Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

NIEUWSBRIEF
INTERCOLLEGIAAL OVERLEG
Het overkomt ons allen met een zekere regelmaat. Tegenover
ons zit een patiënt die door een collega plastisch chirurg is
behandeld en niet tevreden is over het resultaat.
Dat kan de beste overkomen. Let wel, we hebben een inspanningsverbintenis en geen resultaat verbintenis en we doen allemaal ons best om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.
En ondanks dat lukt het niet altijd.
Soms gaat het echter niet enkel over de behandeling maar ook
over een niet correcte omgang met verzekerde zorg of een
onprettige benadering van de patiënt dan wel problemen met
de vraag wie de vervolgbehandeling gaat betalen als de patiënt
reeds eerder geld voor een ingreep heeft neergelegd.
Het belangrijkste is dat wij proberen binnen onze beroepsgroep
onze collegae niet direct af te vallen. Enkele sporadische onacceptabele zaken daar gelaten.
Neem contact op met uw collega, zorg van beide kanten alle
informatie te verkrijgen en probeer de patiënt te helpen uiteindelijk tevreden te zijn met het resultaat dat onze beroepsgroep
kan bieden.
Indien er onverkwikkelijke zaken hebben plaatsgevonden leg
het probleem bij het Bestuur neer zodat gezocht kan worden
naar wegen om de betreffende collega tot de orde te roepen.
Het Bestuur is reeds een aantal malen geconfronteerd met zaken waar de “vuile was” al was buitengehangen voordat volledige informatie was ingewonnen of het Bestuur de kans had
gekregen advies uit te brengen of te interfereren.
Laten wij proberen onze goede naam te behouden zeker met
de steeds sterker wordende concurrentie vanuit andere specialismen. Kwaliteit van zorg naast tactisch omgaan met intercollegiale problemen kan onze positie alleen maar versterken.
Prof.dr.M.Kon
Vice-voorzitter NVPC

DE REIZENDE TENTOONSTELLING
Na vele jaren op diverse locaties te zijn tentoongesteld heeft
het bestuur besloten om de “reizende tentoonstelling” uit
dienst te nemen. De kosten voor opslag, onderhoud en vervoer
in verhouding tot de vraag zijn dermate hoog dat behoud niet
meer rendabel is.
Momenteel is de tentoonstelling vervoerd naar het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp waar alle foto’s digitaal zijn vastgelegd.
Indien u belangstelling heeft om de gehele tentoonstelling te
adopteren, dan wel geïnteresseerd bent om één of meerdere
afzonderlijke platen te verkrijgen, dan verzoek ik u om contact
met mij op te nemen..
De gehele tentoonstelling is opgeslagen in 3 grote kratten van
150 x 250 x 120 cm.
De afzonderlijke platen van 150 x 150 cm bestaan uit 9 foto.
Voor verder overleg ben ik bereikbaar op 023-8907636, dan wel
christiano@spaarnezienhuis.nl
R. Christiano
penningmeester

CBO-RICHTLIJNEN 2006
Het bestuur van de NVPC wil u er op attenderen dat in 2005
door het CBO onderstaande richtlijnen zijn uitgegeven.
Desgewenst kunt u een richtlijn downloaden op
www.cbo.nl/product/richtlijnen.
- Diagnostiek en behandeling van eetstoornissen.
- Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor
volwassenen in Nederland
- Vitiligo
- Diagnose en behandeling van het carpale-tunnelsyndroom

RECTIFICATIE JAARVERSLAG
Helaas is op pagina 43 van het jaarverslag NVPC 2005 bij de promotie van L.A.E. Woerdeman
de verkeerde foto geplaatst. Uiteraard is dit Leonie Woerdeman.
Met excuus aan betrokkenen.
Carla Koopman-Eijsberg, centraal secretariaat
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WEER TWEE ZONDAGSKINDEREN…
Zilverbeurs Kortjakje 2006
Dit jaar wonnen weer twee assistenten de zilverbeurs van Kortjakje, de beurs van elk � 1.000 ter ondersteuning van een klinische stages in een gerenommeerde buitenlandse instituut.
Uitverkorenen zijn
Marcel Meek, AIOS UMCG
Xander Smit, AIOS EMCR
de beurs voor hun lovenswaardige initiatieven.
Marcel heeft het voornemen twee stage te doen op het gebied
van hand- en perifere zenuw chirurgie. Of gaat hij dit daar juist
doceren? Kortjakje vindt (bijna) alles goed op zijn reis naar
Malmö University Hospital en Evangelisches Krankenhaus Oldenburg: in de geest van Kortjakje?
Xander zoekt het verder van huis. Het Groote Schuur ziekenhuis
te Kaapstad wordt het decor van louter handchirurgie met vier
maanden klinische stage in de ‘Martin Singer Hand Unit’ van dr
M. Salomons.
Beiden wordt een goed verblijf en behouden thuiskomst toegewenst door

CURSUS ROTTERDAM
Distraction osteogenesis: from basic research to clinical practice
Clinical applications in orthopaedics, plastic and reconstructive
surgery, and oral and maxillofacial surgery
Vrijdag 24 November 2006
Expo- en Congres Centrum, Erasmus Universiteit, Rotterdam
Deze 1-dags cursus over distractie osteogenesis brengt de specialismen orthopedie, plastische en reconstructieve chirurgie en
maxillofacial chirurgie bijeen. In het ochtendprogramma zullen
experts hun ervaringen delen op zowel het gebied van onderzoek als klinische toepassing van distractie. In de middag kan
elke deelnemer zelf werken met de verschillende distractoren.
De cursus is gericht op zowel specialisten als opleidingsassistenten van de 3 betrokken specialismen.
Irene Mathijssen
i.mathijssen@erasmusmc.nl

Kortjakje

TIP VOOR U EN UW BEZORGDE PATIËNT
Het begint nu langzaam maar zeker ook bij collegae en patiënten door te dringen dat de marktwerking in de zorg kan leiden
tot negatieve effecten zoals: te veel macht zorgverzekeraars,
aantasting professionele onafhankelijkheid zorgverleners,
inperking keuzevrijheid patienten, aantasting solidariteit,
minder samenwerking, meer bureaucratie, hogere kosten, concurrentie vooral op prijs, minder kwaliteit en te weinig oog
voor preventie. Echter, de bestuurders van dit land houden
vooralsnog aan de invoering van de marktwerking (maar niet

de vrije marktwerking!) in de zorg. Reden temeer om ook uw
bezwaren en die van uw bezorgde patiënten kenbaar te maken
en te bundelen.

Vacature

Vacature

Ziekenhuis Hilversum
jonge, enthousiaste
PLASTISCH CHIRURG (M/V)
- voor 0.8 fte
- m.i.v. 1 juli 2006
info: Werner Beekman of Hans-Peter Zweep
tel : 035-6887538/7591

Hiervoor is door vele vooraanstaande collegae én bestuurders
in de gezondheidszorg een web-site ingericht onder de naam
<www.zorggeenmarkt.nl>. Op de site kunt u het Manifest “De
Zorg Is Geen Markt” tekenen en persoonlijk ervaren voorbeelden uit de praktijk van soortgelijke negatieve effecten melden.

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

KORTJAKJE’S FIRST INTERNATIONAL
Facial Aesthetic Dissection Course
Graag blikt Kortjakje terug op een vlekkeloze bevalling van haar eerste
‘fresh frozen cadaver’ dissectie cursus voor aestetische en reconstructieve chirurgie van het aangezicht.
40 Cursisten, 5 toehoorders, 5 faculty leden, 10 dissectie faculty leden, 4 ondersteuners, 2 videomannen, 6 Stichtingsbestuurderen en
een trotse Course Director werden gastvrij ontvangen door Dr R.L.A.W.
Bleijs, hoofd vakgroep Anatomie van het UMCU. Dr D. Marchac (Parijs)
& Dr P. Tonnard (Gent) gaven een internationale tint aan de voortreffelijke faculty bestaande uit de overige leden Prof. dr M. Kon, Dr P.
Poublon (KNO, EUMC), Dr S.O.P. Hofer , M.R. Fechner en Dr R.L.A.W.
Bleijs.

KORTJAKJE- “ BACK TO THE ROOTS”
Bestuurswissel
‘De basis van de Plastische ingrepen en behandelingen in het
licht zetten’. Dat was de doelstelling bij de oprichting van de
zondagsschool door een stel enthousiaste assistenten. Nu, vier
jaar verder, is Kortjakje uitgegroeid tot een begrip binnen de
Plastisch Chirurgie. De initiatiefnemers zijn inmiddels klaar met
de opleiding en interesseren zich meer voor de ‘ hogere Plastische Chirurgie ’. Tijd voor een bestuurswisseling dus!
Jacques, Hein, Martine, Marjoleine en Reinier, jullie mogen
trots zijn op het resultaat. Wij zullen jullie nog vaak eren, op
jullie toosten en als belangrijkste, het Kortjakjelied inzetten en
laten voortbestaan. Onze dank!

In twee volgestampte dagen werden aesthetische en reconstructieve
technieken geoefend op het best mogelijke materiaal. De neus als eerste aan de beurt: van humpreductie tot intra- en intercartilaginaire
remodellaties en Hofer met ‘Zitelli’s design bilobed flap’ tot complete
voorhoofdslap. De KNO-arts Poublon was een welkome aanvulling op de
brok ervaring en didactische kwaliteiten van onze eigen Hooggeleerde
Heer. Marchac was goed, doch een kleine Franse slag verraadde zijn
geboortegrond. Fechner met zijn EVHL weer voortreffelijk.
Aansluitend vertrok het gezelschap met opgeheven neus naar de Domtoren voor een lekker feestje, afgesloten met warme chocolademelk op
100 meter hoogte met het mooiste uitzicht over de koude Bisschopsstee.
Zaterdag voegde Tonnard zich bij het gezelschap voor hoogstaand on-

5 maart 2006- Kortjakje zet het recht
Een hoogleraar gezondheidsrecht (Prof Kastelein), een letselschade advocaat (Mr De Koning) en twee Plastisch Chirurgen
(Drs Laban en Feitz) zorgen voor een geamimeerde zondagochtend. Claimtrends, de tuchtraad, de positie van de patiënt en
de nodige aansprakelijkheidsverzekeringen passeren de revue.
‘Take home message’ is een goede communicatie met de patiënt
en adequate statusvoering. Uniform beleid, aangestuurd vanuit
de NVPC zou zorgen voor een sterke positie mocht onverhoopt
de tuchtraad in beeld komen. De ochtend wordt afgesloten met
de traditionele lunch en om 14:00 uur vertrekt iedereen voldaan
weer huiswaarts.

derwijs over zijn extended Macs-lift. De Facelift kreeg met Tonnard en
Marchac de volle aandacht. Na woorden van dank aan cursisten, sponsoren en donateurs (NVPC, NVAPC, JVPC, AB Medical PRS en bovenal
Storz) en in het bijzonder de lokale gastheer, werd de eerste ‘Facial
Aesthetic Dissection Course afgesloten.
Hoe mooi kan het verborgen compliment van een der faculty leden de
cursus beter samenvatten: “Gefeliciteerd, wat een uitstekende cursus:

5 november 2006- Kortjakje ‘hink-stap-sprong’
Zet het alvast in de agenda. Reconstructie van de onderste extremiteiten. Gerenomeerde sprekers en een “hands-on” workshop op modellen. Zondagsschool waarbij op een ochtend de
basis van de Plastische ingrepen en behandelingen in het licht
wordt gezet. Kortjakje back to the roots.

jullie zouden zo de internationale top kunnen bereiken als je ook nog
fresh frozen cadavers zou heb-

Inhoud

Presentatie

ben georganiseerd!” Een harte-

Bleijs

8.75 (8-10)

8.71 (8-10)

lijke dankzegging vanuit klaar-

Marchac

7.14 (5-9)

6.97 (5-8)

Poublon

7.99 (5-9)

7.94 (5-9)

Kon

7.73 (5-9)

7.82 (7-9)

jaar zegt dr Nicolaes Tulp.

Fechner

7.97 (7-9)

8.00 (6-9)

Moge U ter illustratie aantreffen

Hofer

7.80 (7-9)

7.68 (7-8)

Tonnard

8.58 (7-9.5)

8.62 (7-9.5)

blijkelijk de top? Tot over twee

de facultydinner- en cursusfoto
alsmede een impressie van het

faciliteiten

8.21 (7-10)

evaluatie

bereikbaarheid

8.29 (6-10)

communicatie

8.25 97-10)

Prijs/kwaliteit verhouding

7.71 (5-9)

Cursus indeling en verloop

8.17 (7-10)

formulier

ingevuld

door de cursisten.
Tot zondag 5 maart en 5 november voor de reguliere bijeenkomsten om 8.30
uur te Zeist:
www.kortjakje.info.

Kortjakje

Samenvatting evaluatie van Kortjakje’s FADC ‘05

Tot 5 november!
Het Kortjakje bestuur
(Daphne Vos-van Dam, Hinne Rakhorst, Sander Beekmans,
Onno Schuitema, Bart Stubenitsky)
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Martini Ziekenhuis Groningen
2 plastisch chirurgen (samen 1,6 fte)
De maatschap Plastische Chirurgie van het Martini Ziekenhuis te Groningen (bestaande uit: A. de Boer, Dr. B.K. Dhar
en mevr. S.J.M. Jongen) zoekt twee collega’s die belangstelling hebben voor: cosmetische chirurgie en het opzetten van
een ZBC, hand- en polschirurgie, brandwondenchirurgie en
mammareconstructies/microchirurgie. Samen met het UMCG
verzorgen we het perifere deel van de opleiding tot plastisch
chirurg. Ook kandidaten die hun opleiding nog niet helemaal
hebben afgerond, kunnen solliciteren.
Advert

17-03-2006

09:19

Belangstelling?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.martiniziekenhuis.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met S.J.M. Jongen,
medisch manager Plastische Chirurgie: (050) 524 59 80.
Uw schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae kunt u sturen
aan het secretariaat van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis, ter attentie van dr. S.H.J. Donders, secretaris
Toelatingscommissie, Postbus 30033, 9700 RM Groningen.
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Postbus 188 3800 AD Amersfoort Telefoon: 0800 - 022 55 66
e-mail: ethicon@mednl.jnj.com internet: www.ethiconproducts.nl
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Vaste sponsors NVPC:
Johnson & Johnson Medical BV
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