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PROTOCOL VERKEERDE KANT OPERATIE

Geachte leden,

MediRisk de aan de VVAA gelieerde onderlinge waarborgmaat-
schappij voor instellingen in de gezondheidszorg heeft zich als 
doel gesteld om in de verzekerde ziekenhuizen erop toe te zien 
dat er een protocol wordt ontwikkeld om links-rechts verwis-
selingen bij operaties te voorkomen. Zij heeft de verzekerde 
ziekenhuizen hiervan op de hoogte gebracht. In verband met 
schade en dientengevolge financiële claims ten gevolge van 
deze zogenaamde “verkeerde kant”operatie kan u, in geval van 
een ontbrekend protocol, onzorgvuldigheid verweten worden. 

MediRisk heeft samen met de NVvH en de NOV een richtlijn 
ontwikkeld welke als leidraad kan dienen ter ontwikkeling van 
een ziekenhuisbreed protocol. Tevens biedt MediRisk hulp bij de 
lokale invoering hiervan.

Mocht in uw ziekenhuis nog geen dusdanig protocol bestaan 
dan adviseren wij u te informeren naar de status van dit pro-
tocol. Medirisk verlangt dit jaar nog de implementatie van een 
gevalideerd protocol in de verzekerde ziekenhuizen.
De richtlijn is op te vragen via e-mail te sturen aan: 
medirisk.rmt@vvaa.nl

Dr. M. Cromheecke, secretaris NVPC

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 Zorgverzeke-
raars Nederland ten aanzien van plastisch chirurgische ingrepen 
in het basispakket blijkt dat zowel de procedure van aanvra-
gen als duidelijkheid omtrent eventuele vergoedingen voor een 
grote hoeveelheid irritatie zorgt binnen de beroepsgroep.

Om in het overleg met de Zorgverzekeraars Nederland nog dui-
delijker uit te kunnen leggen waar de problemen zitten en hoe 
groot die zijn vraagt het bestuur U om conflicten met Zorgver-
zekeraars dienaangaande aan het bestuur te melden. Het betreft 
dan niet alleen een verschil van mening omtrent het verstrek-
ken van een eventuele machtiging maar ook om inconsistent 
beleid van de Zorgverzekeraar, vertragende tactieken, irreële of  
onjuiste eisen ten aanzien van aanvullende informatie of  laak-
baar gedrag tegenover de betrokken patiënt.

De door u gesignaleerde incidenten kunt u melden bij Carla 
Koopman: secretariaat@nvpc.nl

Dr. M. Cromheecke, secretaris NVPC

HANDREIKING ONVERZEKERDE ZORG

In de veranderende tijden van ons zorgstelsel wordt door re-
gelgevers de term “marktwerking”  gezien als panacee van welk 
probleem dan ook in de gezondheidszorg.  Op aandringen van 
Raden van Besturen of op eigen initiatief ondernemen steeds 
meer collegae voorzichtige stappen om privé-klinieken of een 
ZBC (zelfstandige behandelcentra) op te zetten. In het belang 
van eigenbehoud is het onontbeerlijk om enige juridische infor-
matie achter de hand te hebben om langs alle mogelijke valkui-
len heen te laveren.

Gezien het feit er steeds meer van onze leden deze trajecten 
bewandelen, is er in samenwerking met mr. Arnold Versteeg van 
Brinkhof Advocaten en de Beroeps Belangen Commissie een lijst 
opgesteld met 14 punten welke een leidraad zouden kunnen 
vormen voor mogelijke onderhandelingen en kunnen dienen als 
handige tips en tricks. Deze richtlijnen zijn te vinden op onze 
website.

Veel lees- en ondernemersplezier gewenst.

Dr. R.B. Karim, voorzitter BBC

Adreswijziging secretariaat NVPC
Koot-akker 13

2994 AD  Barendrecht
tel: 0180-690996

secretariaat@nvpc.nl
www.nvpc.nl



KORTJAKJE’S  HINK-STAP-SPRONG 
ZONDAG 5 NOVEMBER 2006

Zondag 5 november is het is zover- Kortjakje meets again in 
Kasteel Kerckebosch te Zeist. Onderwerp van deze ochtend is de 
Hink-Stap-Sprong van de onderbeensreconstructies. 

De volgende sprekers hebben hun medewerking reeds 
toegezegd

• Toekomstig hoogleraar te Groningen, dr Paul Werker
• Grootmeester dr Stefan Hofer uit Rotterdam
• Hoofd van de afdeling Anatomie en Embryologie te 

Utrecht, dr Ronald Bleys
• Belgisch grootmeester dr Moustapha Hamdi uit Gent 

De ochtend zal beginnen met een opfriscursus anatomie, waar-
na de reconstructieve ladder, de Gustillo classificatie, en de re-
constructie van het proximale- midden en distale onderbeen 
aan bod komen. 
Na een korte koffie break volgen een 4-tal workshops met live 
modellen en anatomische preparaten. Onder deskundige bege-
leiding worden de diverse lappen getekend en wordt de ana-
tomie nogmaals belicht. Ook is er een workshop- Wat zou jou 
doen? – met traumatische dia’s. 
De traditionele 3 gangen lunch sluit de ochtend af, waarna een-
ieder voldaan huiswaarts kan keren met nog een hele middag 
te gaan.
Noteer de datum alvast in uw agenda en volg de berichtgeving 
via de NVPC nieuwsbrief of de Kortjakje site 
(www.kortjakje.info).  

Met Zondagse groet, het bestuur 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Door de recente calamiteiten die zich hebben voorgedaan na 
plastisch chirurgische ingrepen in privé klinieken willen wij als 
bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirur-
gie gaarne uw aandacht vragen voor het volgende.

1. Regelmatig worden wij geconfronteerd met klachten over 
de bereikbaarheid van plastisch chirurgen werkend in privé 
klinieken.

 Wij zouden er bij u op aan willen dringen er voor te zorgen 
dat u post operatief goed bereikbaar bent voor uw patiën-
ten en indien u niet zelf bereikbaar kunt zijn een alterna-
tief aanspreekpunt te regelen.

2. Bepaalde ingrepen (zoals bariatrische chirurgie, grote buik-
wandplastieken etc) kunnen in de setting van een privé 
kliniek problemen geven, omdat patiënten na dit soort 
ingrepen vaak meer dan 24 uur ziekenhuis opname nodig 
hebben.

 Hoewel verschillende ziektekostenverzekeraars hun patiën-
ten naar bepaalde klinieken verwijzen waarmee zij prijsaf-
spraken hebben gemaakt, ligt de eindverantwoordelijkheid 
bij de behandelend specialist voor wat betreft de keuze 
van ingrepen die verantwoord in een privé setting kunnen 
worden gedaan.

3.  Zorg dat u in geval van problemen terug kunt vallen op een 
ziekenhuis in de buurt van uw  privé kliniek, waar u of zelf 
werkzaam bent of een goede relatie met collegae hebt.

 Verder is het aan te raden om het personeel van de privé 
kliniek er van te doordringen dat een patiënt die belt met 
klachten in de directe postoperatieve periode serieus moet 
worden genomen en niet met een paracetamol per telefoon 
dient te worden geholpen. Nauwkeurige anamnese en zono-
dig lichamelijk onderzoek kan veel ellende voorkomen.

 Een ernstige complicatie kan de beste chirurg overkomen. 
Dus ook u!

Prof.dr. M.Kon, vice-voorzitter NVPC

Vacature 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Stage “perifere plastische chirurgie + 
brandwonden chirurgie” aangeboden voor AIOS

Van 1 mei tot 1 oktober 2006 in het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk.

Opleider Dr F Groenvelt /prof C van der Horst.

Bij belangstelling gelieve contact op te nemen 
met Prof CMAM van der Horst AMC

http://www.kortjakje.info


PLASTICUP 2006: LIMBURGS MOOISTE 
 
Er is een jaarlijks, sportief, evenement aan de plastische ka-
lender toegevoegd: de Plasticup.  Naast eeuwige roem valt er 
een wisselbeker te winnen door de afdeling met de drie snelste 
deelnemers. Als tegenprestatie moet de winnaar volgende jaar 
een nieuw sportief evenement organiseren.

Op 10 juni is de eerste editie geweest in de vorm van deelname 
aan Limburgs Mooiste.  Een klassieke fietstocht van 150 km 
door de Limburgse heuvels. Na een ‘gedegen’ voorbereiding is 
de tocht door alle deelnemende fietsers (Den Haag (1), Utrecht 
(1), Nijmegen (1), VU Amsterdam (7 deelnemers en 3 suppor-
ters)  en Rotterdam (7)) volbracht.

Het VU medisch centrum (Hay Winters, Fientje van der Veen en 
Patrick Rooyens als drie snelste) heeft getoond over de beste 
benen van 2006 te beschikken en heeft dan ook de cup mee 
naar huis genomen en zal volgend jaar een nieuw evenement 
organiseren. Na de race werd de overwinning uitbundig gevierd 
in Valkenburg aan de Geul.

Naast het sportieve en competitieve element heeft de tocht 
door sponsoring van AB Medical prs, Plus Orthopedics en Bio-
met een donatie voor de Noma Stichting (www.noma.nl) opge-
leverd. Deze werd ’s avonds overhandigd aan de voorzitter van 
de stichting Jan Sluimers, zelf ook deelnemer aan de tocht.

Na een geslaagd weekend, kunnen wij alleen maar eindigen 
met: u heeft nog een jaar om te trainen! (wij ook trouwens) om 
de cup te veroveren. 

Tot volgend jaar,

Mischa Zuydendorp
Hinne Rakhorst
Michiel Zuidam 
EramusMC Rotterdam

http://www.noma.nl


ESSER MASTER CLASS

Esser Master Class peesreconstructies met professor McGrouther en Dr. Elliot van 28 april jl te Rotterdam.
Wegens het grote succes en ivm overboeking zal volgend jaar wederom een cursus worden georganiseerd.

J.B. Jaquet

EERSTE AANKONDIGING

Een nieuwe Tulp uitgekomen
Dezer dagen ziet de Dr Nicolaes Tulp Foundation het eerste dag-
licht. De Stichting gaat zich toeleggen op ‘fresh frozen cadaver 
courses’ van zowel hand en pols als hoofd-hals. Het initiatief 
wordt door de bestuurderen als een logisch gevolg gezien van 
de formule zoals succesvol is gelanceerd in hun bestuurstijd 
van ‘Kortjakje’, de Stichting Zondagsschool voor Plastisch Chi-
rurgie. 
Thans is het bestuur van ‘Kortjakje’ overgedragen aan enthou-
siaste aois die voor zondag 5 november aanstaande weer een 
mooi regulier programma organiseren. De Tulp Foundation in-
formeert U nu vast voor een gecombineerde hand/pols cursus 
van 2+1 dag: 10-11-12 mei 2007. Het valt overigens samen met 
de anaesthesisten/chirurgen-dagen, dus tel uit uw winst. 

Bestuur ‘Tulp Foundation’
 

VOORAANKONDIGING 2007

‘Life Surgery’/Congres NVEPC: 8-9 juni 2007
De Nederlandse Vereniging voor Esthetische Chirurgie houdt haar 
jaarlijks te houden, tweedaagse congres op vrijdag 8 en zater-
dag 9 juni 2007. U kunt vrijdag 8 juni met beperkte inschrijving 
deelnemen aan een dag ‘life surgery’. Voor alle esthetici in den 
lande ’s avonds het jaardiner. Zaterdag volgt een congresdag 
met bekende spreker over hetzelfde onderwerp als de dag er-
voor. Ook van de leden wordt een actieve inbreng verwacht. 
Start derhalve nu reeds met Uw dubbel blind gerandomiseerd 
prospectief onderzoek of verzamel interessante case-reports! 
Gezien de roep om meer aandacht en onderwijs voor esthetische 
chirurgie worden aios en agnio’s expliciet de van harte welkom 
geheten.

Hein ter Linden, bestuur NVEPC



GEACHTE COLLEGA,

Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische 
Plastische Chirurgie, NVAPC, ISAPS-Netherlands nodigt U nog-
maals graag uit lid te worden van ‘The International Society of 
Aesthetic Plastic Surgery’ ISAPS. 

ISAPS
ISAPS is de officiële Esthetische Plastische Chirurgie afdeling 
van de ‘International Confederation of Plastic, Reconstructive 
and Aesthetic Plastic Surgery’ (IPRAS) met het doel sociale 
en wetenschappelijke uitwisseling tussen esthetisch plastisch 
chirurgen te bevorderen. Het eerstvolgende (tweejaarlijkse) 
congres wordt gehouden in Rio de Janeiro, Brazilië, van 2-6 
augustus 2006. Ook worden over de hele wereld diverse klein-
schaliger ‘post-graduate courses’ gehouden. Informatie op www.
isaps.org.  

Lidmaatschap
Lidmaatschap vindt plaats op uitnodiging en dient te worden 
ondersteund door 2 ‘active members’ van de ISAPS. Aanvragen 
dienen ter goedkeuring naar de nationale ISAPS secretaris te
worden gestuurd waarbij U wordt verzocht zich strikt te houden 
aan de gevraagde gegevens op het aanvraagformulier.  Stuur Uw 
formulier op naar: Isala klinieken Secretariaat Maatschap Plast-
ische Chirurgie Dr van Heesweg 2 8025 AB Zwolle 

Waarom lid worden van de ISAPS:
Voordelen van het lidmaatschap zijn onder andere:
- een abonnement op het officiële blad van de Society Aes-

thetic Plastic Surgery (normale prijs $ 165,-)
- gereduceerde registratieprijzen bij Congressen en Cursussen
- vermelding in het ISAPS Blue Book, het tweejarig fotoboek 

met daarin de meest complete opsomming van de top Esthe-
tische Plastisch Chirurgen Wereldwijd

- vermelding op de ISAPS website
- optie op een uitgebreidere vermelding met foto’s en informa-

tie over Uw praktijk
- hulp bij het bijwonen van operaties van Esthetische ‘Master 

Surgeons’
- uitnodiging om de jaarlijkse ISAPS receptie op de ‘Annual 

Meeting van de American Society for Aesthetic Plastic Sur-
gery’ bij te wonen

- het recht (voor ‘active members’) om de ledenbijeenkomsten 
bij te wonen, te stemmen, en zitting te nemen in besturen 
van de vereniging

- het recht (voor ‘active members’) om het ISAPS logo te vo-
eren op drukwerk en websites

Er bestaan twee soorten lidmaatschap 

- Het ACTIVE MEMBERSHIP; 
 De aanvrager heeft na afsluiting van zijn/haar opleiding ten 

minste drie jaar gewerkt als Plastisch Chirurg en is tevens lid 
van de NVPC en NVAPC.

- Het ‘CANDIDATE MEMBERSHIP’:
 De aanvrager is in opleiding in een erkende opleiding plast-

ische chirurgie, of praktiserend maar komt nog niet in aan-
merking voor het Active Membership.

Benodigd voor een aanvraag ‘Active Membership’:  
- Deadline registratie 1 maart, dus formulieren moeten voor 15 

februari binnen zijn.
- Brief van de NVPC met daarin een lidmaatschapbevestiging, 

wordt besproken met NVPC
- Brief van 2 ‘active members’; De NVAPC zal  dit centraal  regelen
- Twee recente foto’s geschikt voor publicatie in het ledenboek
- Contributie:
 US$ 100,- inschrijfgeld eenmalig
 US$ 250,- jaarlijkse bijdrage wordt geretourneerd indien kan-

didaat niet wordt toegelaten

Benodigd voor een aanvraag : ‘Cadidate Member’:
- Deadline registratie 1 maart dus formulieren moeten voor 15 

februari binnen zijn.
- Brief met een verklaring dat u in opleiding bent of recent 

geregistreerd als Plastisch Chirurg
- Brief van twee ‘active members’
- Twee recente foto’s 
- Contributie:
 US$ 50
 Inschrijfgeld US$ 125 jaarlijkse bijdrage
Inschrijfformulieren zijn te Downloaden van de website van de
ISAPS www.isaps.org 
 http://www.isaps.org/Can-App.pdf
 http://www.isaps.org/Act-App.pdf

Tot slot:
De NVAPC is er van overtuigd dat er in Nederland veel enthousi-
aste en kwalitatief goede Plastisch Chirurgen en assistenten in 
opleiding zijn die ook de esthetische chirurgie een warm hart 
toedragen en naar een hoger plan willen brengen.
Om dit te bereiken zal de beroepsgroep zich nog meer dan in 
het verleden dienen te profileren, organiseren en manifesteren. 
De NVAPC is voornemens hieraan een bijdrage te leveren door 
aandacht te schenken aan verbetering van opleiding, weten-
schap en sociale activiteiten. Ook het zoeken van internatio-
nale aansluiting is hierbij van belang. Een Lidmaatschap van 
de ISAPS wordt derhalve van harte bij U aanbevolen. Bij vragen 
kunt U altijd contact opnemen met een der bestuursleden.

Het bestuur hoopt U enthousiast te hebben gemaakt voor zowel 
het lidmaatschap van de ISAPS als ook het congres in Brazilie. 
Het Bestuur kijkt er naar uit!

Namens het bestuur van de NVAPC ( ISAPS -Netherlands ) verblijft,
met vriendelijke groet,

Michiel Tellier 
Nationale Secretaris ISAPS

javascript:ol('http://www.isaps.org/Can-App.pdf');
javascript:ol('http://www.isaps.org/Act-App.pdf');


Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische 
Plastische Chirurgie nodigt haar leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering, die op donderdag 6 juli in Hoog Brabant, 
Radboudkwartier 23, te Utrecht (030- 233 15 25) wordt 
gehouden.
 
Aanvang: 20.00 uur

Bent u nog geen lid maar overweegt u dat wel? 
Stuur dan een e-mail naar B.SopacuaRoelofsen@umcutrecht.nl 
 
Met vriendelijke groet,

Roland Luijendijk, secretaris NVAPC/NVEPC

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE NVAPC (binnenkort NVEPC)

Om tot een stabiel en reproduceerbaar hoog niveau van kwali-
teit te komen is het niet genoeg om routinematig de opleiding 
tot plastisch chirurg te doorlopen. Menig net gekwalificeerde 
specialist zal beamen dat de eerste jaren zich kenmerken door 
een zeer steile en soms moeizame leercurve.
 
De DAFPRS biedt assistenten in opleiding tot plastisch chirurg 
en jonge klaren plastische chirurgen (dat wil zeggen; specialis-
ten die niet langer dan 2 jaar geleden de opleiding afgesloten 
hebben) de mogelijkheid om bij een aantal ‘Facial Plastic Ex-
perts’ in de keuken te kijken. De fellow zal door de unieke èèn 
op èèn situatie de mogelijkheid krijgen om de ‘tips & trics’ te 
leren van een aantal specialisten die zich op specifieke onder-
delen van dit terrein hebben toegelegd. In een periode van 4 
maanden zullen alle aspecten van de aangezichtschirurgie pas-
seren:
  
•  De congenitale chirurgie, met speciale aandacht voor het os-

sale fundament van het aangezicht en de invloed die de groei 
heeft op de botten en weke  delen in de  loop der jaren,

•  De reconstructieve chirurgie, met de verschillende technie-
ken van weefselverplaatsing,

•  De cosmetische chirurgie, die voortborduurt op de twee bo-
venstaande vormen, waarin de neus, face lift en peri-orbitale 
technieken aan bod komen.

 
Door de aard van de ingrepen en de speciale relatie die de ope-
rateurs hebben met hun patiënten en cliënten zal het voor de 
fellow moeilijk zijn om zelf ingrepen te doen tijdens dit fellow-

ship. Ondanks dat zijn wij van mening dat u door het doorlopen 
van dit fellowship de bovengenoemde leercurve drastisch kunt 
verkorten.
 
Gedurende dit fellowship zult u door onderstaande plastisch 
chirurgen wegwijs gemaakt worden in het aangezicht. Elk van 
hen heeft zich op een specifiek onderdeel van de aangezicht-
schirurgie toegelegd:  
Dr Stefan Hofer, Prof.dr Moshe Kon, Drs Jacques van der Meulen, 
Dr Jeroen Stevens, Dr Patrick Tonnard, Dr Alex Verpaele.
 
Interesse?
Per jaar worden er 3 fellowships (van elk 4 maanden) georgani-
seerd. De startdata zijn:
1 januari, 1 mei en 1 september. 
Het eerste fellowship is beschikbaar per 1 januari 2007. 

Mocht u als fellow in aanmerking willen komen dan dient uw 
verzoek uit de volgende gegevens te bestaan:
1.   Voorkeur voor periode
2.   Curriculum vitae
3.   Ondersteunende brief van uw opleider (indien u nog in   

opleiding bent)
  
Uw sollicitaties kunnen gericht worden aan: k.suvaal@erasmusmc.nl
Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met: 
j.vandermeulen@erasmusmc.nl

FELLOWSHIP FACIAL PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY

In het NKI-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis is als gevolg 
van een uitbreiding van de staf en het vertrek van Arjen van 
Turnhout naar Hilversum een vacature voor een

plastisch chirurg met reconstructieve interesse 
(0,6 of 0,8 FTE)

De werkzaamheden in loondienst (conform AMS) zijn desge-
wenst uit te breiden met 1 dag derde compartiment zorg in 
Amsterdam.

Inlichtingen bij de huidige stafleden 
Marieke van der Berg (06 51970725),
 J.Joris Hage (020 470 4184 of j.jorishage@inter.nl.net) en 
Leonie Woerdeman (020 675 4843)
of via de secretaresse van de plastisch chirurgen, 
Judit Kerbosch (020 512 2977).

Vacature NKI-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

mailto:B.SopacuaRoelofsen@umcutrecht.nl
mailto:k.suvaal@erasmusmc.nl
mailto:j.vandermeulen@erasmusmc.nl


Vacature Apeldoorn/Zutphen/Deventer

De Maatschap Plastische Chirurgie Stedendriehoek is vertegenwoordigd in alle locaties van de Stedendriehoek, te weten de Gelre 
Ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen en het Deventer Ziekenhuis. Omdat één van de collegae de Maatschap in januari 2007 gaat 
verlaten zoeken wij een 

dynamische allround plastisch chirurg (i.p. 100%)

Wij vragen een brede interesse, affiniteit tot de cosmetiek en joie de vivre. Wij verwachten van u een patiëntvriendelijke at-
titude, met als centrale visie optimale patiëntenzorg en collegialiteit om als een goede maat te kunnen samenwerken en plezier 
te maken en te houden in het vak. 

Wij kunnen u een goed georganiseerde praktijk aanbieden in een gezellige sfeer. Het verkrijgen van de bevoegdheid voor de 
P-opleiding is op termijn het streven. De Stedendriehoek ligt centraal in Nederland in een fantastische bos- en waterrijke om-
geving.

Wij nodigen u uit om op gepaste wijze te reflecteren op deze geweldige kans!
Om tot een goede wederzijdse kennismaking te komen verwelkomen wij u graag een of meerdere dagen op de afdeling om met 
ons mee te kijken. 
Ook degenen die binnenkort hun opleiding afronden worden verzocht van zich te laten horen. 

Wij zouden gaarne op korte termijn een reactie uwerzijds ontvangen. Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de leden 
van de Maatschap Plastische Chirurgie Stedendriehoek via telefoonnummer 055-5811250.

Vito Koeijers
Karine Oostrom
David Schiettecatte
Pien Schwencke-König
Wim Theuvenet

Geachte dames en heren,

Vrijdag 24 november 2006 is er ’s avonds een fantastisch feest in 
huize Molenaar te Utrecht.

Voor wie: Alle NVPC en JVPC leden, uiteraard met partner.
Dus noteer alvast vrijdag 24 november in uw agenda, regel even-
tueel een oppas en zorg dat u de volgende dag geen dienst heeft.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Uchelen, secretaris JVPC
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VACATURE Elkerliek Ziekenhuis
In verband met het uitbreiden van de formatie plastische chirurgie 

worden belangstellenden uitgenodigd om te solliciteren naar de functie van

plastisch chirurg (50-100%)
In het Elkerliek Ziekenhuis worden alle facetten van de heden-
daagse perifere plastische chirurgie uitgeoefend. De mogelijk-
heid is daarnaast aanwezig om in een privé-kliniek cq. ZBC te 
participeren. Ook wordt uw bijdrage gevraagd in het opleiden 
van een physician assistent en zesdejaars co-assistenten.
De afdeling plastische chirurgie is een nog jonge, maar tegelijk 
ook ambitieuze afdeling. Graag willen we de toekomstvisie van 
de afdeling samen met u verder vormgeven. Naast een passend 
curriculum vitae is om die reden ook teamgeest en ambitie een 
van uw kenmerkende eigenschappen. 
De uitbreiding geschiedt volgens de richtlijnen van de Orde van 
Medisch Specialisten.

Interesse ?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met plastisch 
chirurg R. Fresow, (fresow@nvpc.nl) of met Mw. Mr. W.H. van 
de Walle - v. Veen, lid van de Raad van Bestuur, 
tel. 0492-595555.

Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan:
Raad van Bestuur Elkerliek Ziekenhuis,
t.a.v. Mw. Mr. W.H. van de Walle - v. Veen
postbus 98
5700 AB Helmond


