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NIEUWSBRIEF
VAN DE VOORZITTER

BEROEPSPENSIOENVERENIGING

Zeer geachte collegae,

Geachte leden,

In deze roerige tijden lijken eensgezindheid en samenhorigheid
meer dan eens geboden. Demoniseren van de medisch specialist georkestreerd door overheid en verzekeringsmaatschappijen
hebben het beeld van gerespecteerde hardwerkende integere
dokters veranderd in peperdure frauduleuze bijklussende werkschuwe zakkenvullers. Deze kwalijke kwalificatie zal ongetwijfeld een negatieve uitwerking hebben op de arts-patiënten relatie.
Tijd voor bezinning en retrospectie. Als er de afgelopen maanden één ding duidelijk is geworden dan is het wel het besef bij
uw bestuur dat alleen een pro-actief beleid tav de negatieve
beeldvorming kans van slagen heeft. NVPC quo vadis zal het
platform worden om ons vak prominent op de medische kaart
te zetten. Collegae Hovius en Spauwen vervullen hierin een
voortrekkers rol. Een nieuwe slagvaardige directeur en een centraal onderkomen zullen de herkenbaarheid van de vereniging
vergroten. We zullen zelf de lat waarlangs de buitenwacht ons
medisch handelen mag leggen, definiëren en niet afwachten tot
derden dat voor ons doen. In de onderhandelingen met overheid
en verzekeraars zullen we vaker dan in het verleden samen met
de Orde optrekken. Frequent overleg met u allen is in deze fase
van de strijd onontbeerlijk. Daarom doe ik een dringend beroep
op u om in grote getale naar de najaarsvergadering te komen.
Korte lijnen, direct contact en herkenbaar beleid vergroten de
slagvaardigheid van onze vereniging. De agenda bevat diverse
punten die duidelijk effect op uw praktijkvoering en inkomsten zullen hebben. Laat de kans om hierover uw mening te
ventileren niet over aan anderen. De NVPC, ik zeg het opnieuw,
is meer dan de som van haar leden Ze is springlevend en vitaal.
Toch is het elan waarmee we dat uitdragen recht evenredig met
het aantal aanwezige plastisch chirurgen!!

Als gevolg van het inwerking treden van de Wet verplichte
beroepspensioenregelingen (Wvb) per 1 januari 2006, is de
Orde van Medisch Specialisten niet langer de representatieve
organisatie die de verplichtstelling ten behoeve van de
beroepspensioenregeling van medisch specialisten kan
aanvragen en is zij eveneens niet langer verantwoordelijk voor
de inhoud van de beroepspensioenregeling.
De wet schrijft voor dat bovenstaande tot de taken behoort van
een op te richten beroepspensioenvereniging, die uitsluitend tot
doel heeft het behartigen van de belangen van de deelnemers
aan de beroepspensioenregeling. Inmiddels is de beroepspen
sioenvereniging medisch specialisten (BPMS) opgericht. Om
representativiteit te verkrijgen en daarmee de verplichtstelling
te continueren dient minimaal 60% van vrijgevestigde medisch
specialisten - zijnde deelnemer aan de beroepspensioenregeling
- zich aan de te melden als lid van de vereniging.
Het pensioenfonds SPMS voert campagne om leden te werven
voor de beroepspensioenvereniging. Alle ziekenhuizen zullen
hiertoe individueel worden benaderd, waarbij er een korte
presentatie zal worden gegeven en er tevens gelegenheid is om
vragen te stellen. Gezien het grote belang van het continueren
van de beroepspensioenregeling adviseert het bestuur u
dringend te overwegen zo niet u aan te melden voor deze
beroepspensioenregeling.

Ik reken dan ook op uw komst.
Jan Sluimers, voorzitter

Verdere informatie is te verkrijgen via het SPMS: Mw. M.N.
Koenes, tel: 030 – 6937680 of via www.spms.nl
Michel Cromheecke, secretaris

NOGMAALS ADRESWIJZIGING
CENTRAAL SECRETARIAAT NVPC
Ik wil u vragen nogmaals notitie te nemen van de adreswijziging
van de NVPC en deze wijziging ook binnen uw ziekenhuis door te
voeren (secretaresse, polikliniek, congresorganisatiebureau etc).
Koot-akker 13, 2994 AD Barendrecht, tel: 0180-690996
secretariaat@nvpc.nl www.nvpc.nl
Carla Koopman
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ERASMUS MC FELLOWSHIP
Op vrijdag 6 oktober werden de eerste
Erasmus MC-fellowships uitgereikt aan
vijf jonge talentvolle wetenschappelijk
onderzoekers. Met een subsidie van maximaal 200.000 euro per persoon, stimuleert
het Erasmus MC deze jonge onderzoekers
in hun wetenschappelijke carrière. De
bekendmaking van de fellows gebeurde
tijdens de Erasmus MC-publiekslezing ‘Lof
der Geneeskunst’. Irene Mathijssen is 1
van de 5 wetenschappers die de fellowship
heeft ontvangen voor onderzoek naar de
relatie tussen het obstructief slaap apneu
syndroom en de hersendruk bij kinderen
met een craniosynostosis syndroom.

HERHAALDE PLAATSING:
MELDPUNT INCIDENTEN
MACHTIGINGSPROCEDURE
Geachte leden,
Het afgelopen jaar heeft de NVPC zich op
meerdere fronten sterk gemaakt voor een
eenvoudigere en meer eenduidige procedure
ten aanzien van het aanvragen van machtigingen. Ondanks het feit dat tegelijkertijd
overleg wordt gevoerd met Zorgverzekeraars
Nederland ten aanzien van plastisch chirurgische ingrepen in het basispakket blijkt
dat zowel de procedure van aanvragen als
duidelijkheid omtrent eventuele vergoedingen voor een grote hoeveelheid irritatie
zorgt binnen de beroepsgroep.

Distraction osteogenesis: from basic research to clinical practice
Clinical applications in orthopaedics, plastic and reconstructive
surgery, and oral and maxillofacial surgery
November 24th 2006, Expo Centre, Erasmus University, Rotterdam
Research
9.10-10.10
Intramembranous en endochondral
mineralization and mechanical interactions:
the background of DO
Harrie Weinans
Rotterdam
Pull on osteoblasts
Justus Jansen
Rotterdam
Pull on chondrocytes
Gerjo J.V.M. van Osch
Rotterdam
Ideal paramaters for DO
Urville Djasim
Rotterdam
Clinic - lower extremity surgery
Distraction histiogenesis
Orthopaedic applications of DO
Orthopaedic applications of DO

Clinic - upper extremity surgery
Forearm and wrist distraction
Metacarpal and phalangeal distraction

Clinic - craniofacial surgery
Distraction of the mandible
Distraction of the midface
Distraction of the monobloc

10.35-12.00
Hamish Simpson
Edinburgh
Peter van Roermund
Utrecht
R. Rödl
Münster
13.00-14.00
Steven Hovius,
Rotterdam
Rolf Habenicht
Hamburg
14.00-15.00
Eppo Wolvius
Rotterdam
Ashraf Ayoub
Glasgow
Eric Arnaud
Paris

Om in het overleg met de Zorgverzekeraars
Nederland nog duidelijker uit te kunnen leggen waar de problemen zitten en hoe groot
die zijn vraagt het bestuur U om conflicten met Zorgverzekeraars dienaangaande
aan het bestuur te melden. Het betreft dan
niet alleen een verschil van mening omtrent
het verstrekken van een eventuele machtiging maar ook om inconsistent beleid van
de Zorgverzekeraar, vertragende tactieken,
irreële of onjuiste eisen ten aanzien van
aanvullende informatie of laakbaar gedrag
tegenover de betrokken patiënt. De door u
gesignaleerde incidenten kunt u melden bij
Carla Koopman: secretariaat@nvpc.nl

6 jaar geleden zijn er voor het lustrum litho’s vervaardigd en uitgedeeld aan de deelnemers van dat lustrum. Het schilderij van een van de leden is door waterschade onherstelbaar beschadigd. Wie heeft er nog een schilderij over of wil deze afstaan?
Graag mailen naar secretariaat@nvpc.nl

Michel Cromheecke, secretaris

Carla Koopman, centraal secretariaat

Hands-on
15.00-16.00
Carousel with cooperation of industry (3 rounds)
Hands-on orthopaedics
Hands-on Plastic and Reconstructive Surgery
Hands-on Oral & Maxillofacial Surgery

WIE HEEFT ER NOG EEN LITHO?

WIJZIGEN PERSOONSGEGEVENS OP WEBSITE
Graag wil ik nogmaals onder de aandacht brengen dat u zelf
uw eigen persoonsgegevens op de website NVPC kan bewerken.
Gemaakte (adres)wijzigingen worden automatisch doorgemaild
naar het secretariaat.
Werkwijze
Surf naar www.nvpc.nl - klik op ‘nvpc privé’ - inloggen rechts
op de pagina, helemaal bovenaan, klikken op ‘beheer’ daarna
ziet u ‘gegevens bekijken/gegevens bewerken/wachtwoord veranderen’

WIJZIGEN WACHTWOORD NVPC-LEDEN
Zoals gezegd kunt u op de privé-site NVPC dus ook uw wachtwoord veranderen. Een aantal leden hebben nog het standaard
wachtwoord ‘achternaam1’. Ik verzoek u met klem dit zo spoedig mogelijk te wijzigen. Iedere hacker (collega, patiënt of
derde) kan uw email lezen, uw gegevens wijzigen/deleten of
stukken van de Vereniging inzien.
Carla Koopman, centraal secretariaat
secretariaat@nvpc.nl

PROGRAM 12TH ESSER COURSE
Aesthetics in facial reconstruction: New perspectives. 2nd course
June 1st and 2nd 2007, Hal 4, Rotterdam
Friday June 1st
Principles of aesthetic facial
reconstruction
Julian Pribaz
How to block and tackle the face
Barry Zide
Posttraumatic deformities after facial injury
Juan Barret
Bony reconstruction of the orbita
Karel van der Wal
Reconstruction of hemangiomas and
vascular anomalies
Barry Zide
Prefabrication and prelamination in
facial reconstruction
Julian Pribaz
Reconstruction of the cheek: principles
and practice
Barry Zide
Reconstruction of the cheek in NOMA surgery
Jan Sluimers

Saturday June 2nd
Eyelid reconstruction
Secondary reconstruction of lower eyelid
Endoscopic assisted dacrocystorhinostomy
Flaps based on the facial artery
Reconstruction of the upper lip
Maximizing results of facial lipofilling
An overview of chin problems
Local flap reconstruction for
post Mohs nasal defects
Simple and hard ways to treat nevi

Don Paridaens
Juan Barret
Rene Poublon/
Gre Luijten
Julian Pribez
Barry Zide
Juan Barret
Barry Zide
Julian Pribaz
Barry Zide

Registrationfee, including lunches and course dinner on June 1st:
€ 400,- specialist
after April 1st € 450,€ 275,- resident
after April 1st € 325,- (letter from head of dept. required)
Registration via i.mathijssen@erasmusmc.nl
Irene Mathijssen

UITGAVEN MEDIRISK
De editie september heeft een juridisch thema. Als bijlage zit
daar een speciale uitgave over informed consent bij. Ik wil u
dit graag melden omdat het centraal secretariaat de afgelopen
tijd een aantal vragen over het informed consent heeft gehad
m.n. ook of de NVPC een standaard informed consent heeft. Dit
laatste is niet het geval.
U kunt een en ander nabestellen op www.medirisk.nl of een
email sturen naar medirisk@vvaa.nl
Carla Koopman, centraal secretariaat
secretariaat@nvpc.nl

PRESENTATIE ONDERZOEKSPROTOCOL
Bij de voorjaarsvergadering van april 2007 wordt er gelegenheid
geboden aan jonge onderzoekers om hun onderzoeksprotocol te
presenteren. Hierdoor wordt meer bekendheid gegeven aan de
diverse onderzoeken die lopen, kunnen de aanwezigen suggesties doen ten aanzien van de inhoud wellicht en wordt wellicht
een basis voor multicenter studies gelegd. Aanmelding hiervoor
kan tzt via het gebruikelijke abstractformulier.
Irene Mathijssen

NIEUWE EISEN HERREGISTRATIE
Vanaf 1 januari 2006 gelden nieuwe eisen voor de herregistratie voor medisch specialisten.
Deze zijn opgenomen in het nieuwe Kaderbesluit CCMS en omvatten:
1. ten minste 16 uur per week patiëntgebonden zorgverlening gemiddeld over 5 jaar (kwantitatief);
2. het volgen van bij- en nascholing ten minste 200 geaccrediteerde uren per 5 jaar (kwalitatief);
3. deelname aan kwaliteitsvisitatie van de wetenschappelijke vereniging.
Mede op voorstel van de wetenschappelijke verenigingen stelt het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) de registratie- en
herregistratie-eisen voor medisch specialisten op. In december 2004 verscheen het Kaderbesluit CCMS waarin ondermeer bovenstaande eisen zijn opgenomen. Het kaderbesluit omvat een nieuw stelsel van regelgeving voor opleiding en registratie van specialisten en erkenning van opleiders en opleidingsinrichtingen. Het Besluit werd op 1 januari 2005 van kracht. Hiervan zijn alle medisch
specialisten in december 2004 formeel via een persoonlijke brief op de hoogte gesteld. Deze brief is na te lezen op www.knmg.nl
onder Opleiding en registratie. Hier staat ook het Kaderbesluit CCMS (klik op CCMS en vervolgens op Regelgeving).
Overgangsregeling bij- en nascholing
Het nieuwe Kaderbesluit CCMS werd op 1 januari 2005 van kracht. Van 1 januari 2005 tot 1 januari 2006 gold voor de bij- en nascholingseis een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2006 is de uitvoering van het Kaderbesluit ook voor bij- en nascholing gericht op de
nieuwe eisen voor herregistratie. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd, staat beschreven in de ‘Beleidsregels Herregistratie’ van de
Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC). Deze zijn eveneens na te lezen op www.knmg.nl onder Opleiding en registratie
(klik vervolgens op Registratiecommissies, MSRC en Herregistratie).
Wat betekent het nieuwe Kaderbesluit voor uw herregistratie?
Voorbeeld
Uw registratie eindigt op 1 januari 2007. De MSRC schrijft u aan om u de gelegenheid te geven een verzoek tot herregistratie in te
dienen. De nieuwe regeling is 1 jaar van kracht en voor de nieuwe bij- en nascholingseisen wordt alleen gekeken naar het jaar 2006.
Voor de voorafgaande jaren gelden de oude regels. Voor herregistratie heeft u dus 1/5 van 200 uren nodig.
Omdat herregistratie gedurende het hele jaar plaatsvindt, worden de vereiste uren naar rato berekend.
Accreditatie van bij- en nascholing wordt verleend door de wetenschappelijke verenigingen van erkende medische specialismen. Dit
najaar wordt bij diverse wetenschappelijke verenigingen een geautomatiseerd systeem ingevoerd voor accreditatie en voor registratie
van de deelgenomen uren.
Heeft u vragen over de kwalitatieve herregistratie dan kunt u contact opnemen met de MSRC via msrc@fed.knmg.nl of
via telefoonnummer 030-2823244.

WAARNEMING GEVRAAGD
Wegens langdurige en ernstige ziekte van collega Stook
zoekt de maatschap Plastische Chirurgie Albert Schweitzer
Ziekenhuis Dordrecht per direct een waarnemer. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met een van de
maatschapleden (Niels van Leeuwen, Bert van Doorn, Kees
IJsselstein) via telefoonnummer 00-31-(0)78-6523266.
Kees IJsselstein
kees.sas@box.nl

WIJZIGING DATUM HUISHOUDELIJKE
VERGADERING
De datum van de komende huishoudelijke
vergadering is verschoven naar:

14 november 2006
In verband met bouwwerkzaamheden bij Hoog
Brabant wordt deze vergadering gehouden in:
DESCARTES- vergadercentrum (naast het UMCU)
Bolognalaan 48, 3584 CJ Utrecht
Carla Koopman, centraal secretariaat
secretariaat@nvpc.nl

IPRAS 2007
Dear Sir/Madam,
We are pleased to inform you that the Second Announcement
for the 14th International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS
2007) is now available.
The Second Announcement is at your disposition to download
at www.ipras2007berlin.com.
The website also includes all general information in regards to
the Congress. On the website you have the possibility to register, submit abstracts, book hotel rooms and find information
about the diverse social programs.
Registration is now open and we invite you to visit the following link: https://www2.kit.de/ipras2007/regform.jsf
The early registration fee can be taken advantage of until
December 01, 2006.
Abstract Submission is also now possible. Please visit the following link to submit your Abstract: http://wwwabstractserver.
com/ipras2007/absmgm/
<http://www.abstractserver.com/
ipras2007/absmgm/>

The deadline for Abstract Submission is December 01, 2006.
Should you be interested in receiving printed versions of the
Second Announcement, kindly write to ipras2007berlin@kitgroup.org and indicate the amount of copies you would like to
receive and to which address they can be sent to.
If you have any questions, requests or need assistance, please
do not hesitate to contact the IPRAS 2007 Congress Secretariat.
We look forward to welcoming you to IPRAS 2007 in Berlin,
Germany.
Sincerely,
IPRAS 2007 Congress Secretariat c/o K.I.T. GmbH Association &
Conference Management Group & Co. KG Kurfuerstendamm 71
10709 Berlin, Germany
Tel: ++49-30-24603-260
Fax: ++49-30-24603-200
Email: ipras2007berlin@kit-group.org

24 november 2006
BLING PARTY !
21:00 – 01:00
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Vrij entrée voor JVPC & partner, 25€ euro voor NVPC
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KORTJAKJE
Programma 5 november 2006
Hink-Stap-Sprong; Reconstructie van het Onderbeen
11.00:
08.30:
09.00:
09.35:
10.10:
10.25:

Inschrijving, koffie
Anatomie van de Onderste Extremiteit
Ronald Bleys, Anatoom, UMC Utrecht
De Gustillo Score en de Reconstructieve Ladder
Paul Werker, UMC Groningen
Koffie
Reconstructie van het Proximale en Middelste
1/3 Onderbeen
Stefan Hofer, Erasmus MC Rotterdam

Advert

17-03-2006

09:19

11.35:
11.50:

13.00:

Reconstructie van het Distale 1/3 van het Onderbeen
Moustapha Hamdi, Academisch Centrum Gent
Pauze
Workshops, 20min per sessie
- 2 x Modellen voor aftekenen en doppler
- 1 x Kadaver benen
Lunch

Schrijf je in: www.kortjakje.info
Kortjakje Zondagsschool Plastische Chirurgie
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De eerste actieve en antibacteriële
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Postbus 188 3800 AD Amersfoort Telefoon: 0800 - 022 55 66
e-mail: ethicon@mednl.jnj.com internet: www.ethiconproducts.nl

COLOFON:
Redactie-adres:
Centraal secretariaat NVPC
Koot-akker 13
2994 AD Barendrecht
secretariaat@nvpc.nl

Vaste sponsors NVPC:
Johnson & Johnson Medical BV
A.B. Medical prs b.v.
Polytech Silimed Europe GmbH
Plus Orthopedics BV
Mentor Benelux BV
Oudshoorn Chirurgische Techniek
Rofil Medical Nederland BV
Valeant Pharmaceuticals International
Van Straten OK-techniek
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Coördinatie:
C.C. Koopman-Eijsberg

Lay-out en druk:
De Koning Repro
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