelkunde in 2009. De 
aanvankelijk snelle respons op de capaciteitsenquête van uw be-
stuur door + 60 % van de leden werd gevolgd door een tijdroven-
de zoektocht naar de “whereabouts” van de non-respondenten.
Daarmee wordt de slagvaardigheid (het wapen van een” kleine” 
dynamische vereniging als de NVPC) ernstig belemmerd. 
De onlangs in de Tweede Kamer besproken beleidsagenda curatie-
ve zorg 2008 van VWS laat zien dat we ons geen illusies hoeven 
te maken over de in de voorgaande kabinetsperiode ingeslagen 
koers. De minister is van mening dat de toenemende vraag naar 
zorg en de daarmee gepaard gaande kostenstijging alleen op te 
vangen is door verhoging van arbeidsproductiviteit, innovatie 
en concurrentie op prijs en kwaliteit. Van concurrentie verwacht 
hij dat dit zal leiden tot prijsdaling. Nieuwe DBC’s (lees DOT) 
moeten het voor de verzekeraars (?) inzichtelijker maken hoe 
het inkoopbeleid vorm moet worden gegeven. Maatstafconcur-
rentie (een gemiddelde prijs en dus prijsplafond) moet er voor 
zorgen dat de kosten bij de “vrije” (de aanhalingstekens zijn van 
mij) prijsafspraken over kwaliteit en prijs van de aangeboden 
zorg niet exploderen.

Uw bestuur is echter van mening dat “marktwerking” nog niet 
betekent “op de markt werken”. Maatstafconcurrentie mag onder 
geen voorwaarde leiden tot een “procrustus bed”. Kwaliteitscrite-
ria gesteund door behandelrichtlijnen zijn bij uitstek het domein 
van de wetenschappelijke verenigingen en bepalen de condi-
ties waarop medisch specialisten hun diensten willen en kunnen 
aanbieden. De veiligheid van en zorg aan uw patiënten die in dit 
hele verhaal centraal zouden moeten staan en uw geloofwaardig-
heid als arts in deze relatie zijn niet onderhandelbaar.
Dit vergt een proactieve opstelling naar de andere partijen in 
het veld (overheid, verzekeraars, IGZ, patiëntenverenigingen, de 
Orde, etc.), die frequente raadpleging met u noodzakelijk maakt. 
De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden, zorgt 
dat veel van deze raadpleging via de e-mail zal worden gevoerd. 
Letterlijk niet “online” zijn betekent dat waardevolle informatie 
naar en van u niet kan worden meegewogen.

De NVPC is meer dan de som van haar leden. Haar beleid wordt 
mede gedragen door het wetenschappelijke kader dat naast 
opleiding en onderzoek ook het collectieve geheugen van een 
halve eeuw plastisch chirurgische zorg omvat. Daaraan mee te 
mogen werken zou een feestje moeten zijn. Dat kan!!
Check uw communicatiegegevens op de website (Inloggen - 
leden, vervolgens via de link “Eigen gegevens” rechtsonder in de 
pagina) en corrigeer uw gegevens waar nodig. Doe het nu.

Drs. J.E. Sluimers, 
voorzitter NVPC
  

Zowel de leden van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG) als de leden van de NVPC hebben onlangs 
het standpunt “Grenzen aan de esthetische genitale chirurgie 
bij vrouwen” en het “Modelprotocol Labiumreductie” in hun le-
denvergaderingen aangenomen. Deze documenten zijn in nauw 
overleg tussen de twee specialismen tot stand gekomen. Daar-
naast heeft de NVPC het standpunt Vrouwen- en Meisjesbesnij-
denis aangenomen, waarin zij elke vorm van vrouwenbesnijdenis 

 MULtIdISCIPLINAIRE PROtOCOLLEN ESthEtISChE GENItALE ChIRURGIE    
 PLAStISCh ChIRURGEN EN GyNAECOLOGEN

afwijst. Dit is op verzoek van de Inspectie van Gezondheidszorg 
naar aanleiding van het artikel in Nieuwe Revu, waarin ten on-
rechte werd gesuggereerd dat plastisch chirurgen in Nederland 
vrouwenbesnijdenis uitvoeren. Alle stukken zijn te downloaden 
van onze website.

Dr. I.M.J. Mathijssen, 
bestuur NVPC



 REChtER GEEFt IN KORt GEdING VAN   
 ONSELEN GELIJK

In de uitzending van EO Netwerk van 15 april 2008, op de web-
site aangekondigd met “plastisch chirurg valt cameraploeg Net-
werk aan” is indertijd aandacht besteed aan de confrontatie 
tussen de cameraploeg van EO Netwerk en Edwin van Onselen.
Dit heeft geleid tot een kort geding. De kort geding rechter 
heeft op 29 april 2008 uitspraak gedaan. Hierbij is Edwin van 
Onselen in het gelijk gesteld. De rechter heeft geoordeeld, dat 
EO met het interview met Van Onselen had moeten stoppen op 
het moment dat Van Onselen aangaf dat hij het interview wilde 
beëindigen en zich terugtrok. De rechter is van oordeel, dat het 
blijven volgen van Van Onselen in alle opzichten onrechtma-
tig was. Ook de aankondiging “Netwerkploeg aangevallen door 
plastisch chirurg” was onrechtmatig en volgens de rechter vol-
strekt overtrokken. De rechter sprak zelfs over een door EO zelf 
uitgelokt relletje.

De rechter concludeert tevens, dat de beschuldiging van op-
lichting onvoldoende steun vindt in het beschikbare feiten 
materiaal. EO Netwerk is o.a. veroordeeld tot een voorschot 
van z 15.000, op immateriële schadevergoeding, heeft moe-
ten rectificeren, proceskosten betalen en is veroordeeld tot een 
dwangsom bij herhaling of overtreding van het vonnis.

De rechter geeft in deze kwestie duidelijk aan waar de vrijheid 
van meningsuiting ophoudt en het recht op bescherming van 
eer en goede naam en eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer begint. Deze uitspraak is ook leerzaam. 

Wanneer de geïnterviewde aangeeft dat het interview beëindigd 
is, moeten de media daar gevolg aan geven. Hinderlijk blijven 
volgen is onrechtmatig. Tevens leert deze zaak nog eens, dat 
het doen van uitlatingen in de media, zonder patiëntendossier 
te kennen en betrokken collega gesproken te hebben, riskant is. 
Het optreden van de gepensioneerde plastisch chirurg Boelens 
wordt door de rechter als “veel te kort door de bocht’’ gekwa-
lificeerd.

 NAJAARSVERGAdERING 

De komende najaarsvergadering is in samenwerking met de Bel-
gische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Estheti-
sche Chirurgie en zal worden gehouden op zaterdag 4 oktober 
in Den Bosch. Deze locatie is gekozen ter gelegenheid van het 
afscheid van collega Aarts, die zeer veel voor onze vereniging 
heeft betekend. Het programma van de dag zal hierop deels 
aangepast worden. Er zal ook gelegenheid zijn tot het houden 
van vrije voordrachten, waarvoor wij u vragen om uw abstract 
in te dienen voor 10 augustus. Dit kan op de gebruikelijke wijze 
via de website www.nvpc.nl.

Bestuur NVPC

1St ANNOUNCEMENt OF thE 11th 

ESPRAS CONGRESS WhICh IS GOING 

tO tAKE PLACE ON RhOdES ISLANd – 

GREECE 20th - 26th SEPtEMbER 2009!

 NIEUWS VAN KORtJAKJE

Zondag 2 november 2008 is er wederom Kortjakje Zondags-
school. Het onderwerp is ditmaal “Kortjakje laat het achterste 
van de tong zien”, Hoofd-Hals Reconstructies. Anatoom Ronald 
Bleijs van het UMCU zal de ochtend openen met een overzicht 
van de anatomie gevolgd door de sprekers Hay Winters uit het 
VUMC, Jan Sluimers uit het Haagsche Bronovo Ziekenhuis en 
als afsluiter David Soutar uit Glasgow, Schotland. Zowel  lokale, 
gesteelde als vrije lappen komen aan bod. Tijdens de workshops 
is er uitgebreid aandacht voor anatomie (preparaten) en casuïs-
tiek bespreking. Meer informatie vindt u op onze website: 
www.kortjakje.info

 MAAtSChAP PLAStISChE ChIRURGIE   
 zUId-OOSt bRAbANt

Brief aan: bestuur NVPC/NVEPC

Zeer geachte heer, mevrouw / beste collegae,

Gaarne maken wij u deel van onze zorgen op het gebied van  
plastisch chirurgen, die hun medewerking geven om “concur-
rerende specialismen” op te leiden. Meerdere berichten daarover 
bereiken ons hierover.

Deze activiteiten kunnen liggen op het gebied van deelname in 
een andere opleiding, maar ook op het gebied van instructional 
courses of symposia, waar andere specialismen worden toegela-
ten. Vaak weten de uitgenodigde sprekers dit overigens niet en 
zijn deze er later weinig content mee.
Ook bijv. hoogleraren of andere opleiders, die op basis van 
persoonlijke vriendschappen uitverkoop van ons vak houden, 
brengen aan de plastische chirurgie veel schade toe. Een ”ruim 
denken”, als excuus maar al te vaak gehoord om de feiten te 
verdoezelen, doet wat naïef aan en gaat voorbij aan de nieuwe 
concurrentie en het marktdenken van de huidige tijd. Het ar-
gument dat anders men toch via het buitenland wel aan de 
benodigde kennis komt, is geen reden tot het promoten van 
esthetische chirurgie bij een belendend specialisme.
Misschien het ergste aspect van dit alles is, dat deelname van 
zowel plastisch chirurgen aan bijv. een KNO-congres, als an-
dersom, door deze specialismen wordt gebruikt om hun activi-
teiten te legitimeren en te adverteren! 
De vaak gehoorde kreet: “if you can’t beat them, join them“ 
slaat in ons geval nergens op: er is geen join them, maar eerder 
is sprake van “invite them to join us, to beat us later!”.
Wij zijn van mening dat er een krachtig antwoord moet komen 
van onze vereniging, en bij uitblijven daarvan is een krachtig 
signaal van de leden individueel op zijn plaats.

Graag roepen wij het bestuur op een krachtige mening te laten 
horen.

Tevens roepen wij de leden op:
•	 Hun	afkeuring	over	bovenstaande	activiteiten	te	laten	
 blijken bij elke gelegenheid
•	 Uitnodigingen	tot	spreken	en/of	instructie	aan	cursussen	en	

symposia e.d. te weigeren als sprake is van deze situatie

Het heeft al veel te lang geduurd!

Met vriendelijke groet,
namens de maatschap plastische chirurgie,

Maarten Fechner Esther Mesters
Carlo Welters Julien van Rappard
Han Wilmink Maarten Hoogbergen
Luitzen de Boer Herm van Tits                                                        
                                                                                                             

 VOORAANKONdIGING NVEPC 
 JAARCONGRES 12 & 13 dECEMbER   
 2008
 
International faculty
 
Live Surgery vrijdag 12 december: drie simultane OK-sessies in 
het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, met nationale 
en internationale operateurs, waarbij liposuctie en lipofilling 
procedures worden gedemonstreerd. De dag wordt afgesloten 
met een verrassingsdiner.
Voordrachten zaterdag 13 december in het Hilton Hotel Amster-
dam met internationale sprekers. 
Dr. Rigotti uit Italië, Dr. Toussoun uit Lyon en met als invited 
speaker prof. dr. Herman Pleij.

 VOORAANKONdIGING: dEEL 2 “bOb   
 hUFFStAdt dISSECtIECURSUS”, 
 GRONINGEN 5 EN 6 MAARt 2009
 
Op donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2009 wordt deel 2 van de 
“Bob Huffstadt Dissectiecursus” georganiseerd. De cursus is be-
doeld voor plastisch chirurgen en plastisch chirurgen in oplei-
ding. Het thema is deze keer: lappen van de extremiteiten. De 
cursus zal dezelfde structuur hebben als deel 1 had: nationale 
en internationale sprekers zullen inleidingen verzorgen over 
lappen van de extremiteiten die in het armentarium van een 
plastisch chirurg (in opleiding) niet mogen ontbreken. Daarna 
zullen ze de lappen voorsnijden, waarna ruim de tijd zal zijn 
voor het zelfstandig uitvoeren van de dissecties. De cursus 
wordt mede georganiseerd door het Wenckebach Instituut en 
gehouden in het nieuwe skillscentrum van het UMCG. Kort na 
de zomer zal nadere informatie volgen.
 
Prof. dr. P.M.N. Werker
p.m.n.werker@plchir.umcg.nl

Around the breast: Aesthetic and 
Reconstructive Breast Surgery The First Bob 
Huffstadt Conference, 7 en 8 november 2008, 
Groningen (zie ook www.wenckebachinstituut.nl) 

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2008 zal in Groningen 
de eerste Internationale Bob Huffstadt Conferentie worden ge-
houden over zowel esthetische als reconstructieve aspecten 
aangaande borstchirurgie. Een zeer interessant programma zal 
worden geboden voor zowel assistenten in opleiding als specia-
listen. Bekende sprekers als Prof. dr. M.L. Zocchi (Torino: borst-
vergroting en reconstructie middels lipofilling), dr. J. Jernbeck 
(Stockholm: borstvergroting: denk in dimensies, niet in volu-
mes), dr. L. Woerdeman (AVL, Amsterdam: oncoplastische chi-
rurgie, lokale reconstructies), Prof. dr. M. Hamdi (Gent: vrije en 
gesteelde lappen voor borstreconstructies), Prof. dr. T. Schoeller 
(Innsbruck: TMG flap), dr. R. de Deraemaeker (Brussel: tissue 
expanders en verticale litteken techniek mastopexie), dr. M. 
Del Hierro (Madrid: augmentatie van de moeilijke borst), dr. 
K. Hebold (Keulen: transaxillaire borstvergroting), S. Johannes 
(Johannesburg: mastopexie met inwendige bh) en dr. T. Bouma 
(Groningen: lichaams- en borstbeleving) zullen hier onder andere 
spreken. Voor meer informatie zie: www.wenkebachinstituut.nl 
onder international conferences. 

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen van een ons 
inziens zeer interessant programma wat geboden zal worden op 
de eerste Internationale Bob Huffstadt Conferentie die gehou-
den zal worden in Groningen op vrijdag 7 en zaterdag 8 novem-
ber 2008 met als thema “around the breast”: vrijdag 7 novem-
ber zal gaan over reconstructieve borstchirurgie en zaterdag 
8 november over esthetische borstchirurgie: onderwerpen als 
oncoplastische chirurgie, borstreconstructie met vrije en locale 
weefsel verplaatsingen, borstvergroting door middel van bio-
compartimental breast lipostructuring (Prof. Dr. M.L. Zocchi), 
door middel van axillair uitgevoerde augmentatie en zelfs door 
middel van het gebruik van Macrolane etc. komen aan de orde.
We hopen u in groten getale te mogen ontvangen voor dit zeer 
interessante programma, wat ook zeer geschikt is voor assi-
stenten in opleiding tot plastisch chirurg. Voor de vrijdagavond 
wordt een interessant sociaal programma aangeboden. Ook is 
het mogelijk slechts één van de twee dagen te bezoeken.
 
Prof. dr. B. van der Lei en Prof. dr. P.M.N. Werker
Universitair Medisch Centrum Groningen

 AROUNd thE bREASt



 bIJdRAGE PROEFSChRIFtEN

- Verzoek voor een bijdrage in de drukkosten van proefschrif-
ten wordt alleen gehonoreerd indien zij tijdig, dat wil zeg-
gen ten minste drie maanden voor het ter perse gaan, zijn 
aangevraagd.

- Verplichte vermelding in het proefschrift van de ondersteu-
ning door de NVPC.

- Besluitvorming vindt twee maal per jaar tijdens de huishou-
delijke vergadering plaats.

- Alleen aspirant-leden komen in aanmerking voor deze tege-
moetkoming. Hierbij zij het aantekenend dat het bestuur in 
uitzonderlijke gevallen ook een honorering toe kan kennen 
aan een buitengewoon lid, dus nog niet in opleiding, als het 
onderwerp van belang is voor de plastische chirurgie.

- Het bedrag is maximaal 500 euro.

- Vanzelfsprekend wordt aangenomen dat de promovendus een 
voordracht houdt tijdens een wetenschappelijke vergadering 
van de NVPC.

Drs. R.E.M. Scholtens, penningmeester

 dAtA hUIShOUdELIJKE VERGAdERING  
 NVPC

Najaar 2008 dinsdag 4 november  19.00 uur,
 2008  Domus Medica, Utrecht

Voorjaar 2009  vrijdag 3 april  aansluitend aan de
 2009  wetenschappelijke   
  vergadering, Domus   
  Medica, Utrecht

 dAtA VOOR- EN 
 NAJAARSbIJEENKOMSt NVPC

2008 najaar Den Bosch, i.s.m. the Royal Belgian
vrijdag 3 oktober 2008 Society for Plastic, Reconstructive
zaterdag 4 oktober 2008 and Aesthetic Surgery (BSPRAS)

2009 voorjaar Utrecht
donderdag 2 april 2009 
vrijdag 3 april 2009  

2009 najaar Utrecht
vrijdag 2 oktober 2009 
zaterdag 3 oktober 2009 

ANIO Plastische chirurgie Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn

Afdelingomschrijving
De vakgroep bestaat uit drie plastisch chirurgen en verricht de werkzaamheden op de drie locaties van het Diakonessenhuis in 
Doorn, Zeist en Utrecht. Binnen de vakgroep zijn twee assistenten en een fellow handchirurgie werkzaam. 

Op dit moment hebben wij twee vacatures voor anio’s.

Functieomschrijving
Gedurende kantoortijden bestaan de taken volgens een roulatierooster uit werkzaamheden op de verpleegafdelingen, de dag-
behandeling, het operatiecomplex, de polikliniek en op de SEH. Er zijn vele mogelijkheden om zelf ingrepen te doen. 

Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die in het bezit zijn van het basisartsdiploma of dit binnenkort ontvangen; klinische 
ervaring strekt tot aanbeveling, maar is geen vereiste om op deze vacature te kunnen reageren.

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling vindt plaats voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar. De arbeidsduur is gemiddeld 38 uur per week. 
De salariëring is afhankelijk van ervaring.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen, zoals een eindejaarsuitkering van 5% en opname in het 
pensioenfonds PGGM. Het Diakonessenhuis kent verder een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waaronder een fiets-
regeling.

Aanvullende informatie
Informatie over duur, aanstelling, werktijden en andere informatie is te verkrijgen bij dr. T. Moojen, dr. R. Luijendijk of drs. R. 
Feitz, plastisch chirurgen (030-698 9888). Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de vakgroep plastische chirurgie 
t.a.v. Dr. R. Luijendijk, Postbus 80250, 3508 TG Utrecht. 

Wil je per e-mail reageren op deze vacature? werk@diakhuis.nl  

Binnen de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Operatieve Geneeskunde (RVE OG) ontstaat bij de afdeling Plas-
tische, Reconstructieve en Handchirurgie van het academisch ziekenhuis Maastricht op korte termijn plaatsingsmo-
gelijkheid voor een

PLASTISCH CHIRURG M/V 100%
Vacaturenummer:  2008.144/OG

De functie:
U bekleedt binnen de afdeling een tijdelijke stafpositie en vervult als medisch specialist de kerntaken op het gebied 
van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De vakgroep plastische chirurgie wordt gekenmerkt door een grenze-
loos enthousiasme voor het vak en een uitstekende werksfeer. Naast regionale zorg wordt topreferentiezorg verleend 
met als speerpunten reconstructieve microchirurgie, craniofaciale chirurgie en handchirurgie. Als jonge afdeling is  
er volop ruimte om specifieke deelgebieden van de plastische chirurgie verder uit te diepen.

Functie-eisen:
Onze voorkeur gaat uit naar een flexibele, allround plastisch chirurg, bij voorkeur met handchirurgische ervaring, die 
voor 80-100% wil toetreden. U bent bereid actief  bij te dragen aan de opleiding plastische chirurgie welke door onze 
afdeling wordt verzorgd. Daarnaast neemt u deel aan onderwijs aan de Universiteit Maastricht en wenst u verdere 
ontplooiing van uw wetenschappelijke activiteiten.

Arbeidsvoorwaarden:
De CAO Universitair Medische Centra is op deze functie van toepassing. Tijdens de sollicitatieprocedure zal de 
kandidaat een passend salarisaanbod worden gedaan.

Informatie:
Nadere informatie over de functie kunt u verkrijgen bij dr. R.R.W.J. van der Hulst, Afdeling Plastische Chirurgie, 
telefoon (043) 3877481.
Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mw. S. Steegmans, personeelsconsulent RVE 
Operatieve Geneeskunde, telefoon (043) 3874494.
Het academisch ziekenhuis Maastricht streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in 
hogere en leidinggevende functies. Vrouwen worden derhalve nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties dienen met vermelding van vacaturenummer, zowel op brief  als envelop, binnen 2 weken na 
het verschijnen van deze advertentie te worden gericht aan academisch ziekenhuis Maastricht, afdeling Werving en 
Selectie, t.a.v. mw. S. Steegmans, personeelsconsulent RVE Operatieve Geneeskunde, academisch ziekenhuis Maas-
tricht, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Volgens traditie zal de JVPC ook dit jaar weer een zeildag orga-
niseren. Deze vindt plaats op 2 augustus 2008. We vertrekken 
om 11.00 uur vanuit de haven in Muiden bij “De Rederijker”. Er 
zal een lunch geserveerd worden aan boord en om 18.00 uur 
zijn we terug in de haven waar aansluitend een diner volgt. Te-
vens zal aan boord de algemene ledenvergadering van de JVPC 
plaatsvinden. AIOS kunnen gratis deelnemen, voor niet-leden 
JVPC en ANIOS is het zeilen 15 euro evenals het diner. 
Aanmelden vóór 15 juli via:  j.f.m.temming@isala.nl.
We hopen jullie allemaal te verwelkomen aan boord op 2 au-
gustus!

Met groeten namens de JVPC, 
Marjoes Schuckman, voorzitter

 OPLEIdINGSPLAAtSEN 

Minister Klink heeft voor het jaar 2009 zeven opleidingsplaat-
sen plastische chirurgie toegekend. Op basis van de door de 
NVPC gehouden enquête hebben wij geconcludeerd dat dit tot 
een ernstig tekort gaat leiden aan plastisch chirurgen. Het be-
stuur heeft een brief geschreven aan minister Klink, waarin wij 
hem dringend verzoeken dit aantal te verhogen naar veertien à 
vijftien AIOS per jaar. In de Tweede Kamer zijn tevens kamervra-
gen gesteld naar aanleiding van het advies van het Capaciteits-
orgaan en het besluit van de minister. Daarnaast is het bestuur 
in overleg met het Capaciteitsorgaan om een voortijdige herbe-
rekening uit te voeren voor de benodigde instroom voor 2010 
en verder, gebaseerd op de data van de enquête.

Bestuur NVPC

 JVPC zEILdAG



De afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie van het 
Erasmus MC te Rotterdam heeft per 1 juli 2008 een vacature voor een

Plastisch Chirurg
Fulltime 

De afdeling De afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie van het Erasmus MC te Rot-
terdam heeft, naast de algemene plastische chirurgie, drie speerpunten. Deze speerpunten zijn: reconstructieve 
chirurgie na oncologische resecties; craniofaciale chirurgie en schisis; hand-, pols- en zenuwchirurgie. Tevens is er 
een samenwerkingsverband voor de algemene plastische chirurgie met het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam, 
en voor de esthetische chirurgie met de Velthuis Kliniek te Rotterdam. Tevens wordt er onderzoek verricht binnen 
bovengenoemde speerpunten (eigen research-afdeling) en is de afdeling actief betrokken bij het onderwijs aan me-
disch studenten. 
In totaal zijn 10 stafleden werkzaam verdeeld over de verschillende speerpunten. 

Functie-inhoud Als plastisch chirurg biedt u directe patiëntenzorg in het aandachtsgebied van de reconstructieve 
chirurgie na oncologische resecties en bent u tevens inzetbaar voor de algemene plastische chirurgie, inclusief 
diensten. Daarnaast bent u betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs ten behoeve van arts-
assistenten en co-assistenten. 

Functie-eisen Wij zoeken een enthousiaste plastisch chirurg, die bij voorkeur ervaring in de microchirurgie heeft 
alsmede wetenschappelijke belangstelling. Gezien het multidisciplinaire karakter van onze afdeling is teamgeest 
gewenst. 

Arbeidsvoorwaarden Het betreft een fulltime aanstelling voor de duur van 1 jaar, waarna verlenging mogelijk is. 
Structurele uitbreiding van de staf wordt binnen deze periode verwacht. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van 
opleiding en ervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra. Een aanstellings-
onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Inlichtingen Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. S.E.R. Hovius, hoofd afde-
ling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie, 010-7033407.  Voor overige informatie kunt u terecht 
bij mw. drs. W. Borst, Adviseur P&O, 010-7032945.

Sollicitatie Uw brief of e-mail met curriculum vitae kunt u richten aan Erasmus MC, ter attentie van 
prof. dr. S.E.R. Hovius, kamer HS 501, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, of per e-mail s.e.r.hovius@erasmusmc.nl

Voor het specialisme Plastische Chirurgie zijn wij op zoek naar een:

SPIDMA Plastische Chirurgie (specialist in dienst maatschap)
Wij hebben per direct een vacature.

De regionale maatschap Plastische Chirurgie Zuidoost-Brabant bestaat uit negen plastisch chirurgen. De plastische 
chirurgie wordt in de volle breedte uitgeoefend en is in essentie verdeeld in reconstructieve en esthetische chirur-
gie en handchirurgie. Hiernaast bestaat er speciale aandacht voor endoscopische plastische chirurgie, complexe 
plastische reconstructies (zoals DIEP-/mamma-reconstructie), pols- en reumachirurgie, schisis chirurgie, hoofd-/
halsreconstructie en esthetische chirurgie binnen een intra- en extramurale setting. 

Gezocht: Plastisch chirurg voor SPIDMA-constructie voor drie dagen in de week met speciale belangstelling voor 
onderwijstaken betreffende de recent verworven opleiding tot plastisch chirurg. Tevens wordt van de kandidaat 
verwacht duidelijke wetenschappelijke belangstelling te hebben, blijkend uit meerdere publicaties dan wel een af-
gerond promotie onderzoek. 

Inlichtingen: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer dr. J.H.A. van Rappard, plastisch chirurg. Tel. (040) 
2397120.

Sollicitatie:
Gaarne uw advertentie met bijbehorend C.V. naar de heer dr. J.H.A. van Rappard, plastisch chirurg of de heer Schipper, 
Raad van Bestuur. 

Fellowship Hand en Pols Chirurgie
Om het volledige palet van hand- en polsproblemen inclusief  zenuwaandoeningen te kunnen aanbieden, is een fel-
lowship gecreëerd, waarbij de fellow in meerdere centra in het westen van Nederland zal werken. Het fellowship 
is bedoeld om geavanceerde hand- en polsaandoeningen te leren behandelen. Het betreft een gestructureerde op-
leiding met onderwijsmodules en afsluiting door het behalen van het Europees Handexamen (FESSH). De fellow 
krijgt de gelegenheid om in de verschillende centra de meer gespecialiseerde hand- en polsoperaties bij te wonen en 
zelf  te verrichten. Behalve electieve chirurgie zal de fellow diensten doen om ervaring op te doen in handtrauma.

Aanvang fellowship: 1 november 2008
Duur fellowship:  1 jaar
Locatie: 6 maanden Erasmus MC Rotterdam en HAGA Den Haag, locatie Leyenburg
 6 maanden Diakonessen Ziekenhuis Zeist en Utrecht, AMC en VUmc 
 Amsterdam

Vereisten: Medisch Specialist in Plastische Chirurgie, Orthopedie of  Traumatologie, met 
 basiskennis en –vaardigheden in de handchirurgie, microchirurgie en 
 arthroscopie.

Selectie vindt plaats door een commissie, waarin vertegenwoordigers van de betrokken centra.

Salariëring:                  Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring,
 maximaal 5.984,- euro (schaal medisch specialist) bij een volledige werkweek.   
 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra.    
 Aanstelling geschiedt voor de duur van 1 jaar.   

Contactadres: Prof. dr. S.E.R. Hovius, Erasmus MC, Afdeling Plastische & Reconstructieve Chirurgie en 
Handchirurgie, Kamer HS-501, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, telefoon: 010-7033407, e-mail: s.e.r.hovius@
erasmusmc.nl

Ervaringen van de eerste Hand- en Polsfellow Christianne van Nieuwenhoven na het eerste half  jaar:
“Het fellowship geeft een goede theoretische en praktische verdieping in de hand- en polschirurgie. Het is zeer aan te raden omdat meerdere centra 
er bij betrokken zijn. Hierdoor krijg je een brede kijk op de handchirurgie.”

In het Medisch Centrum Alkmaar is een vacature 
voor een enthousiaste

Plastisch Chirurg
0,8 FTE (evt 0,5 FTE ook mogelijk)

Interesse in handchirurgie en reconstructieve 
chirurgie strekt tot aanbeveling

Informatie: R.L. Huisinga
072-5482556

Gezocht: waarnemer plastisch en 
reconstructief  chirurg voor de periode 

augustus 2008, op Curaçao 
 

Informatie:
A. Maduro, Schottegatweg Oost 179

Willemstad, Curaçao, andremaduro@gmail.com 
Tel +5999 5172449, Fax +5999 7365320

GEZOCHT: WAARNEMER
 

Wegens het vertrek op korte termijn van één van de 
plastisch chirurgen van het Kennemer Gasthuis te 

Haarlem zijn wij op zoek naar een WAARNEMER, 
bij voorkeur per 1 augustus 2008.

 
De advertentie met de vacaturestelling volgt 

binnenkort.
 

Reacties gaarne naar:
Drs. J.B. de Boer, plastisch chirurg

Medisch Manager vakgroep plastische chirurgie KG:
 jbdeboer@kg.nl of  schriftelijk:

Kennemer Gasthuis Locatie Noord
Vondelweg 999

2026 BW Haarlem

Vacature voor twee plastisch chirurgen.
De Maatschap Plastische Chirurgie Friesland, met als 
hoofdwerklocatie het Medisch Centrum Leeuwarden en 
daarnaast werklocaties in Nij Smellinghe te Drachten, de 
Sionsberg te Dokkum en Privékliniek Heerenveen zoekt 
twee enthousiaste net klare of  meer ervaren collegae om 
hun maatschap te komen versterken. De maatschap heeft 
de A-opleiding Plastische Chirurgie (met vijf  assistenten 
in opleiding) en oefent het vak in de volle breedte uit met 
o.a. kinderplastische chirurgie, Hoofd-Hals reconstructies, 
mamma chirurgie, handchirurgie en natuurlijk ook de es-
thetische chirurgie. Interesse in opleiding, onderzoek, het 
kunnen werken in teamverband, interesse en ervaring 
in microchirurgie en esthetische chirurgie is gewenst. 
Voor vrijblijvende informatie en/of  kennismaking 
kunt u contact opnemen met één van de 
zittende maatschapsleden via tel. 058-2866145 of  
058-2866141


