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Zoals in de vorige Nieuwsbrief is aangekondigd krijgt u de
Nieuwsbrief niet meer op de deurmat, maar in uw mailbox!
Om praktische en economische reden is ervoor gekozen om
over te stappen op een digitale Nieuwsbrief die 4x per jaar
uitkomt. U krijgt hem per mail toegezonden. Alle eerdere
uitgaves zijn ook via de website op te halen. Een digitale
nieuwsbrief geeft meer ruimte en mogelijkheden om nieuws,
kopij, aankondigingen, vacatures en congressen te
verwerken. Het is uiteraard ook veel goedkoper. Mocht u
massaal reageren dat een fysieke Nieuwsbrief op de deurmat
toch een sterke voorkeur verdient, dan zal er sponsoring
gezocht moeten worden om dit te realiseren.
Een andere redactionele noot betreft de 'forum'-functie van
de Nieuwsbrief. Ingezonden brieven van leden zijn welkom
om hiermee discutabele onderwerpen binnen de vereniging
bespreekbaar te maken. Ditmaal is ook anonieme kopij met
een kritische noot ontvangen door de redactie. Contact met
de afzender was niet mogelijk. Dit is uiteraard niet de
bedoeling van een Forum. Het is niet de inhoud maar de
anoniemiteit die plaatsing verijdeld. Laat maar horen wat u
er van vindt!
Overig digitaal nieuws betreft de metamorfose van de NVPC
website waar op dit moment hard aan gewerkt wordt. In de
komende ledenvergadering willen we de nieuwe website aan
u presenteren
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AFSCHEID TOM SPECKEN
In verband met het afscheid van collega Tom Specken zal de
scholingsdag op 2 April en de voorjaarsvergadering van de
NVPC op 3 April dit jaar plaatsvinden in de St.Janskerk te
Utrecht. Tom heeft gedurende zijn hele loopbaan de
kinderplastische chirurgie een zeer warm hart toegedragen
en daarom lijkt het ons aardig om een deel van de
voorjaarsvergadering te wijden aan voordrachten over dit
onderwerp. Wij nodigen u van harte uit om uw
onderzoeksresultaten op kinderplastisch chirurgisch gebied
in te sturen.

Mick Kreulen
Fiore Nicolai
redactie Nieuwsbrief

HEEFT U AL EEN ABSTRACT INGESTUURD ?
HET KAN NOG TOT ZATERDAG 7 FEBRUARI !

Aebele Mink van der Molen
Erik Zonnevylle
Assa Braakenburg
maatschap plastische chirurgie Nieuwegein

RICHTLIJN FACIALIS PARESE

De deadline voor het inzenden van een abstract is zaterdag
7 februari. Inzendingen die na 7 februari binnenkomen
kunnen helaas niet meer in aanmerking genomen worden.
Vooral de promovendi van 2008 die nog geen voordracht
hebben gegeven over hun onderzoek zijn bij deze nog eens
expliciet uitgenodigd om een inzending te doen.
U kunt uw abstract online indienen via de NVPC website.
Klik op 'Wet.Vergadering'; daar vindt u het abstractformulier.

De conceptrichtlijn 'Idiopathische perifere aangezichtsverlamming (IPAV)' is goedgekeurd door de NVPC in
december 2008. De richtlijn is digitaal beschikbaar via
www.cbo.nl. Onder de link 'publicaties' vindt u een overzicht
van de conceptrichtlijnen. De voor het opstellen van de
richtlijn gevolgde werkwijze en de samenstelling van de
werkgroep kunt u terugvinden in de inleidende stukken van
de richtlijn.

Fiore Nicolai
secretariaat NVPC

Fiore Nicolai
secretariaat NVPC
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VAN HET BESTUUR
Geachte collegae,
2009 zal om meerdere redenen een bijzonder jaar worden.
Niet alleen heeft er binnen het bestuur een ware
stoelendans plaats gevonden, maar ook in gezondheidszorg
land maakt men zich op voor een periode van zwaar weer.
Wat kunt u in de komende tijd van de “boze” buitenwereld
verwachten, waar liggen de voetangels en klemmen en hoe
kunt u samen met uw bestuur de belangen van uw vak en
van u zelf verdedigen cq veilig stellen.
Allereerst het belang van de plastische chirurgie in z’n volle
breedte. In het D.O.T (DBC onderweg naar transparantie (sic)
traject waarbij 30.000 coderingen teruggebracht zullen
worden tot 3000 coderingen zal het samen met de ICD10
(diagnose codering) steeds lastiger worden om de inspanningen die een plastisch chirurg zich getroost in
gecombineerde ingrepen zichtbaar te maken.
Als die werkzaamheden ook nog”matig” gehonoreerd worden
en u tot ruim buiten de kantooruren op de OK houden
("schat wat heb je het diner weer heerlijk ontdooid") is het
verleidelijk om u ver te houden van gecombineerde multidisciplinaire reconstructieve ingrepen en acute trauma
chirurgie.
Toch is er nu meer dan ooit behoefte aan plastisch chirurgen
die bereid zijn over hun eigen schaduw heen te springen en
de voortrekkersrol die plastisch chirurgen in de reconstructieve chirurgie al decennia lang spelen te entameren,
continueren en waar mogelijk uit te bouwen.
Dan zal het ook voor uw bestuur eenvoudiger worden om in
voorkomende gevallen de NVPC als volwaardige partner aan
de onderhandelingstafel te houden of dat nu gaat om de
verdeling van de kwaliteitsgelden of de tekst van de
Werkwijzer van de verzekeringsartsen of de instroom van
assistenten in opleiding.
De precaire financiele situatie waarin veel ziekenhuizen zijn
beland heeft ongetwijfeld tot gevolg dat uitbreiding van
faciliteiten binnen de ziekenhuismuren moeizamer wordt
waardoor veel plastisch chirurgen hun heil buiten de
ziekenhuis muren zoeken. Dat zal, hoe verdedigbaar dat ook
is, tot verschraling van ons vak en van het gezicht en
gewicht van de vakgroep binnen de ziekenhuisorganisatie
leiden.
Ook wordt het voor uw bestuur lastig om in deze diaspora de
vinger aan de pols te houden en waar mogelijk te sturen.
Het aantal leden zonder duidelijke “werk en verblijf plaats”
is de laatste jaren toegenomen. Het Capaciteits orgaan dat
bij zijn adviezen naar minister Klink vooral kijkt naar
zichtbaarheid en inzetbaarheid is dank zij de inspanningen
van de NVPC voorlopig tot inkeer gekomen maar het is een
wankel bestand dat voortdurende aandacht behoefd.

werkzaamheden gedurende de periode die nodig lijkt om het
aantredend bestuurslid in te werken te continueren. Dit
heeft uiteindelijk geleid tot het volgende voorstel voor een
iets gewijzigde bestuursformatie:
Huidige bestuur
Jan Sluimers
Ed Hartman
Irene Mathijsssen
Mick Kreulen
Rick Scholtens
Leon van Adrichem

voorzitter
vice-voorzitter
1e secretaris
2e secretaris
penningmeester
voorzitter BBC

Voorstel nieuwe bestuur (per 1-1-2009)
Irene Mathijssen
voorzitter
Mick Kreulen
vice-voorzitter
Ewald Dumont
1e secretaris
Reinier Feitz
2e secretaris
???
penningmeester
Leon van Adrichem
voorzitter BBC
In overeenstemming met het takenpakket en de rol van JanWillem Thissen voor de NVPC is in goed overleg besloten om
zijn functie als directeur van de NVPC om te zetten naar een
functie als adviseur van de NVPC.
Het voorgestelde nieuwe bestuur zal de komende ledenvergadering ter installatie aangeboden worden. Het is
zonneklaar dat de uiterst moeizame zoektocht naar een
kandidaat voor de functie van penningmeester deze
geleidelijke overgang negatief beïnvloed en ik zou dan ook
van de gelegenheid gebruik willen maken u uit te nodigen
uw interesse voor deze positie zo spoedig mogelijk aan het
bestuur kenbaar te maken.
Rest mij nog u een goed 2009 toe te wensen waarbij ik hoop
u allen bij de voorjaarsvergadering in Utrecht te treffen.
Met vriendelijke groet,
Jan Sluimers

LEDEN ADMINISTRATIE NVPC
U heeft al gemerkt dat het secretariaat van de NVPC het
afgelopen jaar druk bezig is geweest om het ledenbestand
op orde te krijgen. Recent bent u nog benaderd om
eventuele mutaties door te geven.
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we Margreet
Blokland bereid hebben gevonden om het ledenbestand van
de NVPC te verzorgen. U kunt uw mutaties gewoon door
blijven geven via de website of direkt aan het secretariaat
van de NVPC.

De bestuurlijke taken zijn door de bureaucratie binnen de
gezondheidszorg proportioneel toegenomen. Om te zorgen
dat het collectieve bestuurlijke geheugen zo goed mogelijk
intakt blijft is er bij de laatste heidag gesproken over een
meer geleidelijke overgang en overdracht van bestuurstaken.
Dat betekend kortweg dat waar nodig een aftredend
bestuurslid kan worden verzocht een deel van zijn of haar

Fiore Nicolai & Margreet Blokland
secretariaat NVPC
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UW NIEUWE NVPC BESTUURSLEDEN

DE DANS OM DE KWALITEITSGELDEN

Geachte leden,
Hierbij stellen wij, Reinier Feitz en Ewald Dumont, ons voor
als nieuwe leden van het NVPC-bestuur.
Reinier Feitz: “Na de opleiding in Rotterdam en een
fellowship van een jaar in Sydney ben ik gevestigd in het
Diakonessenziekenhuis Utrecht en Zeist (Hand en Pols
centrum). Daarnaast ben ik werkzaam in de Xpert Clinic
Hilversum. Al sinds 2004 ben ik full-time bezig met hand en
pols chirurgie. Ik ben mede-oprichter van Stichting Kortjakje
en Dr Tulp, het hand-pols fellowship, en de Xpert Clinic.
Binnen het bestuur zal ik me als beoogd 2e secretaris
inzetten voor onder andere de volgende onderwerpen:
Sponsoring, ZBC's, handchirurgie en privé-klinieken.”
Ewald Dumont: “Graag wil ik mij aan alle leden van de NVPC
voorstellen als nieuwe 1e secretaris. Als jongste lid van het
bestuur zal mijn takenpakket gericht zijn op onder andere
contacten met media, verzekeraars en inspectie van de
volksgezondheid, IT-ontwikkelingen, research, onderwijs, en
richtlijnontwikkeling. Na mijn promotie (microchirurgie) ben
ik opgeleid in het Academisch ziekenhuis Maastricht en heb
een fellowship Facial Reconstruction & Esthetics doorlopen.
Sinds 1 januari 2009 ben ik werkzaam in het Academisch
ziekenhuis Maastricht en het Catharina ziekenhuis
Eindhoven.”
Wij hopen dat u in de dagelijkse praktijk zult vaststellen dat
de NVPC de basis biedt voor verbetering, vernieuwing en
professionalisering binnen ons dynamische vakgebied!

Afgelopen jaar is door de NVPC op het gebied van
kwaliteitsgelden veel werk verricht.
Ik fris even uw geheugen op. Elke specialist draagt sinds
2008 € 0,50 per uur uit zijn uurtarief voor kwaliteit af. Dit
levert de medisch specialisten in Nederland een gezamenlijk
bedrag van € 9,6 miljoen per jaar op. Een aanzienlijk bedrag
dat is bedoeld voor de bekostiging van kwaliteitsverbeterende projecten. De Stichting Kwaliteitsbeleid
Medisch Specialisten (SKMS) beheert en verdeelt de
kwaliteitsgelden. Het bestuur van de SKMS bestaat uit
vertegenwoordigers van de Orde en Zorgverzekeraars
Nederland.
Wellicht vraagt u zich af ‘waar heeft de NVPC zoveel tijd in
gestoken?’ Want tot zover lijkt het een duidelijk en simpel
verhaal. Helaas geldt dat niet voor de feitelijke verdeling en
toewijzing van de kwaliteitsgelden. Dat is een politieke
kwestie en dus van meet af aan onderwerp van vele en
heftige discussies. Ter illustratie: begin 2008 stelt de Orde
het Programma Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten op. De
wetenschappelijke verenigingen worden hierbij niet
betrokken. Het zal u niet verbazen dat de wetenschappelijke
verenigingen zich niet kunnen vinden in dit programma. De
algemene conclusie luidt: te centralistisch, te bureaucratisch, te veel overheadkosten, te weinig vrijheid en een
verstikkende hoeveelheid verantwoordingsregels. Het geheel
ademt wantrouwen uit richting wetenschappelijke verenigingen. Besloten wordt gezamenlijk ‘op te trekken’ en met
één stem te reageren. De NVPC heeft in dit proces een
belangrijk aandeel. Resultaat is een gezamenlijke brief van
de wetenschappelijke verenigingen aan de Orde. Mede door
deze brief en het vormen van een gezamenlijk front heeft de
Orde een aantal zaken in goede zin aangepast.
Wellicht het belangrijkste resultaat van deze actieve en
gezamenlijke opstelling is dat wetenschappelijke
verenigingen zelf kunnen beschikken over een deel van de
kwaliteitsgelden. Naast én in aanvulling op de gezamenlijke
kwaliteitsprojecten (uit de centrale pot), kunnen wetenschappelijke verenigingen invulling geven aan hun eigen
kwaliteitsprojecten. Hiervoor krijgt de NVPC jaarlijks een
bedrag van €96.334,De eerste positieve resultaten zijn dus binnen, maar dit
betekent niet dat we ‘er’ zijn. Binnenkort volgt de discussie
met de Orde over de (rand)voorwaarden waaraan zowel de
gezamenlijke projecten, als de ‘eigen’ projecten in 2009
moeten voldoen. Deze discussie zal én niet eenvoudig zijn
én niet zonder slag of stoot gaan. Het gaat immers niet
alleen om (veel) geld, het gaat ook om zeggenschap,
structuur van besluitvorming en criteria voor goedkeuring.
Oftewel de ‘setting’ van het kwaliteitsbeleid voor de
komende 10 jaar. De inzet van de NVPC is om, samen met de
andere wetenschappelijke verenigingen, hier in goed overleg
met de Orde uit te komen. Uitgangspunt voor ons is hierbij,
dat de wetenschappelijke verenigingen het primaat hebben
op het gebied van kwaliteit van het eigen vak.
JanWillem Thissen
adviseur NVPC

Ewald Dumont,
f.t. 1e secretaris

Reinier Feitz,
f.t. 2e secretaris
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KORTJAKJE LIET HET ACHTERSTE VAN HAAR TONG ZIEN
Op zondagochtend 2 november togen weer meer dan 70
assistenten en klare plastisch chirurgen voor dag en dauw
naar kasteel Kerckebosch voor een informatieve en gezellige
ochtend over Hoofd-Hals reconstructies: "Kortjakje laat het
achterste van haar tong zien".
Ditmaal waren er vier sprekers van internationaal formaat;
Dr Ronald Bleijs beet de spits af met een verhelderende
beschrijving van relevante anatomische structuren en hun
samenhang. Daarna volgde dr Jan Sluimers met een
boeiende uiteenzetting over het gebruik van grote gesteelde
lappen. Dr Hay Winters nam vervolgens "zijn" vrije fibula en
crista onder de loupe en onthulde daarbij uitvoerig alle nog
nooit gepresenteerde tips & tricks. Tenslotte was het een
grote eer om dr David Soutar uit Glasgow aan het woord te
hebben die op Schotse wijze de mogelijkheden van
"secondary cases" besprak. Tijdens de workshops kon naar
hartelust worden afgetekend op al dan niet behaarde
collegae, en de anatomie nog eens goed bestudeerd worden
op prachtige preparaten. Ook kon volop verder worden
gediscussieerd over indicaties bij een aantal casus.
Traditiegetrouw werd de ochtend afgesloten met een

uitgebreide lunch waarna eenieder weer voldaan naar huis
terugkeerde.
Op 1 maart aanstaande is Kortjakje er weer:
Zondagochtend 1 maart
Kortjakje houdt haar vinger aan de pols;
Onderzoek en diagnostiek van de pols
- anatomie en lichamelijk onderzoek; Dr. S.D. Strackee
- radiologisch onderzoek; Dr. H. Coert
- arthroscopie: Dr. R. Koch
en vervolgens een aantal workshops die ruimte geven voor
discussie en het stellen van vragen die je anders nooit hebt
durven stellen...
Verder is er nog ruimte voor aanmeldingen voor de
Kortjakje Reisbeurs en Kortjakje proefschriftbeurs
Voor inschrijvingen ga je naar: www.kortjakje.info
Met zondagse groet, namens Kortjakje,
Quinten Ruhé,
secretaris Kortjakje
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

PARTNERSCHAP OVERGEWICHT

Sinds de jongstleden huishoudelijke ledenvergadering van 4
november 2009 zijn een groot aantal wijzigingen in het
huishoudelijk reglement van kracht. Liefst 22 artikels in het
reglement zijn gewijzigd. Dit betreft in de meeste gevallen
een update van verouderde artikels. Er zijn echter ook een
aantal inhoudelijke wijzigingen onder andere in het Artikel 3
over 'Collectieve verantwoordelijkheden' en in Artikel 9 over
'Strafbepalingen'. Mocht u niet aanwezig zijn geweest op de
vergadering of de toegezonden wijzigingsvoorstellen niet
gelezen hebben dan raden wij u aan om alsnog kennis te
nemen van het gewijzigde reglement. U kunt het vinden op
het ledendomein van de website.

Op 27 november vond de werkconferentie van het
Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) plaats in De Rode
Hoed te Amsterdam. Ondanks het feit dat de NVPC buiten dit
partnerschap was gehouden, bezochten wij, Maarten
Hoogbergen en Irene Mathijssen, deze bijeenkomst. De
werkgroep Postbariatrische Chirurgie van de NVPC, onder
leiding van Maarten Hoogbergen, heeft een rapport
geschreven over het plan van aanpak om een optimale
kwaliteit van leven te bieden aan patienten na bariatrische
chirurgie. Een groot aantal verzekeraars, politici en
ambtenaren van VWS waren aanwezig, naast vertegenwoordigers van diverse (para)medische specialismen en de
patiëntenvereniging.
Postbariatrische reconstructieve chirurgie stond niet op de
agenda, maar werd door ons als essentieel onderdeel van de
gepresenteerde ketenzorg onder de aandacht gebracht. We
hebben hierop positieve reacties ontvangen en zullen op
korte termijn een vervolg aan dit initiatief geven door
overleg met verzekeraars en politiek. Het genoemde rapport
kunt u downloaden op de NVPC site, onder "standpunten".

Mick Kreulen
f.t. vice-voorzitter

- nieuwe sponsor -

Maarten Hoogbergen
Irene Mathijssen

De firma Baxter is per 2009 vaste sponsor van onze
vereniging geworden. De firma Baxter is binnen de
plastische chirurgie vooral bekend in verband met de
weefsellijm Tissucol. Esther Vogelenzang, senior
productmanager BioSurgery vindt dat een goed
contact met plastisch chirurgen belangrijk is om de
juiste applicatietechniek te kunnen bespreken en
trainen. Wij heten de firma van harte welkom en
kijken uit naar een goede samenwerking.

NVEPC JAARCONGRES
Noteer vast in uw agenda's. Het NVEPC Jaarcongres 2009 zal
dit jaar georganiseerd worden op vrijdag 11 en zaterdag 12
december met nationale en internationale operateurs en
sprekers. Het onderwerp zal binnenkort bekend worden
gemaakt.

Contactpersoon:
Esther Vogelenzang, sr. productmanager
Baxter BioSurgery / Hospital Division
Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht
+31 30 2488731 / +31 653 118214
www.baxterbiosurgery.com

met vriendelijke groet,
Ren Nio
-5 -
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WIJZIGING EXAMENDATA

EBOPRAS EXAMEN
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de
nieuwe structuur van het EBOPRAS examen.
Details betreffende het EBOPRAS examen 2009 zijn vanaf nu
te vinden op de website www.ebopras.eu. Zoals gewoonlijk
is er een maximum inschrijving op basis van een first come,
first serve aanmelding.
In november 2008 hebben we drie AIOS in Zagreb kunnen
feliciteren met het behalen van het EBOPRAS examen:
Wouter J. van der Pot,
Kalam Ahmed, en
Onno Schuitema
Gefeliciteerd !

In verband met het jaarlijkse NVEPC-congres, is binnen het
Concilium besloten dat de datum van het mondelinge
examen op de laatste vrijdag in november zal plaatsvinden.
Zodoende zullen de examens niet meer samenvallen met het
NVEPC-congres.
U kunt zich nu inschrijven via het besloten gedeelte van de
website van de NVPC.
De data voor de aankomende mondelinge examens zijn als
volgt:
Vrijdag 17 november 2009
Vrijdag 26 november 2010
Eventuele herexamens worden afgenomen
tijdens de voorjaarsvergadering in April.
Voor aanvullende informatie kunt u zich
wenden tot uw opleider of het CPC.
drs. F.T. Nicolai
secretariaat NVPC
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ESSER MASTERCLASS

BOB HUFFSTADT FLAP COURSE

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Hands-on
polsarthroscopie workshop in Rotterdam.

Op donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2009 wordt in Groningen
deel I.2 van de "Bob Huffstadt Flap Course" georganiseerd.
Deze keer staan de meest gebruikte lappen van de
extremiteiten op het programma. De cursus is bedoeld voor
Nederlandse en buitenlandse plastisch chirurgen en
plastisch chirurgen in opleiding.
Een team van ervaren collega's uit binnen- en buitenland zal
optreden als faculty. Na korte inleidende voordrachten zullen
zij de dissecties van de diverse lappen voordoen. De
cursisten kunnen daarna zelf aan de slag en hebben per 2tal de beschikking over een "verse" arm en been. Ze worden
per 4-tal begeleid door een supervisor.
De cursisten ontvangen bij aanvang van de cursus wederom
een fraai uitgevoerd cursusboek, dit keer aangevuld met een
DVD met video opnames van de dissecties van alle lappen
die aan bod komen. Op donderdagavond is er in de stad een
cursusdiner.
We zijn ervan overtuigd dat het (weer) de moeite loont om
naar Groningen te reizen voor deze cursus. Voor meer details
en de inschrijving kunt u terecht op
http://www.wenckebachinstituut.nl
(doorklikken op de oranje tab "medici, tandartsen and
andere zorgacademici" en dan "international conferences").
Met vriendelijke groet,

New Frontiers in Arthroscopic Wrist Surgery:
Hands-On Arthroscopy Workshop
International faculty:
Michael R. Hausman, NY, USA
Francisco del Piñal, Santander, Spain
National faculty:
Reinier Feitz, Zeist
Richard Koch, Den Haag
Simon Strackee, Amsterdam
Local faculty:
Steven Hovius
Henk Coert
Erik Walbeehm
Christianne van Nieuwenhoven
Lectures and demonstrations by the faculty, followed by
arthroscopic surgery practice with supervision by the faculty.
Fresh frozen specimens with full arthroscopic equipment and
fluoroscan will be available per two participants.
Registration: www.skillslab.nl/courses
On behalf of the local faculty,
Steven Hovius

Het organiserend comité,
Dr. Mike Rüttermann,
Dr. Lars Lahoda,
Drs. Steven Klein en
Prof.dr. Paul Werker

IN MEMORIAM

1st EPSRC MEETING
The European Plastic Surgery Research Council zal haar
inaugurele congres dit jaar organiseren in Hamburg,
Duitsland. De 'Research Council' zet een breed spectrum aan
onderwerpen op de agenda: "Aesthetic, Breast, Burns,
Clinical outcome, Craniofacial, Education, Hand, Head and
Neck, Oncology, Reconstructive, Technnology, Wound
healing".
Voor details over het eerste congres van de EPSRC op 20-23
Augustus van dit jaar vindt u op www.epsrc.eu.

Drs. H. Maas-Geesteranus
Op 21 november 2008 is onze collega plastisch
chirurg Maas-Geesteranus overleden. Jarenlang
werkzaam in Den Bosch met een grote interesse in
de cosmetische chirurgie waarvoor hij frequent op
congressen te zien was. Een harde werker, weinig
spraakzaam, maar met een eeuwige mystieke
glimlach op zijn gezicht. Helaas veel te vroeg
gestorven om lang van zijn pensioen te kunnen
genieten. Condoleances aan zijn vrouw en drie
kinderen.

On behalf of,
Lars Steinstraesser, MD
Info: Isabelle Lärz
Conventus Congressmanagement
Isabelle.Laerz@conventus.de
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WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING

HUISHOUDELIJKE VERGADERING
Het NVPC bestuur nodigt u van harte uit om samen met ons
uw belangen te bespreken op de huishoudelijke vergadering
van onze beroepsvereniging.

De Scholingsdag en Wetenschappelijke vergadering zijn dit
voorjaar NIET in de Domus Medica maar worden verzorgd
door Utrecht. !

2009 Voorjaar
Vrijdag 3 april 2009,
aansluitend aan de wetenschappelijke vergadering

2009 Scholingsdag en voorjaarsvergadering
Donderdag 2 april en Vrijdag 3 april 2009,
St.Janskerk, Utrecht

Op de agenda van de komende huishoudelijke vergadering
staat onder andere:
- bestuurswisselingen en nieuwe bestuursleden NVPC,
- presentatie nieuwe website,
- nieuw reglement Kwaliteitsbewakings commissie,
- standpunt nieuwe middelen en technieken

2009 Scholingsdag en najaarsvergadering
Vrijdag 2 oktober en Zaterdag 3 oktober 2009,
Locatie volgt
Het programma van de scholingsdagen en de wetenschappelijke vergadering volgen weldra.
drs. Fiore T. Nicolai
secretariaat NVPC

De agenda en stukken voor de vergadering zullen u binnenkort per e-mail worden toegezonden.
Zoals u gemerkt heeft worden de nieuwsbrief, het jaarverslag
en andere post steeds vaker digitaal per e-mail in plaats van
per post toegezonden. Des te belangrijker is het dat van
ieder lid het juiste e-mail adres bekend is. U bent van harte
uitgenodigd om uw eigen gegevens controleren en
wijzigingen door te geven via de website www.nvpc.nl.

JAARVERSLAG 2008
Voor zover u dit nog niet gedaan heeft: gelieve uw kopij
voor het jaarverslag voor of op 31 januari 2009 aan te
leveren. Commissieverslagen, meldingen promoties,
voordrachten en ontvangen prijzen kunnen per e-mail
worden toegezonden aan Mick Kreulen (kreulen@mac.com)
en/of het bureau van de NVPC (secretariaat@nvpc.nl).

drs. Fiore T. Nicolai
secretariaat NVPC

met vriendelijke groet,
drs. Fiore T. Nicolai
secretariaat NVPC

COLOFON
De Nieuwsbrief is een periodiek bulletin van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Inhoud en lay-out staan
onder redactie van het secretariaat van de NVPC en de vice-voorzitter van het bestuur.
Redactie:
dr. M. Kreulen
drs. F.T. Nicolai
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Vaste Sponsors NVPC:
Johnson & Johnson Medical BV
Allergan
BAP Medical
Baxter
BlooMEDical Benelux NV
Emdaplast BV
J.B. Implants Services BV
Laprolan BV
MediMast
Oudshoorn Chirurgische Techniek
Polytech Silimed Europe GmbH
Q-Med Benelux
Qliniq
Rofil Medical Nederland BV
Smith & Nephew BV
van Straten OK-techniek
Vaelant Pharmaceuticals International
van Wijngaarden Medical

