Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

NIEUWSBRIEF
GEACHTE COLLEGAE,
“Een nieuwe lente een nieuw geluid”???
We zijn het nieuwe jaar gestart met een nieuw kabinet. Van
kille rekenmeesters naar suikergoed strooiende sinterklazen? De
problemen in de gezondheidszorg zullen er niet minder door
worden. Onze nieuwe minister Ab Klink is één van de architecten van het nieuwe zorgstelsel en sprak bij zijn aantreden over
een “gespreid” (de aanhalingstekens zijn van mij) bedje. Ook
het regeerakkoord laat weinig ruimte voor speculatie. Het loslaten van de Lumpsum-systematiek, een gefaseerde invoering
van het “vrij onderhandelbare” B-segment en het doorgevoerde
uurtarief maken uitspraken over uw inkomensontwikkeling even
hachelijk als die over het weer. Toch is het niet alleen kommer en kwel. Onze contacten met de verzekeraars en de overheid zijn mede dankzij de inspanningen van collega Aarts en ZN
weer in een wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Dat moet
met name de in onze ogen onwenselijke bureaucratie, die ontstaan is naar aanleiding van de DBC-kleuring, doen verminderen
en als het even kan doen verdwijnen. We starten dit jaar in

BEURZEN EURAPS
Elk jaar worden door de EURAPS de volgende beurzen
toegekend:
EURAPS YOUNG PLASTIC SURGEON SCHOLARSHIPS
Er zijn 6 beurzen beschikbaar voor een stage Plastische Chirurgie in Europa gedurende 1 tot 3 maanden.
Voorwaarden: Europees inwoner, plastisch chirurg en maximaal
37 jaar.
Deadline: 1 december 2007
EURAPS/AAPS FELLOWSHIP
Er is 1 beurs beschikbaar voor een stage Plastische Chirurgie in
een geselecteerd Amerikaans centrum gedurende 3 maanden.
Voorwaarden: minder dan 10 jaar werkzaam zijn als plastisch
chirurg binnen Europa.
Deadline: 1 december 2007
Voor meer informatie: www.euraps.org

IQUAM-consensus
graag op attenderen dat
Het bestuur van de NVPC wil u er
site kunt terugvinden.
u de IQUAM-consensus op de web
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ons nieuwe onderkomen in de Domus Medica met de kersverse
directeur Jan Willem Thissen, jurist en organisatie-adviseur, die
zijn sporen in de specialistische gezondheidszorg heeft verdiend
en een nieuwe secretariële ondersteuning. Veel van de in het
recente verleden gestarte initiatieven op het gebied van opleiding en profilering zijn alive and kicking en al houden de media
halsstarrig vast aan het cosmetische imago van de plastisch
chirurg, toch komen er via de inspectie in toenemende mate
verzoeken tot regulering, visitatie en richtlijnen met betrekking
tot zorg in het C-segment. Daarbij wordt de kwaliteit weer leidend en zullen zij die mogelijk bevoegd en mogelijk bekwaam
zijn en die aan de randen van de zorg acteren zich hiernaar
moeten schikken. Tijd ook om het quo-vadis project dat door
alle onrust over de DBC-rondrekening en het uurtarief enigszins
op de achtergrond is geraakt weer op te pakken en gestalte te
geven. Ik heb er (na een klein winterdipje) weer zin in.
drs. J.S. Sluimers, Voorzitter NVPC

VOORAANKONDIGING
Dubbel Oratie Prof. dr. P.M.N. Werker en
Prof. dr. B. van der Lei
op dinsdag 19 juni 2007 te Groningen
Op 19 juni aanstaande zullen Prof. dr. Paul M.N. Werker, hoogleraar Plastische Chirurgie en hoofd van de afdeling Plastische
Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, en
Prof. dr. Berend van der Lei, hoogleraar Esthetische Chirurgie
verbonden aan de afdeling Plastische Chirurgie van Universitair Medisch Centrum Groningen, hun inaugurele reden houden
in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De
plechtigheid begint om 16.15 uur precies. Vanaf 18.00 uur is er
een receptie en feest in paviljoen Kaap Hoorn aan het Hoornse
Meer.
Het organiserend comité:
Marjoleine de Lange (m.y.de.lange@plchir.umcg.nl)
Coralien Broekhuysen (c.l.broekhuysen@plchir.umcg.nl)
Jacoline Blokzijl (j.j.blokzijl@plchir.umcg.nl)

KORTJAKJE ZAG ER WEL EEN GAT IN!
Zondag 4 maart in alle vroegte verzamelden weer zo’n 65 enthousiaste Zondagsgangers in Kasteel ‘t Kerckebosch voor Kortjakje Zondagsschool. Het thema was ditmaal behandeling van
decubitus met het motto “Kortjakje ziet er geen gat in“.
Ronald Bleijs van het UMC nam traditiegetrouw de anatomie van het bekken en onderste extremiteit door en had
weer voor fraaie cadaver preparaten gezorgd gedurende de
workshops. Prof. J. Haalboom, Internist, UMC Utrecht hield
een voordracht over prevalentie, de rol van voeding en VACtherapie en de zin en onzin omtrent decubitus. Na de
pauze hielden Michel Cromheecke uit het MC Leeuwarden
en D. Lichtendahl, UMC Groningen, een duo-presentatie over
chirurgische mogelijkheden, onder andere perforatorflaps
en fasciocutane transposities. Hierna volgden de workshops
casuïstiek, “wat zou jij doen?”, het aftekenen op een live

FELICITATIE
Mikko Larsen, AIOS Plastische Chirurgie VUmc, heeft voor zijn
werk in het laboratorium van het Dept. of Hand Surgery, Mayo
Clinics, USA, de prestigieuze Patrick J. Kelly Special Fellows
Research Award gewonnen! Van harte gefeliciteerd! Op middellange termijn zal Mikko terugkeren naar de Mayo voor vervolgstudies over chirurgisch geïnduceerde angiogenese bij gevasculariseerde bot allografts. Mede namens de staf Plastische
Chirurgie in het VUmc alvast veel succes toegewenst.
Prof. dr. Marco J.P.F. Ritt

mannelijk model inclusief dopplers en de anatomische preparaten. Xander Smit en Marcel Meek presenteerden vervolgens hun
buitenland- stage, die mede door Kortjakjes Zilverbeurs mogelijk gemaakt was. Zilverbeurzen voor 2007 werden vergeven aan
Anne Floor Macaré van Maurik, die momenteel in Tanzania zit
en Jean-Bart Jaquet, die in mei naar Barcelona gaat voor een
hand-pols stage.
Onder luid gezang van het welbekende Kortjakje-lied werd de
voortreffelijke lunch ingeluid, waarna iedereen weer wijzer
huiswaarts keerde.
4 november staat Kortjakje stil bij schisis en secundaire correcties met thema
“ Kortjakje, tussen neus en lippen door”,
noteer deze datum alvast!!
Met Zondagsche groet, het Kortjakje-bestuur
,

INTRODUCTIE ‘NVPC NIEUWSFLITS’
Het bestuur van de NVPC is van plan om iedere drie á vier weken
de NVPC-leden een bericht te sturen over actuele onderwerpen,
waarmee het bestuur en de directeur zich bezighouden. Dit om
u te informeren en zichtbaarder te maken wat er “achter de
schermen” gebeurt. Deze NVPC-Nieuwsflits wordt per e-mail aan
alle leden verstuurd. De Nieuwsflits is ook bedoeld om NVPCleden in de gelegenheid te stellen om op actuele ontwikkelingen en bestuursbeleid richting bestuur te reageren. Uw reactie
wordt dus op prijs gesteld. De huidige schriftelijke Nieuwsbrief,
die eens per kwartaal uitkomt, blijft bestaan.
Mr. J.W. Thissen, directeur

MR. J.W. (JAN WILLEM) THISSEN,
DIRECTEUR NVPC

LANDELIJKE COMPLICATIEREGISTRATIE
Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch specialistisch
handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade.
Het registreren van complicaties is één van de prestatieindicatoren in de basisset, die is opgesteld door de Inspectie
voor de Gezondheidszorg, en derhalve verplicht. Prestatieindicatoren zijn meetbare aspecten van de zorg, die een aanwijzing geven over bijvoorbeeld de kwaliteit, de veiligheid, de doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg.

Per 1 april 2007 is Mr. J.W. (Jan Willem) Thissen benoemd als
directeur van de NVPC. De NVPC geeft daarmee invulling aan de
wens om de komende jaren de ondersteuning van de vereniging
te versterken en te professionaliseren. Dat is nodig. Het bestuur
verwacht de komende tijd veel veranderingen, die rechtstreeks
van invloed zijn op de financiële, juridische en vakinhoudelijke
positie van de plastisch chirurgen. Goede ondersteuning van
het bestuur is een voorwaarde om pro-actief op ontwikkelingen
te kunnen reageren. Met deze benoeming beschikt de NVPC over
goede ondersteuning.
De heer Thissen heeft in Leiden rechten gestudeerd en heeft
daarna gewerkt als advocaat bij Stibbe te Amsterdam. Ten tijde
van de eerste stakingen van medisch specialisten in Nederland
(1986) is hij als jurist gaan werken bij de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV = voorloper van de Orde). Toen in 1992
de regionale onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars op gang kwamen, werd Thissen directeur van de Amsterdamse Specialistenvereniging (ASV). In deze functie heeft hij
het raamwerk van de financiële afspraken voor alle medische
staven in de regio Amsterdam tot stand helpen komen. Vervolgens heeft hij een aantal jaar gewerkt als directeur van een
keten van orthopedisch instrumentmakerijen en daarna als inkoper van huisartsenzorg en farmacie bij een grote zorgverzekeraar. Hij ontdekte in deze functies dat zijn interesse vooral ligt
bij de politieke actualiteit in combinatie met belangenbehartiging voor medici. Medio 2003 trad hij daarom aan als directeur
van de SAN, een brancheorganisatie van huisartsenlaboratoria
en sinds enige tijd is hij zelfstandig werkzaam vanuit Thissen
& Partners als belangenbehartiger, bestuursadviseur en jurist
voor medici en besturen.
Thissen heeft vooral als taak om het bestuur te begeleiden bij
kwesties met VWS, NZa, CVZ, Orde en politiek. Hiernaast zal
hij zich inzetten voor kwesties als beroepskrachtenplanning,
machtigingsproblematiek, problematiek kleine maatschappen
en imago.
Het bestuur is verheugd over de komst van de heer Thissen. Zijn
bestuurlijke, politieke en juridische kennis en ervaring van de
medisch specialistische zorg alsmede zijn netwerk zijn voor de
NVPC nuttig. Het bestuur heet hem dan ook van harte welkom.

De Orde heeft de masterclassificatie ontwikkeld als uniforme,
landelijke complicatieregistratie. Dit is een 3-assen stelsel,
waarbij de assen de volgende omschrijvingen hebben:
As 1. Pathologie (wat is de aard van de complicatie?)
As 2. Lokalisatie (waar doet de complicatie zich voor?)
As 3. Externe factoren en overige kenmerken
Vijftien wetenschappelijke verenigingen werken al met een
complicatieregistratie volgens de masterclassificatie: anaesthesie, chirurgie, KNO, kindergeneeskunde, gynaecologie, oogheelkunde, neurochirurgie, neurologie, revalidatie, urologie, reumatologie, psychiatrie, MDL, interne geneeskunde en cardiologie.
Aan de masterclassificatie zijn extra items toegevoegd voor
ons specialisme om alle gewenste complicaties gedetailleerd te
kunnen registreren.
De masterclassificatie kan in de standaard electronische patiëntendossiers worden geïntegreerd, dan wel handmatig worden
gescored. Op de website van de NVPC staat een lijst met complicaties met de bijbehorende codes volgens de masterclassificatie. Indien nodig, kan deze lijst worden uitgebreid.
Gezien het verplichte karakter van de complicatieregistratie
vraagt de NVPC van zijn leden om elk jaar een overzicht van de
geregistreerde complicaties aan te leveren, in combinatie met
een overzicht van het totaal aantal en soort ingrepen.
Dr. I.M.J. Mathijssen, bestuur NVPC

GEVRAAGD:
AGNIO PLASTISCHE CHIRURGIE
MARTINI ZIEKENHUIS GRONINGEN.
ENIGE CHIRURGISCHE ERVARING VEREIST. SVP BRIEVEN
MET CV NAAR: S.J.M. JONGEN, PLASTISCH CHIRURG/MAATSCHAPSMANAGER. AFD. PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE
CHIRURGIE, MARTINI ZIEKENHUIS GRONINGEN, LOC VAN
SWIETEN, VAN SWIETENLAAN 4, 9700 RM GRONINGEN.

BORSTRECONSTRUCTIE MET DIEP-LAP IN NEDERLAND
Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 12.000 vrouwen borstkanker vastgesteld, waarbij het in 5 tot 10% een erfelijke vorm
betreft. 3.000 van deze vrouwen zijn jonger dan 50, en nog
eens 3.000 zijn tussen de 50 en 60 jaar. Daarnaast is er een
toenemend aantal jonge vrouwen bij wie dragerschap van het
BRCA-gen wordt vastgesteld, waarbij de indicatie tot preventieve ablatio gesteld kan worden. Met name deze laatste groep
patiënten zorgt voor een forse toename in de vraag naar directe
borstreconstructie met een DIEP-lap.
De NVPC heeft signalen ontvangen van een aantal centra dat
het aanbod van patiënten de capaciteit van behandeling ruim
overstijgt, resulterend in onacceptabele wachttijden voor met
name vrouwen die een preventieve bilaterale ablatio met directe reconstructie wensen. Ter analyse van de landelijke situatie werd u gevraagd gegevens aan te leveren, waarvan hier de
resultaten volgen.
In totaal hebben 36 klinieken gereageerd, waarvan 14 DIEPreconstructies verrichten. 4 klinieken hebben de intentie uitgesproken om in de toekomst DIEP-lappen te gaan doen. Binnen
de 14 klinieken worden 267 unilaterale DIEP-lappen per jaar
gedaan door een totaal aantal van 36 plastisch chirurgen. Bilaterale DIEP-lappen worden slechts in 7 klinieken gedaan, met
een totaal van 46 patiënten per jaar.
Gemiddeld staat een patiënt 8 maanden op de wachtlijst voor
een unilaterale en bijna 1 jaar voor een bilaterale DIEP. In Nederland staan momenteel 235 mensen op de opnamelijst voor
een unilaterale en 65 voor een bilaterale DIEP. Eén centrum
heeft tevens 60 patiënten op de wachtlijst voor een poliklinische afspraak staan en inmiddels een poli-stop ingezet, omdat
de wachtlijst al 2 jaar bedraagt.

EERSTE FELLOW FACIAL PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY START PER 1 MEI 2007!
Met gepaste trots wil de DAFPRS graag melden dat de eerste
fellow voor het Facial Plastic and Reconstructive Surgery fellowship per 1 mei 2007 zal beginnen. Ook het fellowship dat
start in september is al ingevuld. Het aantal aanmeldingen voor
de 3 fellowships in 2008 overtreft op dit moment het aanbod
in ruime mate. Er wordt dan ook overwogen om het aantal fellowships uit te breiden naar 4 per jaar. Het fellowship heeft de
duur van 4 maanden, waarvan er 3 in verschillende klinieken in
Rotterdam, Utrecht en Den Haag zullen worden doorgebracht.
De 4e maand brengt de fellow door in Gent.
Eventueel kan deze maand in Gent verlengd worden tot in totaal
4 maanden. Het fellowship biedt geen salaris, maar de kosten van accommodatie en vervoer zullen worden ondersteund.
Assistenten in opleiding tot Plastisch Chirurg kunnen zich aanmelden via k.suvaal@erasmusmc.nl met inzending van hun CV
en een begeleidende brief van motivatie.
Drs. J.J.N.M. van der Meulen, Bestuur DAFPRS
www.DAFPRS.nl

De variabelen die een uitbreiding van het aantal DIEP-reconstructies belemmeren zijn: OK-tijd, beperkte financiële vergoeding en negatieve impact op productiecijfers. Deze knelpunten
werden allen in gelijke mate aangegeven als probleem. Incidenteel was het aantal plastisch chirurgen dat een DIEP-lap
verricht een knelpunt.
Indien de knelpunten zouden worden opgelost, kan een uitbreiding binnen de huidige centra worden gerealiseerd van 250
extra patiënten per jaar.
Doordat patiënten nu niet altijd op korte termijn in Nederland
terecht kunnen, gaat een aantal naar het buitenland. Officiële
cijfers hierover ontbreken, maar naar schatting (persoonlijke
correspondentie) zijn ongeveer 30 tot 50 patiënten in 2006 in
België behandeld. Aangezien daar een veelvoud van kosten en
honorering in rekening worden gebracht, zijn de verzekeraars
in Nederland op zoek naar een oplossing. Het bestuur zal in
overleg treden met de zorgverzekeraars om tot een meer reële
financiële vergoeding te komen.
Op het algemeen toegankelijke deel van onze website zijn de
klinieken vermeld, waar DIEP-reconstructies worden verricht,
inclusief de opgegeven wachttijden. Mocht u uw kliniek van
deze lijst willen laten verwijderen dan wel hieraan toevoegen,
wilt u dit dan aan het secretariaat doorgeven. Een wijziging in
de vermelde wachttijd kunt u ook via deze weg realiseren.
Dr. I.M.J. Mathijssen, bestuur NVPC

VERHOGEN VAN KLANTGERICHTHEID:
ONLINE PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Marktwerking, klantgerichtheid en de patiënt als spil van de zorg zijn de
sleutelbegrippen van het nieuwe zorgstelsel. Hiervoor is het essentieel de
wensen van de patiënt te kennen en kennis te nemen van zijn waardering
voor de geleverde zorg. Sinds 2001 wordt in een aantal ziekenhuizen (waaronder twee academische) en ZBC’s in Nederland patiënttevredenheid online
gemeten, waardoor deze informatie op eenvoudige en betaalbare wijze beschikbaar komt.
Het werkt als volgt: Op de polikliniek staat een computerzuil met touch-screen
bediening opgesteld met internetverbinding. Bij polikliniekbezoek ontvangt
de patiënt een unieke, anonieme code, waarmee direct na bezoek aan de arts
een vragenlijst op de zuil kan worden ingevuld d.m.v. een eenvoudig touchscreen menu. Eventueel kan de vragenlijst ook thuis worden ingevuld op het
internet: www.patientenmening.nl.
Na het invullen worden de gegevens verwerkt in een database. Maandelijks of
wekelijks (naar wens) ontvangen de artsen en afdelingen een gedetailleerde
rapportage. Met deze feedback krijgen artsen inzicht in de patiëntwaardering
voor de geleverde zorg en kunnen maatregelen ter verbetering direct worden
geëvalueerd.
Enkele kenmerken van het systeem zijn:
•
Gebruikersvriendelijkheid staat voorop; ook patiënten zonder computerervaring kunnen de computerzuil bedienen.
•
Gebruik van zowel standaard vragenlijsten als eigen vragenlijsten
is mogelijk.
•
De computerzuilen kunnen periodiek rouleren over verschillende
poliklinieken/ afdelingen.
•
De opdrachtgever blijft eigenaar van de gegevens.
Doordat praktisch alle handelingen geautomatiseerd zijn, is het mogelijk voor
een fractie van de inspanningen en kosten van een papieren patiënttevredenheidsonderzoek een grotere informatie-opbrengst te genereren.
Informatie over dit initiatief: info@patientenmening.nl.
Drs. F.J.T. van Oosterom

ARCHIEFVORMING EN BEHEER EN MEDISCHE GESCHIEDSCHRIJVING NVPC
Op 14 november 2006 vond in de oude Domus Medica te Utrecht
de eerste bijeenkomst plaats over archiefvorming en beheer en
medische geschiedschrijving. Vooraf was een enquête onder de
medische beroepsverenigingen gehouden over archiefvorming,
archivaris en historische commissie. Vrijwel alle medische
beroepsverenigingen waren vertegenwoordigd en toonden zich
na bespreking van de uitkomst der enquête zeer enthousiast.
De verschillende stappen voor een professionele archiefbewerking
en opslag werden besproken naar aanleiding van de eerste
ervaringen van een drietal beroepsverenigingen (van heelkunde,
gynaecologie en kindergeneeskunde). Ook bestaat er een
handige gedrukte handleiding van F.C. Hartman “Handleiding
voor het ordenen en beschrijven van archieven van verenigingen
en instellingen” (1995, Houten; Fibula).
Na schoning van het archief moeten dossiers gemaakt worden in
mappen, met vermelding van onderwerp, die vervolgens worden
opgeborgen in archiefdozen. Er moet een papieren en digitale
inventarislijst worden gemaakt. De bewaarplaats van het NVPCarchief zal gelokaliseerd worden in de nieuwe Domus Medica in
Utrecht. Wij kunnen voor de uitvoering van dit ambitieuze project
in de leer gaan bij een beroepsvereniging, die hier al mee gereed
is, teneinde het wiel niet nog eens uit te vinden. Bovendien
bevordert dit de standaardisatie in toegepaste systematiek. Het
kan nuttig zijn om ook een extern archiefservicebureau in te
schakelen. Aldus ontstaat een toegankelijk archief, dat zich
goed leent tot bestudering van de eigen geschiedenis.
Het hieronder volgend traject “archivering bescheiden” (van de
Nederlandse Vereniging van Kinderartsen NVK) kan als voorbeeld
dienen:
- instellen van een archiefcommissie
(bijv. 4 of 5 emereti)
- grove inventarisering (wat is er en waar?)
- kennis en inzicht verzamelen
(hoe doen anderen het?)
- contact en overleg archiefservicebureau
- formuleren doelstellingen en criteria
- opstellen werkdocument als leidraad
- begin feitelijke archivering
- opstelling criteria voor toekomstige archivering.
Er dient chronologisch te worden gearchiveerd. Externe
bescheiden en doublures worden verwijderd, evenals nietjes en
paperclips. Correspondentie zo veel mogelijk intact laten.
Een werkdocument is noodzakelijk, met een beschrijving van
de gevolgde methode, definiëring van de rubrieken en een
beschrijving van het beheer en verantwoording. Een externe
consulent zal ook geraadpleegd moeten kunnen worden. In april
2007 vond een vervolgcursus archiefvorming en beheer plaats.

Graag
roepen
wij
enkele
geïnteresseerde (oud-)leden op,
die over historische interesse
en voldoende tijd beschikken
om de archiefvorming volgens
bovenstaande uiteenzetting samen
met de archivaris ter hand te willen
nemen.
Dr. B. Haeseker, archivaris NVPC

GEACHTE LEDEN,
Eindelijk is het dan zover. Na vier jaar vergaderen en vele voorbereidingen is in april de nieuwe Domus Medica in Utrecht geopend. Wij zijn trots op het resultaat dat hiermee is bereikt.
Een modern kantorencomplex met daarbij een multifunctioneel
vergadercentrum. Het vergadercentrum zal de mogelijkheid bieden om ruimtes te bespreken voor kleine vergaderingen, maar
ook zal het mogelijk zijn om wetenschappelijke congressen tot
maximaal 500 deelnemers te organiseren. Door diverse wetenschappelijke verenigingen zijn toezeggingen gedaan om zo veel
mogelijk wetenschappelijke activiteiten in de Domus te organiseren. Met name door dit vergadercentrum zal de Domus Medica
hopelijk uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor alle medici
in Nederland.
Tevens is dit een grote stap in de verdere professionalisering
van onze vereniging. Het secretariaat van de NVPC is per 1
april in de Domus gehuisvest. Tevens zal de directeur daar een
werkplaats hebben. Door onze aanwezigheid zullen ook makkelijker contacten kunnen worden gelegd met de KNMG, de
Orde van Medische Specialisten en overige wetenschappelijke
verenigingen.
Ondanks de aanwezigheid van kleine vergaderzalen in het vergadercentrum, heeft het bestuur destijds ervoor gekozen om in
ons kantoor zelf een eigen vergaderruimte te hebben. Uiteraard
zal hier door het bestuur worden vergaderd, echter ook de diverse commissies zullen hiervan gebruik kunnen maken.
Tevens zal er een bibliotheek zijn,
waarin alle plastisch chirurgische
en historische boeken zullen worden
verzameld, welke nu op meerdere
plaatsen worden bewaard. Hierdoor
zullen deze ook toegankelijk zijn
voor alle leden.

Drs. R.A. Christiano

Particuliere Kliniek zoekt Plastisch Chirurg

Vooraankondiging
NVEPC Jaarcongres
14 & 15 december 2007

Kliniek DeLairesse, zelfstandig behandelcentrum in Amsterdam Oud-Zuid, is op zoek naar een
Plastisch Chirurg.
Kliniek DeLairesse is actief in medische diensten voor plastische chirurgie, orthopedie,
flebologie en gynaecologie. Hiernaast verzorgen wij algemene chirurgie, interne geneeskunde,
KNO en neurologie.
Kliniek DeLairesse wordt door patiënten gewaardeerd om haar kleinschaligheid en de
persoonlijke aandacht die wordt gegeven. Specialisten en medewerkers werken - vanuit hun
eigen rol en verantwoordelijkheden - samen in teamverband.
Wij hebben hoge standaarden voor veiligheid, kwaliteit en service.

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 midface
procedures worden gedemonstreerd.

Voor de verdere ontwikkeling van onze kliniek zijn wij per direct op zoek naar een geregistreerd
Plastisch Chirurg voor twee of meer dagen per week.
Wij werken met een toelatingsovereenkomst, betaling is per behandeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met S. J. M. Langeveld, manager Kliniek
DeLairesse via 020 6640 206 of via slangeveld@kdl.nl.
U kunt ook contact opnemen met M.Y. Bos, Plastisch Chirurg, via 020 773 4344.
Interesse kunt u schriftelijk kenbaar maken aan: drs S.J.M. Langeveld MBA, Kliniek Manager.

De dag wordt afgesloten met een
verrassingsdiner.
Voordrachten zaterdag 15 december
in het Hilton hotel Amsterdam met
internationale sprekers.

Euroclinics Kliniek DeLairesse
Valeriusplein 11
1075 BG Amsterdam
of via e-mail slangeveld@kdl.nl.
www.kdl.nl

www.euroclinics.nl

De eerste actieve en antibacteriële
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