Voor uitbreiding van de maatschap plastische chirurgie in de
Isala kliniek te Zwolle zoeken wij per 1 januari 2008

een plastisch chirurg
Als plastisch chirurg binnen onze maatschap bestrijkt u samen met vier collega’s het volledige terrein van de plastische chirurgie.
Dat doet u in Zwolle, in het Diaconessenhuis in Meppel en in een privé-kliniek.
Onze bijzondere aandachtsgebieden zijn de hand- en polschirurgie, schisischirurgie en (microchirurgische) mammareconstructies.U
heeft hart voor dit boeiende vak en u werkt efficiënt. Daarnaast kunt u zich goed inleven in – en communiceren met - uw
patiënten. U wilt uw ervaring en kunde in één van de deelgebieden, bij voorkeur de handchirurgie, verder ontwikkelen en u bent
bereid het EBOPRAS- en FESSH-diploma te behalen. Ook neemt u graag deel aan trajecten binnen onderwijs, opleiding en management.
Voor meer informatie kunt u bellen met Dr. P. Houpt: (038) 424 71 69, of e-mailen naar houpt@nvpc.nl.
Advert
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NIEUWSBRIEF
Zeer geachte collegae,

betreft het een aan het uurloon gekoppeld bedrag bestemd voor
In de afgelopen maanden werd via een enquête aan u gevraagd
kwaliteitsborging zonder dat het deel uitmaakt van uw uurloon.
of u lid bent van de Orde van Medisch Specialisten. De uitkomst
Dit wordt vervolgens, buiten u om, centraal geïnd. Deze gelvan deze peiling was op z’n minst ontnuchterend. Iets minder
den worden uitgekeerd aan een stichting, waarvan het bestuur
dan de helft van de respondenten is lid van de Orde en van die
gevormd wordt door de Orde samen met Zorgverzekeraars Neleden is 49% niet tevreden en overweegt 32% zijn lidmaatschap
derland (ZN). De wetenschappelijke verenigingen spelen hierin
op te zeggen. Vooral leden, die bestuurlijk met het Orde-bureau
formeel geen rol. Volgens het merendeel van de wetenschapte maken hebben of hadden, zijn kritisch over de Orde.
pelijke verenigingen doet dit niet recht aan de feitelijke werkIn het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren is
zaamheden, gestelde eisen, taak, positie en representativiteit
dit niet verwonderlijk. De Orde zag zich genoodzaakt keuzes te
van wetenschappelijke verenigingen. Het gaat volgens ons om
maken m.b.t. het uurloon, de DBC-exercitie en de veranderde
een door inspanning van alle specialisten (en vrijwel alle spefinanciering van de kwaliteitsborging (lees afschaffing van de
cialisten zijn lid van hun WV) verkregen fonds, van waaruit,
overheidsbijdrage), die leidde tot afslanking van het bureau.
naar rato, zonder tussenkomst van
Ook de communicatie met de
wetenschappelijke verenigin- Aankondiging najaarscongres 2007 derden in ieder geval een substantigen (WV’en) verliep, to put it Op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober wordt het najaarscon- eel deel van kwaliteitsgelden direct
mildly, niet zoals we dat graag gres van de NVPC gehouden in de Domus Medica te Utrecht. zou moeten terugvloeien in de kas
zouden zien. Voorstellen van- Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de wetenschappelijke verenigingen. Deze zijn immers primair
uit het veld voor uitbreiding
(www.nvpc.nl).
verantwoordelijk voor kwaliteitsbevan het B-segment in 2008
leid en maken hiervoor kosten. We zijn er nog niet uit. Gezien
(dus ‘vrij’ onderhandelbaar) werden niet of slechts gedeeltelijk
bovenstaande ontwikkelingen zijn eenheid binnen de NVPC en
gehonoreerd. Het definitieve advies aan de minister werd niet
gezamenlijk optrekken van wetenschappelijke verenigingen
eerst met de WV’en besproken. Het verzoek van ZN eind juli van
randvoorwaarden voor succes. Dit laatste kost veel tijd voor
dit jaar om voor 7 september a.s. zorgpaden te definiëren voor
het bestuur en de directeur. Een aantal kwesties is complex
bijv. de meatotomie?! in plaats van de door uw BBC gevraagde
en brengt door het grote aantal partijen veel werk met zich
fasciotomie (381-382), was het eerste signaal dat er iets ‘mis’
mee. Soms is het een processie van Echternach: twee stappen
was gegaan. Dit wekte, naast verbazing en onbegrip, ook ergervooruit en één achteruit. Toch gaat het de goede kant op. De
nis o.a. door de onbehoorlijke hoeveelheid werk die dit met
NVPC heeft zich door haar actieve opstelling, als enige kleine
zich meebracht midden in de vakantieperiode. De WV’en, gewetenschappelijke vereniging, een plek weten te verwerven in
confronteerd met een toegenomen werkdruk en vooral kosten
het overleg van de ‘grote’ wetenschappelijke verenigingen. Dit
voor het inhuren van mankracht om aan de ‘kwaliteits’-eisen
geeft de mogelijkheid om mee te praten over belangrijke on(de aanhalingstekens zijn van mij) te voldoen, vroegen zich tijderwerpen en onze belangen ‘over het voetlicht te brengen’.
dens een vergadering met de Raad WOK (wetenschap, opleiding
Ook intensievere contacten met CVZ, NZa, VWS, IGZ, ZN, Borsten kwaliteit) dan ook bezorgd af, hoe de 50 eurocent, die van
kanker Vereniging Nederland en media beginnen langzaam hun
uw uurloon van € 132,50 wordt afgehouden, wordt besteed.
vruchten af te werpen. Dit betekent niet dat wij op alle punten
De vrees bestaat dat het geld niet voornamelijk naar de WV’en
ons gelijk krijgen. Wel weten wij regelmatig zaken te realiseren
gaat, maar dat wederom een bureaucratisch vehikel wordt opge(vergoeding borstreconstructie op de politieke agenda, machtituigd om dit geld (circa 10 miljoen euro op jaarbasis) te behegingskwestie, tijdige informatie van IGZ bij problemen, tijdige
ren. Tijdens deze discussie (die overigens nog niet is afgerond)
informatie over standpunten, tijdig persbericht…etc.) en wordt
werd één ding duidelijk: er bestaat een verschil van inzicht
er beter naar de NVPC geluisterd. Wij zijn er echter nog niet.
tussen de WV’en en de Orde over eigendom van de genoemde
Professionele ondersteuning en lobby, ook op langere termijn,
50 eurocent. Volgens de Orde (bij monde van haar voorzitter)
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is broodnodig om resultaten in dit vaak wat schimmige bestuurswereldje te behalen en te behouden.
Belangrijk voor ons is dat u het bestuur hierin steunt. Uw mening over zaken rond kwaliteitsgelden en de Orde horen wij
graag. Hiernaast vinden wij het belangrijk te weten wat u van
de NVPC verwacht en waar u behoefte aan heeft. Feedback over
onderwerpen als: opleiding, samenwerking met Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), media/marketingbeleid, beroepskrachtenplanning en verhoging van kwaliteitseisen voor extramurale
klinieken krijgen wij graag. Wij plastici zijn toch bij uitstek in

staat tot het vinden van creatieve oplossingen voor de op ons
afkomende problemen?!
Ik zou u daarom willen vragen niet te schromen uw ideeën
verbaal of op schrift vooraf of tijdens de najaarsvergadering 6
oktober a.s. aan te dragen. Uw mening en vanzelfsprekend uw
aanwezigheid tijdens deze najaarsvergadering wordt door ons
zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
drs. J.E. Sluimers, voorzitter NVPC

Uitslag enquête: 53% van NVPC-leden niet lid van de Orde
De NVPC heeft een enquête gehouden onder haar leden. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld:
1. Bent u lid van de Orde? ja/nee
2. Zo ja, bent u tevreden over uw lidmaatschap? ja/nee
3. Zo nee, overweegt u het lidmaatschap van de Orde op te zeggen? ja/nee
Hiernaast zijn de NVPC-leden in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken. Wij hebben hierdoor een
goed beeld in de beweegredenen van de leden voor wel of geen lidmaatschap van de Orde. De antwoorden geven
een treffend beeld hoe men tegen de Orde “aankijkt”. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies van de enquête
puntsgewijs weergegeven.
Uitslag enquête:
• In totaal hebben 193 NVPC-leden de enquête ingevuld. De NVPC heeft 219 gewone leden. Dit betekent een
respons van 88%. De enquête geeft dus een representatief beeld.
• Van de responderende NVPC-leden zijn:
- 104 leden niet lid van de Orde = 53%
- 93 leden wel lid van de Orde = 47%
• Van de NVPC-leden, die tevens lid zijn van de Orde, zijn:
- 44 = 48,9% niet tevreden over het lidmaatschap van de Orde
- 46 = 51,1% wel tevreden over het lidmaatschap van de Orde
• Van de 93 NVPC-leden en tevens lid van de Orde overwegen:
- 30 leden = 32% het lidmaatschap van de Orde op te zeggen
- 63 leden = 68% het lidmaatschap niet op te zeggen
In de enquête komen veel verschillende argumenten naar voren voor ontevredenheid over het lidmaatschap van
de Orde. Dit varieert van neutrale opmerkingen als: “ik voel mij onvoldoende vertegenwoordigd” tot “inferieure
belangenbehartiging”. Ook vallen veelvuldig woorden als: “te angstig, te laat, oneerlijke en misleidende informatie
aan leden om deze te manipuleren”. De NVPC-leden die wel lid zijn van de Orde geven veelvuldig aan dat er feitelijk
geen vertrouwen bestaat in de Orde van Medisch Specialisten. Men vertrouwt de Orde niet en is er niet zeker van of
de Orde aan “hun kant” staat. Hiernaast valt het op dat NVPC-leden die veel met de Orde te maken hebben gehad (via
commissies) veel negatiever over de Orde zijn dan NVPC-leden die relatief weinig contact hebben gehad met de Orde.
Conclusies:
1. Het merendeel van de NVPC-leden (53%) is niet lid van de Orde.
2. Het vertrouwen in de Orde is niet heel groot.
3. Gezien het hoge percentage van NVPC-leden dat niet lid is van de Orde kan voorzichtig geconcludeerd worden dat
de NVPC-leden de NVPC primair zien als de behartiger van hun belangen.
Mr. J.W. Thissen, directeur

Vergoeding kosten EBOPRAS- en Europees Handexamen voor assistenten/
jonge klaren
Zoals reeds eerder aangekondigd in de eerste nieuwsbrief van dit jaar heeft het bestuur besloten een tegemoetkoming examengeld te
betalen aan assistenten en jonge klaren die slagen voor het EBOPRAS-examen of voor het Europees Handexamen.
Dr. I.M.J. Mathijssen, bestuur NVPC

Uitspraak gebruik “Plastisch aangezichtschirurg”
door niet-plastisch chirurgen
Collega Zweep heeft ons geïnformeerd betreffende een zaak in
Tergooiziekenhuizen waar de KNO-arts zich manifesteerde als
“plastisch aangezichtschirurg”. De maatschap Plastische Chirurgie
aldaar heeft bezwaar aangetekend, waarna de Raad van Bestuur
het advies heeft ingewonnen van de KNMG. Professor Legemaate,
juridisch adviseur van de KNMG, heeft geadviseerd dat de KNOarts niet gerechtigd is de titel plastisch chirurg of een daarop
gelijkende titel zoals plastisch aangezichtschirurg te gebruiken.
Het werd wel mogelijk geacht dat de KNO-arts zijn expertisege-

Jaarlijkse zeildag JVPC 2007
Het is al jarenlang een traditie, de zeildag van de JVPC. Werd
de zeildag gewoonlijk gehouden rond vaderdag, nu vond het
later in het seizoen plaats. Op 11 augustus meldden ruim dertig
AIOS, ANIOS en onderzoekers zich aan boord van De Egelantier,
een tjalk uit de vloot van de Muider Compagnie. Al jaren wordt
een dag uitgekozen met heerlijke zon en een fatsoenlijk briesje.
Ook dit jaar weer, de motor kon uit, de zeilen konden gehesen
worden met een koers waarbij Pampus vaak in zicht was. Velen
staken de handen uit de mouwen en hielpen de schipper.
Na de lunch vond de gebruikelijke ledenvergadering plaats. Aangezien onze benen niet op de zee (lees Markermeer) getraind
zijn en de zonneminuten deze zomer schaars zijn, werd snel
weer het dek gekozen voor het zeilen en zonnen.
Het zeilavontuur werd als gewoonlijk afgesloten met een heerlijk diner aan de sluis van Muiden. De bel voor het openen en
sluiten van de sluis zal bij velen nog lang nageklonken hebben
die nacht.
De zeildag was wederom een geslaagde bijeenkomst, met een
hoge opkomst, en interesse van “jong” tot “oud”. Op 5 oktober
zien we elkaar weer, en hopelijk niet alleen op de scholingsdag zelf. Dit jaar zal de JVPC het gebruikelijke diner na het
examen organiseren. JVPC- en NVPC-leden zijn welkom in het
Polman’s Huis in Utrecht waar een heerlijk buffet voor ons klaar
zal staan. Uiteraard zal de avond voortgezet kunnen worden
in de Utrechtse binnenstad. Hopend op een zeker zo gezellige
avond als in Knokke vorig jaar.
Namens de JVPC, drs. C.A. van Nieuwenhoven

bied aangeeft, zoals de plastische aangezichtschirurgie, mits dit
expertisegebied binnen het betreffende specialisme is aanvaard
en erkend.
Mocht u binnen uw ziekenhuis een dergelijke situatie hebben, dan
adviseert het bestuur u dit aanhangig te maken bij uw Raad van
Bestuur onder verwijzing naar deze casus.
Dr. I.M.J. Mathijssen, bestuur NVPC

AANKONDIGING KORTJAKJE ZONDAGSSCHOOL 4 NOVEMBER 2007
‘Kortjakje tussen neus en lippen door’
Geachte collegae, zondag 4 november aanstaande is in Kasteel
Kerckebosch alweer Kortjakje Zondagsschool. Thema van deze
ochtend is Schisis; primaire en secundaire behandeling, met
uiteraard uitgebreid aandacht voor de anatomie van het gelaat
en workshops. Vanzelfsprekend bent u van harte uitgenodigd
en gaat de inschrijving via de website http://utopia.knoware.
nl/users/feitz/kortjakje. Sprekers van deze ochtend zijn Ronald
Bleijs, professor Spauwen, Corstiaan Breugem en Jacques van
der Meulen.
Hopende u in grote getalen te mogen verwelkomen, met Zondagse groet namens het bestuur,
drs. O.P. Schuitema, secretaris
Programma:
8:30 - 9:00
9:00 - 9:05
9:00 - 9:40
9:40 -10:15
10:15 -10:35
10:40 -11:15
11:15 -11:40
11:40 -12:00
12:00 -12:50
12:50 -13:00
				
13:00			

inschrijven
welkomstwoord
Ronald Bleijs
Christiaan Breugem
Pauze
Jacques van der Meulen
Professor Spauwen
Pauze
Workshops
Zilverbeurs praatjes
(Jean Bart Jaquet en Anne-Floor Macaree)
Lunch

CALL FOR ABSTRACTS NAJAARSVERGADERING 2007
De komende wetenschappelijke najaarsvergadering van de NVPC
zal op zaterdag 6 oktober 2007 plaatsvinden in de nieuwe
Domus te Utrecht.
U wordt van harte uitgenodigd om vóór 3 september 2007 een
abstract van de voordracht, die u tijdens deze vergadering wilt
presenteren, in te sturen. 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. Wij verzoeken u om u strikt aan deze richtlijnen te houden.
Er is geen speciaal thema voor deze dag en de abstracts zullen
derhalve enkel op hun wetenschappelijke merites worden beoordeeld.

Vooraankondiging NVEPC Jaarcongres 14 & 15 december 2007
International faculty
Live Surgery vrijdag 14 december: 3 simultane OK-sessies in het
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, met nationale en internationale operateurs waarbij voorhoofd-, ooglid- en midfaceprocedures worden gedemonstreerd. De dag wordt afgesloten
met een verrassingsdiner.
Voordrachten zaterdag 15 december in het Hilton hotel Amsterdam met internationale sprekers.

Vertrek Steven Hofer
Stefan Hofer zal per 1 oktober starten als Head of Divison Plastic and Reconstructive Surgery en Wharton Chair in Reconstructive Plastic Surgery aan University Health Network en Mount
Sinai Hospital, en als associate professor aan de University
of Toronto. De aanstelling is zowel klinisch als voor research,
waarbij het zwaartepunt op hoofd/hals-reconstructies, mammareconstructies, reconstructies na (osteo)sarcoomresectie en
facial reanimation zal liggen. Dit is een prachtige stap in zijn
carrière, waarbij wij hem en zijn gezin alle geluk toewensen.

Plastisch chirurgen in opleiding die net gestart zijn met onderzoek, of dat op korte termijn willen gaan doen wordt verzocht
hun onderzoeksprotocol te presenteren. Doel hiervan is om in
een vroeg stadium van het onderzoek de assistent van waardevolle adviezen te voorzien.
Tevens is er een sessie esthetiek, waarvan de NVEPC voorzitter
zal zijn.
Gaarne zien wij uw bijdragen tegemoet!
Met collegiale hoogachting en vriendelijke groet,
Dr. E.M.H. Hartman en Dr. I.M.J. Mathijssen
secretariaat@nvpc.nl

Vertrek Cromheecke
Eind dit jaar zal Michel Cromheecke Nederland verlaten en gaan
werken in Zweden. Michel heeft zich sinds 2001 met ongekend
enthousiasme en hartstocht ingezet voor de NVPC en is van
onschatbare waarde geweest. Wij wensen Michel en zijn gezin
alle voorspoed toe bij hun Zweeds avontuur.
Dr. I.M.J. Mathijssen, bestuur NVPC

Handexamen Erik Walbeehm
Trots kunnen wij u melden dat Erik Walbeehm is geslaagd voor
het Europees handexamen dat dit jaar werd afgenomen in Athene.
Namens de stafleden plastische chirurgie Erasmus MC,
Prof. Dr. S.E.R. Hovius

Namens de stafleden plastische chirurgie Erasmus MC,
Prof. Dr. S.E.R. Hovius

Aankondiging promotie drs. H.A.H. Winters
Op vrijdag 28/09/2007 om 10.45 uur hoopt drs. H.A.H. Winters te promoveren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift: “Vascularised Bone of Fibula and Iliac Crest, a single surgeons experience of more than ten years”.

MAATSCHAP PLASTISCHE
CHIRURGIE FRIESLAND
Wij zoeken een plastisch chirurg
De maatschap Plastische Chirurgie en Handchirurgie Friesland oefent haar werkzaamheden uit op meerdere
locaties in de provincie; de kern van de activiteiten ligt in het MCL
De maatschap beschikt in het MCL over de volledige opleidingsbevoegdheid plastische chirurgie
In verband met het vertrek van Dr. M. Cromheecke naar het buitenland zoekt de maatschap per 1 januari 2008
een

Plastisch chirurg M/V
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij:
• De microchirurgie goed beheerst, in het bijzonder reconstructies in het hoofd-halsgebied.
• De microchirurgische mammareconstructies in het MCL verder ontwikkelt.
• De hand- en polschirurgie goed beheerst.
• Interesse heeft in de esthetische chirurgie.
• Wetenschappelijke belangstelling heeft, bij voorkeur blijkend uit publicaties en/of
een voltooide of binnenkort te voltooien dissertatie.
• Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en graag werkt in multidisciplinair verband.
• Bereid is actief deel te nemen in opleiding en onderwijs.
• Bereid is functies binnen de medische staf en de ziekenhuisorganisatie te vervullen.
Opname in de maatschap geschiedt volgens de richtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten.
Informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de leden van de maatschap,
te bereiken via het MCL, tel 058-2866145.
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u binnen drie weken na verschijning van
deze advertentie richten aan:
Dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven
Raad van Bestuur Zorggroep Noorderbreedte
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden.

Gevraagd:
2 nieuwe enthousiaste maatschapsleden
in het Martini Ziekenhuis Groningen (0,8 FTE ).
Begin 2008.
Gaarne schriftelijke sollicitaties binnen 6 weken naar:
Mevr. S.J.M. Jongen, plastisch chirurg, manager maatschap
Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Martini Ziekenhuis,
locatie van Swieten, Van Swietenlaan 4, 9728 NZ Groningen.
Voor info: 050-5247967

