
Zondagmorgen 9 maart was er weer de halfjaarlijkse Kortjakje 
Zondagsschool bijeenkomst. Maar liefst 70 inschrijvingen 
mochten we verwelkomen in alle vroegte in de Zeisterbossen. 
Het onderwerp was ditmaal mamma augmentatie met vier zeer 
enthousiaste sprekers. Allereerst nam prof. Berend van der 
Lei ons mee door de geschiedenis van de mammaprothese, 
ontwikkelingen en zin en onzin omtrent prothesen. Een hoop 
antwoorden op vragen die we in de dagelijkse praktijk(en) 
tegen komen. Dr. Werner Beekman belichtte vervolgens de ins 
en outs van de primaire augmentatie, aanmeten en indicatie 
stelling waarna het woord aan dr. Julien van Rappard was. Hij 
gaf een fraai overzicht van complicaties en behandelingen na 
implantatie en secundaire reconstructies. Tot slot was het woord 
aan dr. Martine van Huizum, die de congenitale afwijkingen 
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zoals tubulaire borsten en Poland syndroom onder de loep nam. 
Zo kwamen in een ochtend alle aspecten van augmenteren aan 
bod en leverde de forumdiscussie ook de nodige leerzame tips 
en tricks op. Tevens werden de Zilverbeurs winnaars bekend, die 
gingen naar Oscar van Kooten en Jaqueline Bastiaanse. Na een 
wederom voortreffelijke lunch ging eenieder weer wijzer naar 
huis en kan de volgende datum alweer genoteerd worden:
2 november “Kortjakje laat het achterste van haar Tong zien”; 
hoofd-hals reconstructies. Nadere informatie vindt u op onze 
website www.kortjakje.info. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Kortjakje Bestuur,
Onno Schuitema, voorzitter
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n i e U W s B R I E F
nederlandse Vereniging voor Plastische chirurgie

‘08 jaargang 12 nUmmer 1

De eerste maanden van 2008 laten zien dat het een druk en 

boeiend jaar voor de NVPC gaat worden. Helaas moet de NVPC 

hierbij ook veel tijd en energie steken in kwesties binnen de 

eigen gelederen. Zo is het bestuur al enige tijd met de Orde aan 

de slag over het uitvoeren van de audit met betrekking tot de 

door DBC-onderhoud gehanteerde methodiek bij de omzetting 

van tarieven van 2007 naar 2008 . Afgesproken is dat de audit 

voor 1 april a.s. plaatsvindt. Echter tot op heden wordt niet veel 

vaart gemaakt. Noch de NZa noch de Orde lijken erg op de audit 

gebrand. Gezien de potentiële risico’s blijven wij dit nauwlettend 

volgen. Hiernaast moeten wij veel aandacht besteden aan een 

juridische procedure van één van onze leden tegen een voormalig 

woordvoerder van de NVPC. Ook dit vergt tijd en aandacht. 

Een ander punt van zorg is de instroom in 2009. Hierover is 

onlangs een advies verschenen van het Capaciteitsorgaan. In 

het Capaciteitsplan 2008 wordt voor 2009 geadviseerd 4 à 7 

artsen de opleiding tot plastisch chirurg te laten starten. Een 

aanzienlijk lager aantal dan de NVPC destijds heeft geadviseerd. 

Het verschil blijkt te herleiden tot berekeningen van het NIVEL 

waarop het advies van het Capaciteitsorgaan blijkt te zijn 

gebaseerd. Het bestuur stelt op dit moment alles in het werk 

om deze, in onze ogen onacceptabele raming, bij te stellen.

De BBC blijft actief om tariefzaken te volgen. Dit is een 

‘hele toer’. Dat ligt niet zozeer aan hun inzet en expertise, 

maar vooral aan de wijze waarop tariefswijzigingen aan 

wetenschappelijke verenigingen worden aangeleverd. 

Onbegrijpelijke tabellen, meestal voorzien van onduidelijke en 

niet complete toelichtingen en betrekkelijk korte deadlines, 

zijn meer regel dan uitzondering. De BBC heeft hierover medio 

maart met DBC-onderhoud gesproken. Positief is dat dit punt 

wordt onderkend en toegezegd is intern te bekijken op welke 

manier dit kan verbeteren. Hiernaast speelt een traject rond 

nieuwe zorgproducten en tarieven met de naam DOT (DBC’s op 

weg naar Transparantie). Erg transparant is dit alles nog niet en 

eind april wordt landelijk op bestuurlijk niveau besloten of dit 

doorgaat. Input vanuit de BBC hierover is hier mede bepalend. 

Het wordt dit jaar ook druk, omdat een aantal van de vorig 

najaar ingediende kwaliteitsprojecten waarschijnlijk zullen 

worden gehonoreerd. Eind maart vond hierover overleg 

plaats met de Orde en fiat wordt verwacht voor het project 

‘Kwaliteitsrichtlijnen voor privé-klinieken’. Dit moet resulteren 

in een nieuw keurmerk. Daarnaast krijgt de NVPC een eigen 

budget voor één of twee richtlijnen. Tot slot wil het bestuur 

Fiore Nicolai voorstellen. Zij is per 10 maart aangesteld als 

vaste secretaresse op het verenigingsbureau en vervangt de 

dames van Cantrijn. Een nadere introductie kunt u lezen in de 

komende Nieuwsflits.Het bovenstaande is maar ‘een greep’ uit 

de zaken die spelen. Graag houdt het bestuur u op de hoogte. Op 

de huishoudelijke vergadering van 24 april a.s. hopen wij u te 

mogen begroeten en bij te praten over de laatste ontwikkelingen. 

  

Het bestuur

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 

VooraanKondiging nVePc jaarcongres 12 & 13 december 2008

International faculty

procedures worden gedemonstreerd. De dag wordt afgesloten 

met een verrassingsdiner. Voordrachten zaterdag 13 december 

in het Hilton Hotel Amsterdam met internationale sprekers.

 

geachte collegae,



ZWolsch sUcces in madrid

Dr. Marius Kemler, Assa Braakenburg en Jeroen van Uchelen 
hebben in november 2007 hun Ebopras-examen gehaald.
We willen jullie nogmaals feliciteren.

De maatschap plastische chirurgie Zwolle

VooraanKondiging

Geachte collega,
Op vrijdag 4 juli aanstaande neemt prof.dr. Peter Robinson 
afscheid als staflid van de afdeling Plastische Chirurgie van het 
UMCG. Wij organiseren voor hem een feestelijke dag met een 
hoog reüniegehalte in de vorm van een symposium. Aanvang 
9.30 uur met aansluitend ’s avonds een diner.
Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? Een officiële 
uitnodiging volgt binnenkort.

Met vriendelijke groet,

Het afscheidscomité,
Prof.dr. Paul Werker
Prof.dr. Berend van der Lei
Antoinette van Minnen
Jacoline Blokzijl

VoorjaarsVergadering 2008

op woensdag 23 en donderdag 24 april 2008 hopen wij u allen 
weer te zien op de scholingsdag en de voorjaarsvergadering. Op 
beide dagen bent u welkom in de Domus Medica in Utrecht. 
De scholingsdag op woensdag is ook dit jaar weer onder 
verantwoordelijkheid van de commissie ONE georganiseerd. De 
te bestuderen leerstof is:
Module I: Inleiding Plastische Chirurgie; geschiedenis, principes 
en wondgenezing.
Na het examen, op woensdagavond, is het traditionele diner 
voor alle leden, aspirant-leden en buitengewone leden. Ook dit 
keer is weer een bijzondere locatie uitgezocht door de JVPC, dus 
we verwachten een grote opkomst.
De wetenschappelijke vergadering is op donderdag 24 april. Wij 
roepen u op om uw abstracts vanaf vandaag weer aan te melden 
via de website www.nvpc.nl. Sluitingsdatum voor het insturen 
van abstracts is 4 april 2008.
Instructie voor het insturen van abstracts: op het privé-gedeelte 
van de website staat onder ‘vergaderingen’ een invulformulier. 
De richtlijnen voor het insturen van abstracts kunt u downloaden 
van de website. Houdt u zich s.v.p. strikt aan de richtlijnen. Er 
is geen speciaal thema voor deze dag en de abstracts zullen 
alleen op hun wetenschappelijke merites worden beoordeeld.
N.B.: Bedenk dat niet-leden niet in kunnen loggen op het privé-
gedeelte van de website. Wij verzoeken de mede-auteur om zorg 
te dragen dat het abstract op de juiste wijze ingediend wordt.
Een aparte sessie wordt gehouden, waarin assistenten een 
wetenschappelijk onderzoeksprotocol kunnen presenteren van 
bijvoorbeeld hun promotie-onderzoek. Doel hiervan is om in een 
vroeg stadium van onderzoek de onderzoeker van waardevolle 
suggesties te voorzien. Tevens is er weer een sessie esthetiek 
onder voorzitterschap van de NVEPC. Graag zien wij uw bijdragen 
tegemoet! Voor zowel de scholingsdag als de wetenschappelijke 
vergadering, of beter nog beide dagen, kunt u zich aanmelden 
via de website. De vroege aanmelders krijgen korting op de 
inschrijfgelden, dus schrijf u meteen in! En schrijft u zich 
ook direct in voor het diner! Omdat niet-leden niet kunnen 
inloggen, vragen wij de superviserende leden ervoor te zorgen 
dat de niet-leden zich kunnen inschrijven.
N.B.: Alleen bij uitzondering kan een inschrijfformulier door het 
secretariaat (secretariaat@nvpc.nl) worden opgestuurd.
Met collegiale hoogachting en vriendelijke groet,

dr. E.H.M. Hartman en dr. I.M.J. Mathijssen
secretariaat@nvpc.nl

Door verzekeraars en politiek wordt in toenemende mate 
gevraagd om richtlijnen voor de diverse ingrepen, met name die 
uit het B- . Door deze vanuit de beroepsvereniging op te stellen, 
houden we zelf de controle over de inhoud. Zonder richtlijnen 
gaan verzekeraars zeker zelf de randvoorwaarden bepalen 
rondom goedkeuring voor een ingreep. Voor het komende jaar 
heeft het bestuur de volgende items op de agenda gezet. Het 
carpaal tunnel syndroom is niet opgenomen aangezien daar al 
een (multidisciplinaire) richtlijn voor ontwikkeld is, welke u 
via de website kunt opvragen. Er wordt momenteel al gewerkt 
aan een richtlijn rondom de labia minora reductie, samen met 
de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Per 
onderwerp willen wij een kleine groep samenstellen, waarbij 
één persoon de verantwoordelijkheid krijgt om zaken op tijd 
aan te leveren aan de NVPC. Streven is om aan het eind van 
2008 richtlijnen voor de volgende onderwerpen te hebben:
•	 Afstaande	oren
•	 Blepharoplastiek	bovenoogleden
•	 Mammareductie
•	 Mamma-augmentatie	
•	 Mammareconstructie	(primair	en	secundair)	
•		Postbariatrische	chirurgie	
•		Abdominoplastiek
•		M.	Dupuytren
•		Pees-,	zenuwletsel	hand
•		Microchirurgische	reconstructie	bij	hoofd-hals	tumoren
•		Voorhoofdslift
Het wordt zeer gewaardeerd als u zich zelf aanmeldt voor deelname 
hieraan. Het bestuur zal uiteindelijk de groepssamenstelling 
vaststellen. 

Dr. I.M.J. Mathijssen
Secretaris NVPC

monodisciPlinaire richtlijnen/  
 standPUnten Voor de nVPc



23 en 24 mei 2008 organiseert de Dr Tulp Foundation de 
Facial Plastic Surgery course!

Vrijdag 23 mei zullen prof. Gubish, prof. Kon en dr. Davies 
hun tips en tricks in de rhinoplasty tonen en op zaterdag 
24 mei zullen dr. Davies, dr. Verpaele en drs. Fechner u 
alles leren over de facelift. Natuurlijk is er veel tijd en 
begeleiding om te oefenen op de fresch frozen kadavers.
Voor meer informatie zie www.drtulp.nl

Vriendelijke groet namens het bestuur van Dr Tulp 
Foundation,

Martine van Huizum 

oProeP gegeVens 
jaarVerslag 2007

Dames, heren,
Graag wil ik een ieder vragen, volgens onderstaande lay-out 
(Times New Roman 12, vetgedrukt of cursief, juiste volgorde), 
gegevens aan te leveren voor het jaarverslag NVPC 2007.

- Jaarverslag van alle commissies NVPC
- Promoties 
 De titel van het proefschrift
 Naam auteur
 Datum
 Universiteit van …….. 
- Publicaties (enkel in peer reviewed journals)
 Cantrijn IJC. De titel van de publicatie. Tijdschrift   
  (2005)15:387-392.
- Ontvangen prijzen

Inleveren voor 7 april 2008 middels e-mail: 
secretariaat@nvpc.nl

Ingrid Cantrijn, secretariaat NVPC

saVe the date!!!

Boekpresentatie van het boek Vuur, afscheidspartij, kort ‘prettig 
symposium’, drank en muziek op donderdag 15 mei 2008. Vanaf 
15.30 uur in het Kennemer Theater te Beverwijk.

Dr. F. Groenevelt

mondeling examen
12 december 2008 

Gezocht: Chef de clinique 
plastische chirurgie 

Isala klinieken, Zwolle

De maatschap plastische chirurgie Zwolle zoekt op 
korte termijn een enthousiaste chef de clinique met 
goede contactuele vaardigheden en een flinke 
dosis werklust. Vanwege onder andere een vergro-
ting van ons adherentie-gebied en een toename 
van hand- & polschirurgie en de primaire mamma-
reconstructies, is op korte termijn uitbreiding nood-
zakelijk. De aanstelling geldt voor een jaar en kan 
resulteren in toetreding tot de maatschap. 
In uw functie wordt u uitvoerig blootgesteld aan 
hand- & polschirurgie, alle vormen van (borst-) re-
constructie, microchirurgie en de algemeen plasti-
sche praktijk. Een nauwe betrokkenheid bij de op-
leiding plastische chirurgie is vanzelfsprekend en 
het doen van onderzoek wordt gestimuleerd.
U kunt uw interesse, vergezeld van uw CV, voor 20 
april kenbaar maken aan:

Isala klinieken 
Maatschap plastische chirurgie 

T.a.v. Dr. P. Houpt 
Postbus 10400 

8000 GK  Zwolle 

geachte leden nVPc

De maatschap plastische chirurgie van het Haga ziekenhuis Den 
Haag (locaties Leyenburg (RKZ) en Juliana Kinderziekenhuis) 
is, in verband met het zwangerschapsverlof van Marjorie Braam 
op zoek naar een waarnemer m/v vanaf half juni 2008 tot 1 
november 2008 (of langer).  Het betreft een vierdaagse werkweek 
(ma  t/m do)  waarin de gehele plastische en reconstructieve 
chirurgie beoefend kan worden, maar is in overleg flexibel in 
te vullen. Wij verzoeken u bij interesse contact op te nemen 
met Marjorie Braam (mobiel: 06-22476166, via het secretariaat 
070-2102987 of via e-mail: marjoriebraam@hotmail.com).

Met vriendelijke groeten,
Maatschap Plastische Chirurgie
Richard Koch, Nicole Posch, Marjorie Braam



In verband met een uitbreiding van de formatie plastisch chirurgen en de beëindiging van de praktijk van collega dr. H.F. Aarts hal-
verwege 2008, nodigen de plastisch chirurgen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch en omstreken belangstellenden uit om 
te solliciteren naar de functie van 

Plastisch Chirurg (75-100%) m/v 
Naast de vertrekkende collega, bestaat het huidige team uit R.J.P.M. Franken, mw. dr. E.P.A. van der Heijden, R.A.E.C. Hermens & 
D.A.M. Mulder.
Alle facetten van de hedendaagse perifere plastische chirurgie worden uitgeoefend. Er bestaat de mogelijkheid daarnaast in een privé-
kliniek te werken. Met de concentratie in de nieuwbouw van ons ziekenhuis, waarbij vier locaties worden samengevoegd (2011), lijkt 
verdere differentiatie gewenst.

Het JBZ is een modern ziekenhuis dat als lid van de Stichting Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen opleiding en 
onderwijs hoog in het vaandel heeft staan. De regio ‘s-Hertogenbosch staat garant voor een groot adherentie-gebied in een prettig 
leefklimaat, centraal in Nederland gelegen. Bovenal vinden we het belangrijk aan te geven dat de zittende plastisch chirurgen de nieuwe 
maat op alle mogelijke wijzen zullen ondersteunen in het verder uitwerken van het onlangs opgerichte Hand & Pols Expertise Centrum. 
Wij vragen een geregistreerd plastisch chirurg, echter aspirant-leden, die nu of  eind van het jaar afzwaaien, worden nadrukkelijk aan-
gemoedigd te solliciteren.
Behalve doorzettingsvermogen en goede contactuele eigenschappen ziet u de komende veranderingen in de gezondheidszorg niet als 
een bedreiging maar als een unieke kans om zelf  meer regie te krijgen over uw praktijkinvulling. Bovenal echter staat u bekend om 
uw goede werkhouding en bent u een teamspeler. Overname van de praktijk zal geschieden volgens de richtlijnen van de Orde van 
Medisch Specialisten. 

Interesse?
Uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie richten aan de heer prof.dr. W.J.M. Spaan, 
voorzitter van de Raad van Bestuur, Postbus 90153, 5200 ME ‘s-Hertogenbosch.

Algemene informatie over het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat vermeld op de website www.jeroenboschziekenhuis.nl

MAATSCHAP PLASTISCHE CHIRURGIE  TWENTE – OOST ACHTERHOEK

Wij zoeken per 1 mei 2008 een

Chef de clinique  (0,9 FTE)
De maatschap van vijf leden werkt op meerdere locaties:

MST Enschede – Oldenzaal
SMT Hengelo

SKB Winterswijk

De plastische, reconstructieve chirurgie wordt in zijn volle breedte uitgeoefend: hand- en polschirurgie, schizischirurgie, hoofd- 
halsreconstructie en cosmetische chirurgie (kliniek COSMEA 

binnen een intramurale setting).

In verband met de leeftijd van de twee oudste maten behoort toetreding tot de maatschap na afloop van 
een jaar bij wijze van opvolging dan wel uitbreiding tot de mogelijkheden.

Informatie over deze functie kunt u inwinnen bij 
mevrouw Y.C.M.M. Smulders, maatschapcoördinator, 

tel. 074-2566021 of 06-38204283

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen drie weken na verschijnen van deze advertentie sturen naar:

Mevr. Y.C.M.M. Smulders
Secretariaat Plastische Chirurgie

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente
Postbus 50000, 7500 KA Enschede  


