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GEACHTE COLLEGAE,

Het verzoek om een stukje te schrijven voor de eerste nieuws-
brief in 2007 treft mij in een licht melancholische overpeinzing. 
Zojuist ontving ik van de Orde het opdracht naast de door hen 
aangeleverde “Casemix”voor de aanpassing en de rondrekening 
van de normtijden 2005 de lijst met nieuwe en gewijzigde DBC’s 
die wordt meegestuurd ter inventarisering van de normtijden 
van deze DBC’s te corrigeren. Veelzeggend en eufemistisch is 
het onderschrift: Alhoewel wij ons realiseren dat met deze uit-
breiding van de onderzoeksopzet extra inspanning (sic) van de 
wetenschappelijke verenigingen wordt gevraagd moeten wij te-
vens constateren dat dit de enige mogelijkheid is om tot “ge-
valideerde normtijden” (de aanhalingstekens zijn van mij) te 
komen, die kunnen dienen als basis voor de tarieven in 2008. 
Hoe”valide” zijn onze inspanningen nog? En wie bepaalt dat? In 
medisch contact van 15 december jl. verzucht verpleeghuis arts 
Bert Keizer:”---bleek ik de essentie van het artsenbestaan over 
het hoofd te hebben gezien. Ik had moeten onderhandelen met 
transparantie vanuit een sense of urge wegens de ontmantelde 
AWBZ (plastisch chirurgen lees oranje DBC’s (red)) om risicodra-
ger van de behandelcomponent te worden zodat de zorgverzeke-
raars in mij een echte partner voor de stakeholder zou zien,een 
arts die zijn productvermarketing incorporeert in de synergie 
van een vertaalslag die uitroept: Ik ben een ondernemer en een 
keiharde!! We zijn al onderhandelend volledig weg gezongen van 
onze primaire opdracht als arts: Zorg voor je patiënten met alle 
empathie, kennis en kunde die er op dit moment voorhanden 
is.” Evidenced- based medicine vormt het fundament van de ge-
neeskunde protocollen en richtlijnen die daar uitvoortvloeien, 
dichten de kloof tussen wetenschap en medische praktijk. Maar 
gaan niet-artsen ermee aan de haal, dan doen ze de gezond-
heidszorg vaak meer kwaad dan goed. ’Zorg op maat’ kraaien 
de advertenties van de verzekeringsmaatschappijen maar wie 
is daarvan de rentmeester? Als we de nieuwe richtlijnen van 
de KNMG mogen geloven wordt onze professionele autonomie 
danig ingeperkt maar onze verantwoordelijkheden blijven on-
verkort van kracht. Prestatie contracten, kwaliteitsindicatoren, 
intercollegiale toetsing, patiëntentevredenheidsenquêtes, de 
omslag van “trust me naar show me”is wel heel nadrukkelijk 
ingezet.Daarmee komt de tijd die ons voor de broodnodige pa-
tiëntenzorg rest onder druk te staan. Het bestuur van de NVPC 
heeft om aan dit probleem het hoofd te bieden nadrukkelijk 

gekozen voor een professioneler pro-actief beleid. Die omslag 
kost naast geld ook veel tijd. Ons nieuwe onderkomen in de 
Domus, permanente telefonische bereikbaarheid,en last but not 
least professionele ondersteuning in de vorm van een nieuwe 
directeur moeten dat proces faciliteren. Het plezier in ons werk 
(toch de belangrijkste drijfveer) dat van deze tsunamie aan re-
gelgeving te lijden, heeft moet terug op de werkvloer. We moe-
ten naast de bovengeschetste ondernemer toch weer bovenal 
dokter kunnen zijn. Dat te realiseren vormt onze belangrijkste 
opdracht voor 2007.

J.S. Sluimers, voorzitter NVPC

LIEVE ALLEMAAL,

En dan ik het nu zover. 1 Januari heb ik het stokje officieel 
overgedragen aan Ingrid Cantrijn. Elders in deze nieuwsbrief 
stelt Ingrid zich aan u voor.
De komende maanden zullen nog besteed worden aan het over-
dragen van de kennis van het secretariaat. Tijdens de komende 
scholingsdag en voorjaarsvergadering zal ik jullie persoonlijk 
gedag zeggen.

Ik wil jullie allemaal hartelijk dan-
ken voor het vertrouwen en het feit 
dat ik deelgenoot mocht zijn van 
alle ins en outs van jullie prachtige 
vak. Ik zal jullie missen!

Dikke kus,

Carla

VOORAANKONDIGING NVEPC CONGRES 

14-15 december 2007
Life surgery met nationale en internationale operateurs.

Drs. Ren Nio, bestuur NVEPC



“KORTJAKJE ZIET ER GEEN GAT IN”

Zondagmorgen 5 november kwamen in alle vroegte   zondags-
gangers uit alle windstreken bijeen in Kasteel Kerckebosch voor 
“Hink stap Sprong”; reconstructies van het onderbeen. Ongeveer 
80 assistenten en klare plastici kregen van hoogleraar anatomie 
Bleijs de anatomie nog eens voor de kiezen, waarna Paul Werker 
de reconstructieve ladder en de Gustillo classificatie voorlegde. 
Na een korte pauze namen Stefan Hofer en Mustapha Hamdi uit 
België de reconstructieve mogelijkheden door van het proxi-
male, middelste en distale eenderde onderbeen door. Workshops 
bestonden vervolgens uit casuïstiek, anatomische preparaten 
en het aftekenen van diverse gesteelde lappen op twee fraaie 
modellen. Onder luid gezang van het Kortjakje lied werd deze 
zondagmorgen afgesloten met een voortreffelijke lunch.
Noteert u alvast zondag 4 maart 2007 wanneer  Kortjakje stil 
gaat staan bij de behandeling van decubitus onder het motto, 
‘Kortjakje ziet er geen gat in’. We hopen weer veel assistenten 
en klare plastici te verwelkomen!

Met Zondagse groet, het bestuur.



Met de aanstaande verhuizing van de NVPC naar de nieuwe 
Domus Medica in Utrecht verandert ook de bezetting van het 
secretariaat. Na bijna 12 jaar neemt Carla Koopman afscheid 
als secretariaatsmedewerker. Vanaf 1 januari 2007 begint zij 
met de overdracht van haar werkzaamheden aan Ingrid Cantrijn 
(40). Ingrid is oprichtster van het bureau Cantrijn, waarmee de 
NVPC een overeenkomst heeft gesloten voor de secretariaats-
voering van de vereniging. Het bureau, dat zich overigens ook 
zelfstandig in de Domus Medica zal vestigen, biedt een breed 
pakket aan ondersteunende diensten aan tal van vertegenwoor-
digende organisaties, zoals branche- en beroepsverenigingen. 
Vanuit haar achtergrond als directiesecretaresse en office ma-
nager binnen het bedrijfsleven en de overheid, beschikt Ingrid 
over zeer ruime ervaring in het opzetten en coördineren van 
secretariaten. Sinds de start van Cantrijn in 1995 is het de 
wens van Ingrid geweest om interne bureauwerkzaamheden te 
combineren met de directe operationele verantwoordelijkheid 
voor diverse secretariaten van opdrachtgevers. In de uitvoe-
ring van haar werkzaamheden voor de NVPC zal zij ondersteund 
worden door secretariële en administratieve collega’s. Ingrid is 
getrouwd en moeder van twee kinderen (4 en 2 jaar oud).
Tijdens het voorjaarscongres op 4 en 5 april 2007 is er volop 
gelegenheid om afscheid te nemen van Carla en kennis te ma-
ken met Ingrid.

INGRID CANTRIJN OPVOLGSTER VAN CARLA KOOPMAN OP HET SECRETARIAAT

CALL FOR ABSTRACTS VOORJAARS-
VERGADERING 2007

De komende wetenschappelijke voorjaarsvergadering van de 
NVPC zal op donderdag 5 april 2007 plaatsvinden in de nieuwe 
Domus te Utrecht.
U wordt van harte uitgenodigd om vóór 1 maart 2007 een ab-
stract 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 web-
site. Ik verzoek u om u strikt aan deze richtlijnen te houden. 
Er is geen speciaal thema voor deze dag en de abstracts zul-
len derhalve enkel op hun wetenschappelijke merites worden 
beoordeeld. Er zal een aparte sessie worden gehouden waarin 
assistenten hun onderzoeksprotocol kunnen presenteren van 
onderzoek dat net gestart is, danwel gestart zal worden. Doel 
hiervan is om in een vroeg stadium van het onderzoek de as-
sistent van waardevol suggesties te voorzien.
Tevens is er een sessie esthetiek waarvan de NVEPC voorzitter 
zal zijn.

Gaarne zie ik uw bijdragen tegemoet!

Met collegiale hoogachting en vriendelijke groet,

Dr. Ed Hartman en Dr. Irene Mathijssen
secretariaat@nvpc.nl

VOOR UW AGENDA:

Per 1 september 2006 is het VUmc en Plastisch Nederland een 
hoogleraar rijker:
per die datum is Mw. Esther Middelkoop benoemd als bijzonder 
hoogleraar Huid Regeneratie en Wondgenezing. De leerstoel is 
ingebed bij de afdeling Plastische-, Reconstructieve- en Hand-
chirurgie en het onderzoeksinstituut MOVE van het VUmc. Prof. 
dr. Middelkoop zal overigens eveneens werkzaam blijven als Di-
recteur Onderzoek van de Vereniging Samenwerkende Brandwon-
dencentra Nederland, maar haar werkzaamheden in het VUmc 
zullen zeker een stimulans vormen voor de activiteiten die onze 
afdeling reeds ontplooit op dit gebied: ‘Littekengenezing’ o.l.v. 
dr. Frank Niessen en ‘Tissue engineering m.b.v. adipose tissue 
derived stem cells’ door drs. W. Jurgens.
Op 21 maart 2007 zal prof. dr. Middelkoop haar inaugurele rede 
houden in het VUmc en de oratie zal omlijst worden met een 
ééndaags symposium met vele nationale en internationale spre-
kers. Het voorlopige programma ziet er veelbelovend uit en zal 
zeker ook de clinicus aanspreken waarbij hij/zij in één dag op 
de hoogte gebracht zal worden van de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van huid regeneratie en wondgenezing. Legt U 
deze datum reeds vast in Uw agenda? Nader bericht volgt!

Met collegiale groet,
  
Prof. dr. Marco JPF Ritt



VERGOEDING EXAMENGELD EBOPRAS 
EXAMEN/HANDEXAMEN

De NVPC-bestuur hecht grote waarde aan het EBOPRAS examen 
en het Europees handexamen en wil deelname hieraan maximaal 
ondersteunen. Ter stimulering van het aantal assistenten dat 
deze examens aflegt, wordt het examengeld vanaf januari 2007 
door de NVPC terugbetaald bij het succesvol afronden hiervan. 
Gaarne uw betalingsbewijs en bewijs van het halen van het 
examen opsturen naar het secretariaat.

Dr. Irene Mathijssen, bestuur NVPC

WERKCONFERENTIE MODERNISERING 
MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN
Woensdag 7 maart 2007, van 14.00-21.30 uur
Regardz Eenhoorn te Amersfoort

 
De werkconferentie wordt georganiseerd door de Stuurgroep 
MOBG en de KNMG Colleges. De Begeleidingsgroep Beschrijving 
Opleidingsplannen Vervolgopleidingen (BBOV), de drie werk-
groepen Modernisering van de KNMG Colleges en de Landelijke 
Vereniging van Assistent Geneeskundigen verzorgen de inhoud 
van de conferentie. 
De conferentie zal gericht zijn op het verschaffen van prakti-
sche informatie die bruikbaar is bij het vervaardigen van een 
competentiegericht opleidingsplan.

 Interessant voor opleiders en aios!

Begin 2007 is het definitieve programma bekend en is inschrij-
ven via www.MedischeVervolgopleidingen.nl mogelijk. Zodra er 
informatie is over het programma, wordt dit via deze website 
bekend gemaakt. Geïnteresseerden kunnen een e-mail naar 
congresbureau@fed.knmg.nl sturen en ontvangen dan t.z.t. per 
e-mail meer informatie.
 Voor de meeste specialismen is accreditatie aangevraagd.
 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. drs. Sandra A.M.P. Eigeman-de Kooter
Communicatieadviseur Bureau MOBG
tel. 030-298 52 89

DRIE DAAGSE DISSECTIE CURSUS
(fresch frozen cadavers)

Georganiseerd door: Dr Nicolaes Tulp Foundation
Datum:  10, 11 en 12 mei 2007
Plaats:  Utrecht
Onderwerp:  handflaps en wrist course
Website:  www.drtulp.nl
 
Voor de handflap course bestaat de internationale faculty uit 
Evans, Kay, Bleijs en Hovius en voor de wrist dissection course 
bestaat de faculty uit Bindra, Evans, Hayton, Bleijs en Ritt.

Het bestuur van de Dr Nicolaes Tulp foundation

Drs. Reinier Feitz, Drs.Martine van Huizum, 
Drs. Marjolein de Lange, Drs. Hein ter Linden, 
Drs. Jacques van der Meulen.

HERREGISTRATIE NVPC-LEDEN

Om geherregistreerd te worden is een visitatie verplicht. Ruim 
voor de datum waarop uw registratie verlengd moet worden 
dient een afspraak voor visitatie gemaakt te worden. Over het 
algemeen zult u hiertoe een uitnodiging krijgen van de com-
missie Kwaliteitsbewaking. Het blijft echter uw eigen verant-
woordelijkheid om het moment van herregistratie in de gaten te 
houden en zo nodig zelf het initiatief te nemen om een visitatie 
af te spreken via het secretariaat. Nogmaals verzoeken wij u 
om adreswijzigingen van privé-adres dan wel werkadres door 
te geven aan het secretariaat van de NVPC zodat u belangrijke 
correspondentie, bijvoorbeeld betreffende uw visitatie, daad-
werkelijk ontvangt.

De NVPC bij monde van haar bestuur zal met betrekking tot 
de visitatie en de daaruit voortvloeiende herregistratie geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor het falen van deze proce-
dure door het in gebreke blijven van de betreffende kandidaat.

Dr. Irene Mathijssen, bestuur NVPC

OPROEP GEGEVENS JAARVERSLAG 2006

Dames, heren,

Graag wil ik een ieder vragen, volgens onderstaand lay-out 
(Times New Roman 12, vetgedrukt of cursief, juiste volgorde) , 
gegevens aan te leveren voor het jaarverslag NVPC 2006.

- Jaarverslag van de alle commissies NVPC
- Promoties 
 De titel van het proefschrift
 Naam auteur
 Datum
 Universiteit van …….. 
- Publicaties (enkel in peer reviewed journals)
 Koopman CC. De titel van de publicatie. Tijdschrift 

(2006)15:387-392.
- Ontvangen prijzen
Inleveren voor 24 februari 2007 middels email:
secretariaat@nvpc.nl

Carla Koopman, centraal secretariaat

http://www.medischevervolgopleidingen.nl/
mailto:congresbureau@fed.knmg.nl


Vacature AGNIO HAGA Ziekenhuis

In het Haga ziekenhuis, locatie Leyenburg ontstaat per 15 
januari 2007 een vacature agnio plastische chirurgie. Het vak 
wordt in de volle breedte uitgeoefend; hand-en polschirurgie, 
reconstructieve, kinder en algemene plastische chirurgie. We 
zoeken iemand met minimaal 2 jaar chirurgische ervaring. 
  
Richard Koch en Marjorie Braam 

tel 070-3592987

VACATURE AGNIO PLASTISCHE CHIRURGIE

De maatschap plastische chirurgie van het Medisch Spectrum Twen-

te te Enschede is op zoek naar een geschikte Agnio (m/v) per 1 

maart 2007.

Het betreft een aanstelling voor 1 jaar. Wij bieden een interes-

sante werkplek in één van de grootste perifere ziekenhuizen van 

het land. De plastische chirurgie wordt in een zeer breed spectrum 

uitgevoerd, zoals microchirurgische hoofd/halsreconstructies, een 

eigen schisisteam, uitgebreide hand- en polschirurgie, traumato-

logie, etc,etc. Daarnaast participeren alle stafleden in hun eigen 

intramurale privé praktijk “Cosmea”, waar jaarlijks bijna 1000 ingre-

pen worden verricht.

Het Medisch Spectrum Twente is een opleidingsziekenhuis, waar 

ruimte bestaat voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 

De pas verjongde maatschap heeft de ambitie om in de toekomst de 

opleiding plastische chirurgie te verkrijgen.

De werkzaamheden zullen in eerste instantie in het MST Enschede 

plaatsvinden. Aangezien de maastschapsleden tezamen werkzaam 

zijn op 5 locaties ( Medisch Spectrum Twente te Enschede en Olden-

zaal, Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo, Streekziekenhuis 

Koningin Beatrix te Winterswijk en Cosmea te Hengelo en Olden-

zaal), zal van de kandidaat verwacht worden dat hij/zij een continu-

erende rol vervult voor de vakgroep in het ziekenhuis. Dit betekent 

onder meer: 1) centraal aanspreekpunt voor collega specialisten, 2) 

centrale rol op de verpleegafdeling, 3) assisteren bij (poli)klinische 

ingrepen, 4) onder supervisie spreekuur doen, 5) zelfstandig ingre-

pen doen afhankelijk van ervaring en 6) zo nodig assisteren op een 

van de overige locaties. 

Wij zoeken een enthousiaste basisarts met liefst een jaar (of meer) 

chirurgische ervaring. Deze aanstelling is uitermate geschikt om er-

varing op te doen in de plastische chirurgie. Zij die een toekomstige 

opleiding ambiëren genieten de voorkeur.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met een van de maat-

schapsleden.

Uw brief vergezeld van uw curriculum vitae kunt u richten aan onze 

maatschapscoördinator.

Maatschap plastische chirurgie, Medisch Spectrum Twente, Postbus 

50000, 7500 KA Enschede, tel: 053-4872250

X.R. Bakker, H.P. de Bruijn, H.L.A. Lijftogt, Mw. Y.C.M.M. Smulders 

(maatschapscoördinator), O.T. Zöphel.

De maatschap plastische chirurgie Zuid-Oost Brabant is werkzaam in 

het Catharina-ziekenhuis Eindhoven, Maxima Medisch Centrum Veld-

hoven/Eindhoven en het Anna Ziekenhuis te Geldrop. In verband 

met opleidingsambitie en de groeiende vraag naar oncologische re-

constructies zijn wij op zoek naar een

plastisch chirurg

De werkzaamheden vinden plaats in het Catharina-ziekenhuis.

Het specialisme wordt over de gehele breedte uitgevoerd. Daarnaast 

zijn er verschillende differentiaties aanwezig zoals oncologische re-

constructies, schisis, minimaal invasieve chirurgie, hand-, reuma- 

en polschirurgie. De esthetische chirurgie in het derde comparti-

ment wordt zowel intra- als extramuraal verricht. De A-opleiding 

plastische chirurgie zal spoedig worden aangevraagd.

Functie-eisen
U beschikt over een brede belangstelling en heeft aantoonbare er-

varing in oncologische reconstructieve chirurgie en affiniteit met 

een multi-disciplinaire aanpak. Daarnaast bent u bereid om actief 

de opleiding mede vorm te geven.Wetenschappelijke ervaring of een 

afgerond promotieonderzoek strekken daarbij tot aanbeveling.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich melden bij de voorzitter van 

de vacature commissie drs. Ph. Jurgens, of bij een der maatschaps-

leden

Uw brief zien wij gaarne binnen 3 weken na deze advertentie te-

gemoet en kunt u richten aan drs. R. Jonkers, voorzitter Raad van 

Bestuur.

Word jij onze nieuwe collega? Zin in verandering? Toch maar terug 

naar een academische afdeling of misschien gecombineerd met een 

perifere werkplek?

Binnen de vakgroepen plastische chirurgie van het UMC Utrecht en 

het Rivierenland Ziekenhuis Tiel bestaat een  vacature voor  

2 Plastisch Chirurgen(totaal 1.8 FTE). m/v.

Wij zoeken zowel “werkpaarden” als “trekpaarden”, collegae die in 

teamverband willen werken maar ook die hun  eigen expertise willen 

opbouwen cq uitbreiden.

In het UMC bieden wij u  een prettige werksfeer met collegae die 

meer dan 10 jaar samenwerken. Er bestaan goede contacten met de 

afdelingen  KNO, Heelkunde/Traumatologie, Orthopaedie, Rheuma-

tologie, Dermatology en Revalidatie.

In Tiel bieden  wij ook een prettige werksfeer aan en een recent 

verbouwde ok complex met alles erop en er aan. Onze poli mede-

werkers zijn zeer toegewijd en behulpzaam. Ook heir bestaan goede 

contacten met de Heelkunde, Orthopeadie, Dermatologie en Oog-

heelkunde.

Kortom,  dit zijn de ideale plekken voor nu maar ook voor de toe-

komst.

Contact personen; 

Prof.dr M.Kon 030-2509111 sein 1210

Dr.A.H.Schuurman 030-2509111 sein 1214



FINANCIERING VOOR WETENSCHAPPE-
LIJK ONDERZOEK

Een groot aantal stichtingen en fondsen die wetenschappelijk 
onderzoek subsidiëren zijn niet bekend bij onderzoekers. In het 
Erasmus MC is een database beschikbaar waarin de overgrote 
meerderheid van deze stichtingen en fondsen zijn opgenomen, 
gecategoriseerd naar onderwerp van onderzoek. Mocht een 
NVPC-lid behoefte hebben aan een overzicht van voor zijn/haar 
onderzoek relevante financierders, dan kan contact met mij op-
nemen.

Dr. Irene Mathijssen, bestuur NVPC
 i.mathijssen@erasmusmc.nl.
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Copy inleveren voor 15 maart 2007

SAMENWERKING MET NEDERLANDSE 
VERENIGING VOOR ESTHETISCHE PLAS-
TISCHE CHIRURGIE (NVEPC):

De esthetiek geniet een toenemende belangstelling, ook binnen 
de NVPC. Het vakgebied is onlosmakelijk aan ons verbonden. 
Daarom is besloten het ook de wetenschappelijke aandacht te 
geven die het verdient: Tijdens de voorjaarvergadering wordt 1 
van de 4 sessies geheel aan de esthetiek gewijd. In samenwer-
king met de NVEPC worden abstract geselecteerd en eventu-
ele gastsprekers uitgenodigd. Moge ik u mede uit naam van de 
NVEPC enthousiasmeren om ook op het gebied van de esthetiek 
een abstract in te sturen.

Drs. Hein ter Linden, bestuur NVEPC


