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NIEUWSBRIEF
REDACTIONEEL

IN DEZE NIEUWSBRIEF
EBOPRAS examen en Europese cursus
Mededelingen bestuur
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Het valt u mogelijk direct op. De nieuwsbrief van de NVPC
heeft een kleine wijziging in haar lay-out opgelopen. De
dagen van de papieren nieuwsbrief zijn geteld en het
bulletin zal per 2009 digitaal en elk kwartaal uitkomen.
Zowel de nieuwsbrief als de website veranderen derhalve van
opbouw en inhoud. Het ledendomein van de website is de
immer parate informatiebron voor nieuws, aankondigingen,
ledengegevens, besluiten, richtlijnen en reglementen.
De nieuwsbrief blijft het medium om u elk kwartaal op de
hoogte te houden van actuele zaken. Toenemend zal de
nieuwsbrief beschikbaar zijn om de achtergronden van
lopende kwesties toe te lichten. De nieuwsbrief kan platform
voor een forum zijn. Zo heeft een brief van de maatschap
ZuidOost Brabant in de vorige uitgave al de nodige discussie
opgeworpen die in deze nieuwsbrief wordt voortgezet.
De redactie van de nieuwsbrief bestaat vanaf heden uit de
2e secretaris van het bestuur en het secretariaat.
Al uw input is welkom!
Mick Kreulen & Fiore Nicolai

2,3,6

De BeNeLux najaarsvergadering &
Afscheidsrede dr. H.F. Aarts

5

Hand- en Pols fellowship

6

Nieuw Examenreglement & Data mondeling

7

Congres aankondigingen

7,8,9

Reactie NVPC bestuur op brief Eindhoven
Reactie Eindhoven
Reactie prof. B.D. de Jong

9,10

Er was eens een privékliniek en een specialist

11

In memoriam

11

Vergaderdata en Colofon

12

NVPC 2008, Jaargang 12 Nummer 3

KOMT ALLEN NAAR DE ALGEMENE VERGADERING OP
DINSDAG 4 NOVEMBER IN DE DOMUS (ZIE P.12)

EBOPRAS EXAMEN EN EUROPESE CURSUS
Het EBOPRAS examen is de afgelopen jaren verder
geprofessionaliseerd en mag zich verheugen op toenemende
belangstelling. Op tijd inschrijven is belangrijk geworden om
deelname te kunnen garanderen, zie website voor details:
www.ebopras.org.
Om de toenemende belangstelling in goede banen te leiden
en om de schijn van belangenverstrengeling tussen de
Europese cursus en het schriftelijk EBOPRAS examen te
vermijden is inmiddels besloten deze twee zaken los te
koppelen. Vanaf dit jaar zal het schriftelijk deel (MCQ’s) in
september worden afgenomen in Brussel. Naar verwachting
zal Brussel de standaard locatie worden voor het schriftelijk
deel, voorlopig eenmaal per jaar.
Het mondelinge deel van het examen volgt dan in november,
dit jaar in Zagreb en in 2009 in Aken, beide nog wel na
afloop van de Europese cursus. Deelname aan de cursus, die
los staat van het examen, is niet verplicht. Ook bestaat er
vanaf dit jaar de mogelijkheid tot herkansing voor het
mondelinge deel van het examen. Deze mogelijkheid vindt in
principe plaats voorafgaand aan het EURAPS congres. In

2009 zal dat in Barcelona zijn.
Het schriftelijk deel van het examen kan afgelegd worden
gedurende de gehele 4 jaar van de vervolgopleiding tot
plastisch chirurg. Het mondelinge deel uitsluitend in het
laatste jaar (en na met goed gevolg afleggen schriftelijke
deel).
Het slagingspercentage voor zowel het mondelinge als
schriftelijke deel ligt momenteel rond de 75%.
Als update kunnen wij U melden, dat zich dit jaar 84
kandidaten hebben gemeld in Brussel voor het schriftelijke
examen, waaronder 5 Nederlandse kandidaten. Uiteindelijk
gaan 55 kandidaten op voor het mondelinge examen. Vier
Nederlanders kunnen in elk geval al gefeliciteerd worden met
het behalen van het schriftelijke examen. We hopen dat het
hen goed vergaat in november in Zagreb.
Succes!
Chantal van der Horst
Aebele Mink van der Molen,
Vertegenwoordiger(s) NVPC bij EUMS / EBOPRAS
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- vacature -

- vacature -

De Dutch Association for Facial Plastic Surgery
faciliteert 4 fellowships per jaar waarin assistenten,
in het laatste jaar van hun opleiding, zich voor een
periode van 4 tot 6 maanden full-time kunnen
richten op de plastische chirurgie van het aangezicht.
Mede wegens grote internationale belangstelling zijn
alle fellowships voor het jaar 2009 al vergeven.
Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich
inschrijven of meer informatie vinden op
www.DAFPRS.nl. De deadline voor de fellowships van
2010 is 1 juni 2009.
met vriendelijke groet,
Jacques van der Meulen, voorzitter DAFPRS

Wij zoeken een collega! Het team van The Hand
Clinic in Amsterdam is op zoek naar een handchirurg
of een jonge collega die zich nadrukkelijk in die
richting wil ontwikkelen. Idealiter, een collega die 1
of 2 dag(en) per week wil werken in The Hand Clinic
als aanvulling op zijn/haar werkzaamheden in een
algemeen ziekenhuis of universitair centrum.
Laten we eens geheel vrijblijvend praten !
Marco Ritt
Arnold Schuurman
directie@thehandclinic.nl
www.thehandclinic.nl

FESSH HANDCHIRURGIE EXAMEN

PATIËNTENFOLDERS NVPC

Het verheugt het bestuur u te kunnen melden dat weer vier
Nederlandse plastisch chirurgen geslaagd zijn voor het
Europese Handenexamen van de FESSH. Dit jaar afgenomen
in Lausanne, Zwitserland.
Voor de tweede keer gaat bovendien de Best Examination
Award naar Nederland (Mick Kreulen).
- drs. R. Feitz
- dr. M. Kreulen
- dr. C.A. van Nieuwenhoven
- drs. M.C. Obdeijn
Gefeliciteerd!
Bestuur NVPC

Een aantal maatschappen vraagt bij het secretariaat al lange
tijd papieren patiëntenfolders aan. Tot nu toe werden deze
verzoeken gehonoreerd, maar deze service stopt nu. De
patiëntfolders blijven toegankelijk op de website van de
NVPC en kunnen van daar gedownload en eventueel gedrukt
worden door de maatschap zelf. Op deze wijze werkt het
simpeler en goedkoper.
namens het NVPC bestuur,
dr. E.H.M. Hartman, vice-voorzitter

PROMOTIE BRAM KEULERS
beschrijft Keulers waarom computerprogramma’s zo geschikt
kunnen zijn als voorlichter en hoe je een goed programma
moet ontwerpen. Ook licht hij een tipje van de sluier op
over de toekomstige vooruitstrevende mogelijkheden in het
proces van ‘informed consent’ (op informatie verleende
toestemming door een patiënt).
Promovendus: Bram Jacques Keulers, AIOS plastische
chirurgie UMC St.Radboud, Nijmegen
Promotores: prof.dr. P.H.M. Spauwen,
prof.dr. G.J. van der Wilt
Co-promotor: dr. M.R.M. Scheltinga

Computer-based patient education.
Its potential in general and plastic surgery.
Betere voorlichting via de computer.
Tegenwoordig wordt erg de nadruk gelegd op de ICT in de
zorg, denk maar aan het elektronisch patiëntendossier.
Artsen zullen steeds efficiënter moeten gaan werken en
taken afstoten. Computergestuurde voorlichting kan daarom
een belangrijke taak hebben door het werk voor de artsen te
verlichten, maar toch een patiënt goed voor te lichten.
Bram Keulers testte een heel nieuw concept. Er wordt
aangetoond dat de voorlichtingstaak van een arts vervangen
kan worden door een computerprogramma en dat dit zelfs
beter lijkt te zijn. Ook blijkt dat er nog een groot verschil
bestaat tussen wat een patiënt voor een operatie wil weten
en wat de chirurg denkt dat die patiënt wil weten. Tevens

Bram Keulers verdedigt zijn proefschrift op
maandag 17 november 2008 aan de KUN
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NIEUWE SPONSOREN

WWW.NVPC.NL

Het verheugt het bestuur van de NVPC dat wederom twee
firma's zich als vaste sponsor van onze wetenschappelijke
vereniging hebben aangemeld. Het gaat om de volgende
twee firma's:
1. J.B. Implants Services in Rosmalen.
2. Q-Med Benelux in Amsterdam.
Hieronder een introductie van deze nieuwe sponsoren. U
heeft hen al kunnen ontmoeten op de jongstleden
scholingsdag en najaarsvergadering.
Wij heten onze nieuwe vaste sponsoren van harte welkom!
namens het NVPC bestuur,
dr. E.H.M. Hartman, vice-voorzitter

Er zijn drie redenen waarom u binnenkort een geheel nieuwe
website van de NVPC zult aantreffen achter de bekende URL:
www.nvpc.nl.
1. Het design en de uitstraling van de website mag beter
aansluiten bij de professionalisering van de vereniging.
2. Diverse interactieve functies als inschrijvingen voor congressen en examens, actuele nieuwsrubrieken en naslag voor
standpunten, richtlijnen, reglementen en besluiten vereisen
een nieuwe sitemap met intuitieve categorieen.
3. In 2009 zal de NVPC zich aansluiten bij GAIA (de internet
accreditatie applicatie van de KNMG) welke aanleiding zal
zijn voor een persoonlijke profielpagina voor elk lid via onze
eigen site.
dr. E.H.M. Hartman & dr. M. Kreulen

- nieuwe sponsor -

- nieuwe sponsor -

Alle producten van Q-Med zijn gebaseerd op de door
de firma gepatenteerde NASHAtm technologie voor de
productie van gestabiliseerd niet-dierlijk hyaluronzuur. Q-Med Benelux levert bijvoorbeeld Restylane en
Macrolane.
Contactpersoon: Linda Jansen en Tjeerd van Capelle

J.B. Implants Services bv is sinds januari 1993 actief
op de medische hulpmiddelenmarkt in Nederland. Het
bedrijf is gefocust op de promotie en verkoop van
speciale (bio)implantaten, instrumenten en
(operatiekamer)apparatuur aan orthopedische,
algemene, plastische, trauma- en kaakchirurgen,
reumatologen, sport- en huisartsen.
J.B. Implants Services bv streeft ernaar u de juiste
oplossingen aan te bieden met een intensieve en
persoonlijke service en effectieve hulpmiddelen.
Contactpersoon: John Block

Robijnborch 7
5241 LK Rosmalen
T 073 522 0780
F 073 522 1245
E jblock@knoware.nl
I www.jb-implants.nl

Naritaweg 165
1043 BW Amsterdam
T 06 10891648 (Linda); 06 10830209 (Tjeerd)
F 020 5722650
E l.jansen@q-med.com; t.vancapelle@q-med.com
I www.q-med.com
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Solliciteren
U kunt uw sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, binnen vier weken na
verschijnen van deze advertentie richten aan
Ziekenhuis Walcheren, t.a.v. de Raad van Bestuur,
Postbus 3200, 4380 DD Vlissingen, of via e-mailadres: solliciteren.vlissingen@zzlnd.nl.

Uitgebreide informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u (veel) meer wilt weten over onze maatschap en wat
het betekent om te werken en wonen in Zeeland. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de maatschapleden Dennis Goossens, “HP” van Not en Katia VandenDwey of de leden
van de Raad van Bestuur van de ziekenhuizen.
Belt u voor een afspraak met Emmy Beutink 0118 - 42 52 61 van het Secretariaat
Plastische Chirurgie
Bovendien zijn er interessante websites die u ter oriëntatie kunt bezoeken:
www.zzlnd.nl, www.zorgsaam.org, www.rgz.nl, www.mwcz.nl, www.handenteam.nl

Over de maatschap
Onze maatschap bestaat thans uit drie plastisch chirurgen, waarvan er twee full time
werkzaam zijn en één parttime. Wij houden praktijk in de drie Zeeuwse ziekenhuizen in
Goes, Terneuzen en Vlissingen.
Belangrijke aandachtsgebieden zijn hand- en polschirurgie, traumatologie en
mammachirurgie.
Er is een handenteam met een multidisciplinair spreekuur en uitstekende faciliteiten
voor nazorg, die in samenwerking met de Zeeuwse revalidatie-centra wordt geborgd.

Over onze nieuwe collega
U bent een algemeen georiënteerd plastisch chirurg met bijzondere interesse voor de
hand-, pols- en microchirurgie.

Plastisch Chirurg m/v

m ed i s c he zo rg en wel zi j n o p ho o g ni veau

Samenvattend: naast het deel
uitmaken van de maatschap
die veel kansen biedt, zijn er
legio argumenten om voor
vestiging in Zeeland te kiezen.

Recreëren: voor de liefhebber
van watersport is Zeeland een
waar paradijs.
Antwerpen ligt op zo’n half uur
rijden. Dus ook het mondaine
leven ligt onder handbereik.

Wonen in Zeeland betekent
véél woning voor je geld. De
prijzen behoren tot de laagste
van ons land en het aanbod is
riant.

Werken in de provincie Zeeland
heeft zo zijn voordelen. Geen
eindeloze files is daar één van.

Onze maatschap
Plastische Chirurgie
is op zoek naar een
gedreven en
enthousiaste

twee plastisch
chirurgen (m/v)

Wij zoeken

8901 BR Leeuwarden.

Postbus 888

Raad van Bestuur Zorggroep Noorderbreedte

Dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven

en deze richten aan:

Tevens kunt u schriftelijk solliciteren met curriculum vitae

telefoonnummer 058 286 61 45.

leden van de maatschap, te bereiken via het MCL,

Informatie over beide functies kunt u inwinnen bij de

Medisch Specialisten.

geschieden volgens de richtlijnen van de Orde van

bij wederzijds goed vinden opname in de maatschap

waarnemingsperiode worden afgesproken. Daarna kan

Aanvankelijk zal een kennismakingsperiode of

medische staf en de ziekenhuisorganisatie te vervullen.

verwacht, evenals bereidheid om functies binnen de

Actieve deelname in opleiding en onderwijs wordt

uiteraard vereist.

willen en kunnen werken in multidisciplinair verband is

Goede communicatieve en sociale vaardigheden en het

voltooien dissertatie strekt tot aanbeveling.

uit publicaties en/of een voltooide of binnenkort te

Wetenschappelijke belangstelling, bij voorkeur blijkend

mogelijk.

de esthetische chirurgie maakt ook inzet op dit gebied

ontwikkelen. Interesse in hand- en polschirurgie en/of in

mammareconstructies willen wij uitbreiden en verder

plastisch chirurgen verzorgd en de microchirurgische

de reconstructies in het hoofd-hals gebied door de

microchirurgie goed beheersen. Binnen het MCL worden

Van de nieuwe collegae wordt verwacht dat zij de

een collega twee plastisch chirurgen.

De maatschap zoek voor uitbreiding en vervanging van

volledige opleidingsbevoegdheid.

(MCL). De maatschap beschikt in het MCL over de

activiteiten ligt in het Medisch Centrum Leeuwarden

locaties in de provincie Friesland; de kern van de

Friesland oefent haar werkzaamheden uit op meerdere

De maatschap Plastische Chirurgie en Handchirurgie
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DE BENELUX NAJAARSVERGADERING
De BeNeLux najaarsvergadering plastische chirurgie 2008
’s-Hertogenbosch.
Hoewel de organisatie van het BeNeLux congres/najaarsvergadering plastische chirurgie 2008 te ’s-Hertogenbosch
door omstandigheden pas laat in de 6e versnelling kwam,
mogen wij terugkijken op zeer geslaagde bijeenkomsten.
Vrijdag was een duidelijk gestructureerde dag, waarbij
voornamelijk aspirant leden in hogere sferen werden
geïnspireerd door het Bossche dialect, onderwijs, shark
discussies, het examen, gesprekken onderling en bezoeken
aan de sponsoren. De dag werd afgesloten met een
informeel, maar heel gezellig diner voor bijna 75 personen
ergens in de stad.
Zaterdag werden maar liefst tussen de 220 en 240 Belgisch/
Luxemburgse en Nederlandse collegae onder de hoge (en
lage) gewelven ontvangen en getrakteerd op mooie
presentaties in deze prachtige omgeving.
Het afscheid van collega dr. Harald F. Aarts vormde een
middelpunt van de dag, met toespraken van onze voorzitter
en van collega Aarts zelf. Deze laatste
werd gekroond tot Lid van Verdienste.
Het geheel werd afgesloten met
enkele prachtige uitvoeringen door
twee leden van het Amsterdams
Concertgebouw Orkest.
Gedurende deze sessie werden de
aanwezigen ook meegenomen in de
echte geschiedenis en oorsprong van
onze NVPC. Een tipje van de sluier van
de Verborgen Doelstellingen van onze
familia werd opgelicht, waarbij met
niet mis te verstane bewoordingen
van onze Siccario de Mores, opgesteld
door de Cupula, uiteen werden
gezet…..
De dames van het partnerprogramma
hebben al reizend door ’s-Hertogenbosch kennis gemaakt met “de Zeven
Hoofdzonden” van Jeroen Bosch,
waar-na zij zich samenvoegde met ons
tijdens de borrel.
De borrel werd aan het einde van de dag in stijl voortgezet
in het NoordBrabants museum, waarna het diner in de
Orangerie om 19:30 zijn opwachting maakte.
Hoewel hierbij het aantal aanwezigen gering was, was het
niet minder gezellig. De ruimte was volledig getransformeerd
vanaf een congresruimte naar een stijlvolle en met
kaarslicht gestuurde, sfeervolle “eetzaal”. Een heuse
troubadour circuleerde tussen de tafels, waarbij de chansons
voor en met onze Belgische gasten door de ruimte galmden.
Tis wè, alemoal mé Bossche grûut,
Brigitte PA van der Heijden
Roland AEC Hermens
Ralph JPM Franken

AFSCHEIDSREDE DR. H.F. AARTS
Een korte samenvatting van de afscheidsrede
van collega Aarts op 4 oktober te 's Hertogenbosch
De professionele autonomie heeft zijn langste tijd gehad. En
dat heeft alles te maken met de marktwerking en de alles
bepalende rol die daarin is toebedeeld aan de
zorgverzekeraars (ZV).
Zorgverzekeraars zijn ondernemingen die zoals elke
onderneming uit zijn op winst. Zij hebben belang bij zo
hoog mogelijke premies en bij het zo weinig mogelijk
uitgeven aan zorg. Steeds minder en alleen de goedkoopste
zorg zal straks nog betaald worden.
In dit stelsel gaat ook de professionele autonomie
verdwijnen, omdat wij artsen ons in de toekomst in ons
handelen en behandelen van patiënten zullen moeten laten
leiden NIET door wat het beste is voor de patiënt
(gewaarborgd in de professionele autonomie) maar door wat
de verzekeraars ons budgettair toestaan. Artsen die
vasthouden aan hun professionele autonomie en aan
kwaliteit zullen het veld moeten ruimen.
Zorgverzekeraars (die geen contracteerplicht meer hebben) zullen
straks alleen artsen contracteren die
bereid zijn hun patiënten te
behandelen binnen de mogelijkheden die de zorgverzekeraar hen gaat
geven. Ziekenhuizen kunnen alleen
maar artsen aanstellen die een
contract met de verzekeraar hebben.
Het gevolg is dat straks in feite de
zorgverzekeraar bepaalt welke artsen
er binnen het ziekenhuis werkzaam
zullen zijn.
Artsen die desondanks vasthouden
aan optimale kwaliteit zijn te duur
en zullen vervangen worden door
goedkopere en volgzamere collega’s
uit de EER. Om dit mogelijk te
maken heeft minister Klink vastgesteld dat de beheersing van de
landstaal voor deze artsen niet
nodig is. Een absurd besluit.
Tot slot gaat het recht van vrijheid van artsen keuze ook
verdwijnen, waarmee de almacht van de zorgverzekeraars
rond is.
De vos-verzekeraar krijgt de regie over het kippenhok-zorg.
Hoe dit afloopt kunt u zien in de film “Sicko” van Michael
Moore.
De zorg is niet geschikt voor marktwerking omdat de patiënt
in dit stelsel de grote verliezer is.
Dr. Harald. F Aarts
plastisch chirurg
(De volledige afscheidsrede is te lezen
op de website van de NVPC. - red)
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zoals altijd is het meer dan de moeite waard. Door diep in
de stof te duiken in combinatie met de continue
blootstelling aan hand pathologie maak je enorme sprongen.
Voor iedere nieuwigheid geldt dat het een plek moet vinden.
Zo ook voor dit fellowship. Maar na wat gewenning van
beide kanten uit in het begin, is dit naar mijn idee
uiteindelijk positief verlopen. Met zelfs het gevoel van
meerwaarde in een aantal klinieken. Gelukkig, want naar
mijn idee zouden fellowships in het algemeen ook in
Nederland tot het gemeengoed moeten behoren.
In een jaar heb ik veel geleerd, met tips en trucs van in
totaal 10 handchirurgen. Voor diegenen die na hun
opleiding zich willen verdiepen in de hand chirurgie is het
hand en pols fellowship ten zeerste aan te raden.

HAND- EN POLS FELLOWSHIP
Vorig jaar november ging het eerste hand en pols fellowship
in Nederland van start. Na een jaar zit het er bijna op voor
me. Een jaar lang alleen blootstelling aan handchirurgie.
Het fellowship is opgebouwd uit twee keer een half jaar en
is gebaseerd op het raamwerk van het Hand Diploma in
Engeland. Dit houdt in dat aan de hand van modules
onderwijs wordt gegeven op onderwerp, een wetenschappelijke input gevraagd wordt met presentatie en artikel als
gevolg, met een succesvolle afronding van het FESSH
examen.
De eerste helft werd de aandacht verdeeld over het Erasmus
MC (Prof. S. Hovius, H. Coert en E. Walbeehm) en het
Leyenburg (R. Koch). De tweede helft werd gespeeld in de
VUMC (Prof. M. Ritt), het AMC (S. Strackee, M. Kreulen en J.
van Loon) en het Diakonessehuis in Zeist/Utrecht (T. Moojen
en R. Feitz). Iedere handkliniek heeft zijn eigen zwaartepunten met uiteraard ook overlap. Hierdoor krijg je de
handchirurgie in zijn volledige breedte aangeboden, met de
wisselende expertise in de verschillende klinieken ook een
enorme diepgang. De overlap van blootstelling aan pathologie zorgt voor kennismaking met de zo bekende “vele wegen
naar Rome”. Dit relativeert aan de ene zijde en geeft reden
tot discussie aan de andere zijde.
In de praktijk houdt het fellowship in dat je polikliniek
meedoet of zelf draait, afhankelijk van de kliniek en de
logistieke mogelijkheden. Dit geldt ook voor het operatie
programma. Voor zowel de eerste als tweede helft bestaat
een weekprogramma, waarbij het eenvoudig is dagen anders
in te vullen wanneer er een interessanter programma elders
wordt aangeboden. Je bepaalt dus je eigen fellowship, en
kunt gaten in kennis of kunde opvullen door het grote
aanbod en deelname van verschillende afdelingen.
Het halen van het FESSH examen (hand examen) is een
verplichting binnen het fellowship. Het is altijd lastig om je
te motiveren structureel te studeren in een erg druk schema
van iedere dag een ander ziekenhuis en veel reizen. Maar

Christianne van Nieuwenhoven
Als je meer wilt weten over het fellowship, neem contact op
via c.vannieuwenhoven@erasmusmc.nl

MELDING
INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG
Plastisch chirurgen uit de regio Limburg meldden aan het
bestuur met enige regelmaat patiënten te zien met
complicaties van blepharoplastieken van bovenoogleden die
door locale huisartsen waren uitgevoerd. Dit is door het
bestuur ter sprake gebracht bij overleg met de Inspectie
voor de Gezondheidszorg. De Inspectie geeft aan dat zij
alleen kunnen optreden indien er bij herhaling een klacht
over een bepaalde arts wordt ingediend. Het verdient de
voorkeur dat de patiënt zelf aangifte doet bij de Inspectie.
Mocht de patiënt dit niet willen, dan kunt u als behandelaar
deze melding doen waarbij de casus zo volledig mogelijk
gedocumenteerd dient te worden. Gaarne ontvangt het
bestuur een copie van een dergelijk incident.
Dr. I.M.J. Mathijssen, secretaris NVPC bestuur
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KORTJAKJE

ESPRAS

Zondagochtend 2 november aanstaande is het eindelijk weer zover:
Kortjakje Laat het Achterste van
Haar Tong Zien. In de vertrouwd
gerieflijke atmosfeer van kasteel
Kerckebosch in Zeist zullen op
ontspannen wijze de ins en outs van
Hoofd-Hals reconstructies worden
besproken door internationaal vermaarde sprekers. Ronald Bleys zal
ons allereerst in vervoering brengen
met de highlights van de anatomie
van het hoofd-halsgebied. Vervolgens zal Jan Sluimers de
geheimen van een aantal lokale lappen uit de doeken doen
en zal Hay Winters de tips and tricks van een tweetal vrije
lappen ontsluieren. Vanuit Schotland komt dr. Soutar zijn
carrierelange ervaring met de meest moeizame casuistiek
met ons delen. Het laatste deel van het ochtendprogramma
zal worden gevuld met een aantal workshops onder leiding
van de genoemde sprekers. Traditiegetrouw zal de ochtend
worden afgesloten met een culinaire lunch waarna eenieder
in het begin van de middag weer voldaan naar huis en haard
kan terugkeren.
Inschrijving kan via www.kortjakje.info
Hopend u allen in groten getale te mogen verwelkomen, met
zondagse groet namens het bestuur,

ESPRAS is de koepel van plastisch-chirurgenverenigingen in
de Europese landen. Elke landelijke vereniging heeft een
national delegate; voor de NVPC heeft Rudy Christiano deze
taak geruime tijd vervuld. Op dit moment is er een vacature
voor deze functie. Op www.espras.eu zijn kenmerken van de
organisatie te vernemen. ESPRAS is een in Nederland
geregistreerde stichting.
Een recente activiteit van ESPRAS is het instellen van een
commissie voor de coördinatie van humanitaire activiteiten
door Europese plastisch chirurgen. De commissie heeft als
titel SHARE gekozen: Surgeons’ Humanitarian Activities
Resource Europe. Zie www.esprasshare.org. Alle NVPC-leden
die in ontwikkelingslanden actief zijn, worden met klem
uitgenodigd hun inzet aan SHARE te melden, alleen al om
doublures te voorkomen (zoals een Frans team in Yemen dat
er opeens achter komt daar tegelijkertijd met een
Amerikaans team te werken…). SHARE kan ook bemiddelen
in de financiering van humanitaire missies.
De belangrijkste volgende activiteit van ESPRAS is het
vierjaarlijks congres, van 20 tot 26 September 2009 te
Rhodos. Het belooft een memorabele aangelegenheid te
worden, waarvoor alle NVPC-leden en vooral ook aspirantleden van harte zijn uitgenodigd. Zie www.espras2009.gr!
Den Ham, September 2008
Jean-Philippe A. Nicolai
ESPRAS President

Dr. P.Q. Ruhé, secretaris

DATA MONDELINGE EXAMENS

NIEUW EXAMENREGLEMENT

Conform het nieuwe examenreglement dienen die AIOS zich
zelf op te geven voor het mondelinge examen in het laatste
jaar van de opleiding.
Voor het aanstaande mondelinge examen 2008 geldt dat
inschrijving mogelijk is tot en met vrijdag 31 oktober bij het
secretariaat van het Concilium Plastico Chirurgicum.
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:

Op de CPC vergadering van 5 juni 2008 is het voorstel van
de Commissie ONE voor een nieuw Nederlands examenreglement met enkele wijzigingen definitief goedgekeurd.
Het betreft hier het reglement voor zowel de schriftelijke als
mondelinge examens in Nederland voor de plastisch
chirurgische opleiding. Het strenge reglement van de
Anesthesiologen heeft hier als voorbeeld gediend. Kleine
versoepelingen hebben plaatsgevonden. Zo volgt dit
reglement gewoon de huidige opleidingseisen waarin het
behalen van 6 van de 8 examens verplicht is. De AIOS
plastische chirurgie zijn voortaan zélf verantwoordelijk voor
de procedures die nodig zijn om binnen de opleiding
plastische chirurgie aan alle verplichtingen te kunnen
voldoen die noodzakelijk zijn voor uiteindelijke certificering
als plastisch chirurg. Een AIOS dient zich dus op tijd in te
schrijven etc. Scholingsdagen blijven onverminderd
verplicht. De mogelijkheid tot herexamens is voortaan goed
geregeld, zowel voor het schriftelijk als het mondelinge
examen. Het reglement is toegankelijk gemaakt op het
gesloten deel van de website van de NVPC. Ook zal er de
mogelijkheid komen voor online aanmelden voor examens
via de website www.nvpc.nl.

Vrijdag 12 december 2008
Vrijdag 11 december 2009
Vrijdag 10 december 2010
Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot uw
opleider, de CPC of de commissie ONE.
drs. F.T. Nicolai
secretariaat NVPC

A.B. Mink van der Molen, namens CPC &
M. Kreulen, namens Cie ONE
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DR. N. TULP

BOB HUFFSTADT CONFERENCE
'AROUND THE BREAST'

Dr. N. Tulp organiseert op 15 / 16 mei 2009 de
Geachte collega plastisch chirurgen,
Op aanstaande vrijdag 7 november en zaterdag 8 november
zal de eerste Internationale Bob Huffstadt Conferentie
gehouden worden in Groningen met als thema “around the
breast”:
Vrijdag 7 november zal gaan over reconstructieve borstchirurgie, zaterdag 8 november over esthetische borstchirurgie: onderwerpen als oncoplastische chirurgie, borstreconstructie met vrije en locale weefsel verplaatsingen,
mastopexie met 3D preshaped mesh, borstvergroting door
middel van bicompartimental breast lipostructuring (Prof
Zocchi), door middel van axillair uitgevoerde augmentatie en
zelfs door middel van het gebruik van Macrolane etc komen
aan de orde.

HANDS ON HANDS COURSE
in Utrecht
Faculty: Koshima, Hovius, Giele en Sammut
Dag 1; Soft tissue transfers in the fingers
Dag 2; Soft tissue transfers in the hand and lower arm
Dr. N. Tulp organiseert op 12 / 13 juni 2009 de

HANDS ON WRIST COURSE
in Utrecht
Faculty; Garcia, Bindra, Hayton en Ritt
Dag 1; Ligamental procedures, thumb basis
Dag 2; Salvage procedures
Meer informatie en inschrijvingen via www.drtulp.nl
namens dr. Tulp,
Martine Huizum

Zie ook het programma op www.wenckebachinstituut.nl
Meer dan 50 deelnemers hebben zich gemeld, maar er is nog
meer plaats. Ook kunt u zich alleen voor de zaterdag
(esthetische deel) inschrijven.
We hopen vele van u te ontvangen voor een ons inziens zeer
gevarieerd en interessant programma, wat ook zeer geschikt
is voor assistenten in opleiding tot plastisch chirurg.
U kunt zich aanmelden via de website:
www.wenckebachinstituut.nl
Prof.dr. B. van der Lei &
Prof.dr. P.M.N. Werker
Universitair Medisch Centrum Groningen

NVEPC CONGRES
Aankondiging Congres NVEPC:

FATGRAFTING, facts and fiction
Vrij, Za 12/13 december 2008
Onderwerpen zullen o.a. zijn: fatgrafting in het gelaat, bij
borstreconstructies, bij thoraxdeformiteiten en de
bicompartimental breast lipostructure. Tevens liposculptuur
van buik en ledematen.
Buitenlandse sprekers:
Prof. Michele L. Zocchi, Gilles Toussoun,
Prof. Marco Gasparotti, Gino Rigotti
Binnenlandse sprekers:
Jeroen Stevens
Externe spreker:
Prof. H. Pleij
Inschrijven via de website: www.nvepc.nl/congres2008
namens de NVEPC,
Ren Nio
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EURAPS

REACTIE NVPC BESTUUR

Beste collegae,
Het 20ste jaarlijkse congres van de EURAPS zal worden
gehouden van 28-30 mei, 2009 in Barcelona, ‘a city that
never sleeps’ zoals onze gastheer Juan Barret de stad
beschrijft.
De congres locatie is het World Trade Center van Barcelona,
gelegen in de oude haven
(www.euraps.org/meetings/upcoming_meeting.php).
Op donderdag 28 mei, 2009, starten we met een Refresher
Course: Refinements in Breast Prosthesis: from Reconstruction to Augmentation, die toegankelijk is voor alle congresgangers.
Er zal tijdens deze cursus een belangrijke sessie worden
gewijd aan oncoplastische chirurgie. De cursus vindt plaats
in het Centro Medico Teknon.
‘s Avonds is er een welkomst receptie in het Paraninf van de
Universiteit van Barcelona, een prachtig gotisch gebouw in
het centrum van de stad.
Het gala diner op vrijdagavond 29 mei 2009 vindt plaats in
de indrukwekkende Codorniu Wine Cellar in Sant Sadurni d
´Anoia en tenslotte is er een traditionele Farewell Party met
vele verrassingen en Spaanse folklore op zaterdagavond 30
mei 2009.
De tweedaagse wetenschappelijke vergadering zal georganiseerd worden in het Auditorium van het World Trade Center
en zoals ieder jaar is het doel om u een hoog niveau
plastisch chirurgische voordrachten te presenteren.
Iedereen die lid is van de NVPC kan zich voor dit congres
opgeven. U hoeft niet meer gesponsord te worden door een
lid van de EURAPS.
Abstracts kunt u via
www.euraps.org/abstract/abstract_form_1.php insturen.
De deadline is 1 december 2008.
EURAPS biedt drie scholarships/ fellowships, die jonge
plastisch chirurgen de mogelijkheid bieden een Europese of
Amerikaanse afdeling te bezoeken. U kunt zich hier zelf voor
opgeven of anderen stimuleren dit te doen:
www.euraps.org/education_and_awards.

In de jongstleden Nieuwsbrief van juni - 2008;12(2) - is een
brief gepubliceerd van de maatschap ZuidOost Brabant
betreffende participatie in activiteiten van belendende
specialismen aangaande de plastische chirurgie.
In samenspraak met collegae Fechner en de Jong is besloten
om de correspondentie die hierop volgde, te publiceren als
een open forum in de Nieuwsbrief.
Bij deze de reactie van het NVPC bestuur, de reactie van de
maatschap ZuidOost Brabant hierop en de onafhankelijke
reactie van collega dr. B.D. de Jong.
Voor de originele ingezonden brief wordt verwezen naar de
vorige nieuwsbrief (evt. downloaden via de website)
- red.
Aan de Maatschap Plastische Chirurgie Eindhoven
Geachte collega’s,
In uw brief stelt u dat wij ons vakgebied moeten behouden
en verdedigen, hetgeen een stelling is die het bestuur in
principe onderschrijft. U verbindt daar echter de conclusie
aan dat dit bereikt wordt door een protectionistische
opstelling. Daarin verschilt het bestuur met u van mening.
Handelen vanuit angst en isolatie is een zekere weg tot
verlies van invloed en leidende rol binnen ons vakgebied. De
plastische chirurgie is gebaat bij specialisten die hun
specifieke kennis uitdragen, met name buiten onze eigen
wereld, aangezien onbekend onbemind maakt. De kracht van
ons specialisme ligt juist in de multidisciplinaire aanpak.
Het is dus de taak van elke plastisch chirurg om deze
kwaliteitsverhogende zorg beschikbaar te maken binnen de
setting waarin hij of zij werkt. Niemand kan eisen stellen of
deelgebieden opeisen zonder permanent beschikbaar te zijn
voor het leveren van deze zorg.
Het is met name dit onderdeel waarover het NVPC bestuur
zich zorgen maakt. Te vaak krijgen wij berichten dat
collega’s niet bereid zijn tot het beoordelen van handletsels
op de spoedeisende hulp, dan wel tot het verrichten van
reconstructies na ablatieve chirurgie door andere
specialisten. Wij zien dan ook de oplossing meer op dit
gebied, dan op het afschermen van onze expertise zoals u
voorstelt.

EURAPS 2009 Barcelona staat in het kader van het 20 jarig
bestaan van de organisatie. Samen met onze gastheer Juan
Barret en zijn staf kijk ik er naar uit u volgend jaar in
Barcelona te mogen begroeten.

namens het NVPC bestuur,
dr. I.M.J. Mathijssen
secretaris

Prof.dr. M. Kon,
EURAPS Secretary General
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REACTIE EINDHOVEN

REACTIE PROF.DR. B.D. DE JONG

Geacht bestuur,beste collega's,
Dank voor de reactie op mijn oproep geen belendende
specialismen meer op te leiden in zaken die echt tot de
plastische chirurgie behoren.
Op deze oproep ontvingen wij veel reacties van ondersteuning !

Geacht bestuur,
Het zij mij vergund om enig commentaar te leveren
aangaande de zorgen die de betreffende plastisch chirurgen
hebben ten aanzien van de activiteiten van andere
specialismen op gebieden die de plastische chirurgie als de
hunne beschouwt.
Tijdens mijn langdurige loopbaan in academische en
opleidingsziekenhuizen, en privéklinieken heb ik een
veelzijdige ervaring opgedaan in de contacten met een scala
aan chirurgische specialismen. In de eerste plaats met
degene die wortelen in de algemene heelkunde, maar ook
met andere, die een geheel andere afkomst hadden en een
eigen specifieke ontwikkeling hebben gevolgd, zoals de
orthopaedie, gynaecologen, dermatologie, oogheelkunde,
KNO-heelkunde, neurologie, kaakchirurgie en orthodontie.
Uitgaande van een incidenteel overleg -al of niet begeleid
met een spec.verwijskaart- groeide dit uit tot een meer
gestructureerd overleg, waar de casuïstiek dat vereiste.
Zo ontstonden samenwerkingsverbanden op het gebied van
de huidoncologie, perioculaire aandoeningen, schisisproblematiek, maxillo- en craniofaciale afwijkingen,
neusdeformiteiten in de ruimste zin des woords! Handchirurgie ook in extenso, inclusief polsaandoeningen en
neurologische stoornissen.
In geval van behoefte aan bedekkende of steungevende
weefsels ter herstel van vorm en/of functies heeft dit
overleg geleid tot integrale aanpak. De assistent plastisch
chirurgen en ook de junior specialisten in dit vak konden
kennis vergaren en leren dat er ook andere denkwijzen
bestonden tot een betere begripsvorming.
Het moet erkend worden dat de genoemde specialismen alle
van oudsher goed gestructureerd zijn, waarin een zekere
hiërarchie bestaat, een duidelijk arbeidsterrein en kennis
van de anatomie, functieleer en pathologie. Ik zou met
name de KNO willen noemen.
De plastische chirurgie is altijd slecht bemand geweest (in
numerieke zin), heeft zich slechts langzaam onder de hoede
van de machtige algemene chirurgie kunnen ontwikkelen en
zich noodzakelijkerwijze dienstverlenend heeft opgesteld.
De samenwerking met andere disciplines is zeker
vruchtdragend geweest. Sommige collegae hadden talent
voor samenwerking en samenspraak in wederzijds respect.
Mijn jarenlange ervaring met verzekeringstechnische zaken
leert evenwel dat de pretenties van sommige anderen niet
gedekt worden door hun prestaties. Met name geldt dit voor
de (esthetische) neuschirurgie.
Weest niet bevreesd voor de zogenaamde 'nieuwe concurrentie en het huidige marktdenken': Money is the root of all
evil, don't contaminate yourself with it.
Bedenk steeds dat u een 'officium mobile' bekleedt en bereid
moet zijn daarvan de consequenties te dragen. Ik hoop dat u
mijn 'cri du conscience' wilt laten meewegen in een
eventuele discussie.
Het ga u wel,
prof.dr. B.D. de Jong,
plastisch chirurg

Geen van de respondenten echter las onze oproep zo als
blijkt uit de reactie van het bestuur. Hierin wordt een
pleidooi gehouden voor multidisciplinaire teams, en dat
heeft natuurlijk ook onze voorkeur! Deze werkwijze brengen
wij al jaren in praktijk met goede connecties met andere
disciplines. Voor een multidisciplinair team is het noodzakelijk dat wordt samengewerkt op basis van respect voor
elkaars kennis en kunde, en niet dat een discipline meent
alles zelf wel in z'n eentje te kunnen. Deze voorkeur van U
ondersteunt dus juist onze oproep .
De oproep was bedoeld om te stoppen met mensen, die uit
allerlei persoonlijke overwegingen ons vakgebied afkalven
door andere diciplines op te leiden in de plastisch chirurgie.
Soms zijn dit persoonlijke vriendschappen, soms zwakheid
om op te treden, soms een visie dat er toch niets meer aan
te doen is. De maatschappij staat echter niet stil, en het
begrip concurrentie heeft zijn entree gedaan. Juist de
belendende specialismen zien dit heel goed in, en hebben
recent hun doelstellingen in hun opleiding daarop aangepast
(bv KNO : binnen 10 jr geen plastisch chirurg meer nodig!)
etc.
De oproep was dus: heren (dames), wordt wakker, er gebeurt
veel rondom U, en: ook de rest van plastisch Nederland
draagt verantwoordelijkheid voor dit soort zaken, U bent
niet meer vrij in Uw handelen naar believen, omdat u ook
anderen daarmee raakt.
Speciaal sprekers op congressen, die vrije tijd opofferen voor
scholing van collega's, kunnen bezwaar hebben tegen het
feit dat andere specialismen hun ervaring copieren: daar
willen zij geen tijd voor vrijmaken! Nu realiseren zij zich dit
echter niet.
Graag wacht ik een nieuwe reactie van het bestuur af: Ik
hoop dat na herlezing van onze brief U tot een andere
conclusie komt en de oproep krachtig ondersteunt.
Indien Uw oorspronkelijke reactie wordt geplaatst in ons
bulletin, hoop ik dat U ook mijn antwoord erbij wilt zetten.
Dit zal de discussie alleen maar verlevendigen en laten zien
wat de leden van de NVPC willen.
Met vriendelijke groet,
drs. M.R. Fechner
--Naar aanleiding van deze brief is contact geweest tussen het
NVPC bestuur en collega Fechner per e-mail welke geleidt
heeft tot huidige publicatie van beide brieven te uwer
discussie (-red.)
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.... ER WAS EENS .... EEN PRIVEKLINIEK EN EEN SPECIALIST
Een sprookje met als moraal: bescheidenheid siert de ……..
(inleiding ter discussie op ons eigen media beleid)

en hebben de plastisch chirurgen duidelijk op hun website
vermeldt dat ze de beste van Nederland zijn, zoals verkozen
in 3 achtereenvolgende jaren door het blad Elsevier:
Natuurlijk is een dergelijke uitverkiezing een compliment
waard; maar slaat deze verkiezing ook daadwerkelijk op het
feit dat ze het beste zijn op het gebied van de esthetische
plastische chirurgie: waarschijnlijk zijn ze door anderen
(met name door patiënten vanuit hun ziekenhuis en niet
vanuit hun privékliniek) als beste gewaardeerd: maar denk
wel: patiënten en anderen hebben geen vergelijkend
onderzoek gedaan door verschillende groepen plastisch
chirurgen te vergelijken: bovendien er zijn geen harde
criteria waarop je zou kunnen beoordelen of ze inhoudelijk
daadwerkelijk de beste zijn: sommige van deze collega’s in
deze kliniek zijn pas begonnen aan de esthetische chirurgie,
en ik kan u verzekeren (ik ben ook ooit begonnen), op dat
moment ben je zeker nog niet de beste, je moet nog veel
ervaring opbouwen voordat je kan zeggen dat je goed
ervaren bent en mogelijk in aanmerking zou komen om
jezelf als beste te betitelen. En dan nog een interview
ergens waarin in stond van een pas klare plastisch chirurge:
na jaren van opleiding...., suggererend reeds zeer veel
ervaring (waarschijnlijk al de kleuterjaren meegerekend) ….
bescheidenheid siert de mens, helaas niet altijd menig
specialist.
Dit relaas is geschreven als …er was eens…. Om ieder van
onze beroepsgroep te laten nadenken en meedenken over
hoe we zelf naar buiten moeten treden; wij moeten ons
hierop beraden ...

Er wordt vaak in allerlei publicaties (vaak verkapte reclame)
van privéklinieken geroepen: “de nieuwste methode” om
daarmee te suggereren dat men het allernieuwste heeft op
een bepaald gebied en daarmee wil zeggen “wij hebben het
beste in huis”: alsof hiervoor geldt, net als bij auto’s (welke
plastisch chirurg houdt nu niet van auto’s), het nieuwste
model heeft weer betere, modernere en betrouwbaarder
technieken onder de motorkap en heeft veel meer opties dan
het voorgaande model: helaas geldt dit niet alsmaar voor
nieuwe apparatuur en producten bestemd voor de
esthetische plastische chirurgie: het nieuwste product of
methode hoeft zeker niet het beste te zijn. Echter men (de
industrie, de kliniek en de specialist) hoopt natuurlijk wel
dat een dergelijk nieuw product veel beter is, alleen al om
de marktwerkende teksten op de website ook daadwerkelijk
te kunnen ondersteunen. Maar de jonge geschiedenis van
ons vak esthetische plastische chirurgie heeft geleerd dat
onze wens vaak een ijdele hoop is; ultrasone liposuctie zou
je van het zijn, de praktijk … (zeer weinigen gebruiken het;
echter voor specifieke toepassingen heeft het zeker
meerwaarde), menig permanente filler beloofde de
permanente oplossing voor eeuwige schoonheid (wat een
ellende en complicaties van vele van deze middelen:
overigens zelf heb ik in het verleden ook een periode van
boter op mijn hoofd gehad en ook een dergelijk product
naïef en onwetend als jonge specialist gebruikt). Kwalijk
zouden we moeten vinden vooral de suggestie die een
publicatie of advertentie oproept met de kreet “de
nieuwste….”.
Echter, behalve dat allerlei klinieken en firma’s mee doen
aan “mis”leidende uitspraken en reclame, lijken plastisch
chirurgen zelf ook niet wars te zijn van deze methode:
Recent is een nieuwe Privekliniek geopend in Noord Holland,

Berend van der Lei
Hoogleraar Esthetische Plastische Chirurgie
Verbonden aan
het Universitair Medisch Centrum Groningen,
Medisch Centrum Leeuwarden,
en Privekliniek Heerenveen

IN MEMORIAM
Jaap Boelens

Hermine Raadsveld - Bootsman

Op 69-jarige leeftijd is, geheel onverwachts, collega
Boelens overleden. Hij was van 1972 tot 1997
plastisch chirurg, werkzaam in het Streekziekenhuis
Midden-Twente in Hengelo en het Twenteborg
ziekenhuis in Almelo.
Vorig jaar schreef hij een autobiografie "De Plastic
Dokter", over zijn belevenissen als plastisch chirurg.

Op 12 juli 2008 is in Parijs op 80-jarige leeftijd
collega Raadsveld - Bootsman overleden. Hermine
Raadsveld was pas de 14e vrouw geregistreerd als
chirurg in Nederland en daarmee met recht een
vrouwelijke pioneer in het vak. Opgeleid tot
plastisch chirurg in Rotterdam en aansluitend werkzaam in het Dijkzigt ziekenhuis, in combinatie met
het IJsselland Ziekenhuis. Mevrouw Raadsveld
droeg de opleiding plastische chirurgie een zeer
warm hart toe.
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HUISHOUDELIJKE VERGADERINGEN

WETENSCHAPPELIJKE 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 komende feestdagen zit er vast weer een fraai uitgevoerde agenda 2009 voor u onder de kerstboom. Vergeet vooral
niet direct de data voor de NVPC dagen te reserveren!

2008 Najaar
Dinsdag 4 november 2008 (19.00 - 20.30 uur)
Auditorium 6, Domus Medica, Utrecht

2009 Scholingsdag en voorjaarsvergadering
Donderdag 2 april en Vrijdag 3 april 2009,
Utrecht

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

2009 Scholingsdag en najaarsvergadering
Vrijdag 2 oktober en Zaterdag 3 oktober 2009,
Locatie volgt

Op de agenda van de komende huishoudelijke vergadering op
6 november staan onder andere:
- het nieuwe examenreglement,
- voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement,
- bestuurswisselingen,
- financiële rapportage,
- kwaliteitsprojecten 2008 en 2009 en
- rapportage door de commissies.

Het programma van de scholingsdagen en de oproep voor
abstracts volgen te zijner tijd.
drs. Fiore T. Nicolai
secretariaat NVPC

JAARVERSLAG 2009
Gelieve uw kopij voor het jaarverslag voor of op 31 januari
2009 aan te leveren. Commissieverslagen, meldingen
promoties, voordrachten en ontvangen prijzen kunnen per
mail worden toegezonden aan het bureau van de NVPC:
secretariaat@nvpc.nl.
Publicaties graag als volgt aanleveren:
Zimmerman-de Wael H, van Gorp H. De titel van publicatie. Tijdschrift (2002); 15: 387-392.

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

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

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
per deze uitgave onder redactie van het secretariaat van de NVPC en de tweede secretaris van het bestuur.
Redactie:
dr. M. Kreulen
drs. F.T. Nicolai
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