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Introductie: De Junior Vereniging Plastische Chirurgie (JVPC) is een organisatie van en door assistenten 
in opleiding tot plastisch chirurg. Iedereen met een schriftelijke toezegging kan toetreden en het 
lidmaatschap eindigt aan het eind van het kalenderjaar waarin de opleiding afloopt. De JVPC is statutair 
een zelfstandige vereniging. Wel verzorgt de JVPC een column in de Nieuwsbrief en zal dit jaarverslag 
tegelijk worden uitgereikt met het jaarverslag van de NVPC. In het jaarverslag van de JVPC staat een 
overzicht van de activiteiten en ideeën binnen de vereniging. 
Het jaar 2001 werd gekenmerkt door onrust. Deze onrust bevond zich zowel op internationaal als nationaal 
niveau en op sociaal als ook op professioneel niveau. De impact van de terroristische aanslagen 
daargelaten, was er onrust over de afschaffing van de goodwill, een discussie die nog steeds niet is 
beëindigd. Verder wist (en weet) niemand precies wat de DBC`s ons al dan niet gaan brengen, en was er 
onduidelijkheid over de te wijzigen opleidingseisen en nieuwe opleidingsstructuur. Een aantal zaken zijn in 
het afgelopen jaar wezenlijk veranderd, zoals verder in dit verslag uitgewerkt zal worden. 
 
Activiteiten: Bestuursvergaderingen, Opzetten vaste column in nieuwsbrief NVPC, Opzet donateurschap, 
Overleg Concilium en NVPC, Huishoudelijke vergaderingen NVPC, Congres: Agio van de toekomst (mmv 
Eric Zonnevijlle), Informatieve mail van 15 december, Afscheidsdiner Roland Hermens, Afscheidsdiner 
Ralph Franken, Nieuwjaarsdiner met partner, Zeildag IJsselmeer met jaarvergadering , Statuten 
wijzigingen, Uitbreiding bestuur JVPC, Gezamenlijk inkopen van boeken, Initiatief Stichting Kortjakje. 
 
Bestuur: Uitbreiding: In het najaar van 2001 werd het eerder dit jaar genomen besluit tot het uitbreiden van 
het bestuur uitgevoerd. Het bestuur van de JVPC bestaat thans uit acht leden: per opleidingskliniek één lid. 
Opvolgers worden door de kliniek zelf voorgedragen in goed overleg met het zittende bestuur. 
Onveranderd blijft dat een der bestuursleden een assistent in vooropleiding is, om zo betere voeling te 
houden met de grote groep assistenten die zich in de vooropleiding bevinden. 
Samenstelling 2001: Voorzitter(Hein ter Linden, Zwolle), Secretaris (Michiel Schuringa, Nijmegen), 
Penningmeester (Annemarie Knottenbelt, Rotterdam), Comm. Commissie ONE (Jacques van der Meulen, 
Rotterdam), Comm. Enquète/Vooropleiding (Corstiaan Breugem, Amsterdam AMC ),  
Comm. Concilium (Frank Niessen, Groningen), Comm. LVAG (Duco van den Broecke,Utrecht), Lid (Paul 
Kouwenberg, Maastricht), Lid en penningmeester 2002 (Florine Vegter, Amsterdam AZVU ) 
 
Secretariaat:  Dit is in hoge mate gedigitaliseerd zodat in 2002 vrijwel geen mailings per post meer zullen 
plaatsvinden. Van alle leden zijn de gegevens opgevraagd en zo nodig gewijzigd. Ieder lid is 
verantwoordelijk voor het actueel houden van deze gegevens. Ons secretariaat zal dat van de NVPC op de 
hoogte houden van eventuele wijzigingen in de gegevens van haar leden. Tot slot zal getracht worden een 
vast e-mail-adres voor de secretaris van de JVPC te creëren voor nog betere communicatie. 
 
Wijziging statuten:  In het najaar van 2001 heeft de ledenvergadering ingestemd met de statutenwijziging. 
Ten opzichte van de oude statuten zijn slechts enkele wijzigingen doorgevoerd. Te noemen valt oa: het 
lidmaatschap kan al aanvangen na schriftelijke toezegging tot een opleidingsplaats, en eindigt in het jaar 
van beëindiging van de opleiding; enkele termijnen zijn gestroomlijnd en aangepast op de huidige 
gebruiken binnen de vereniging.De nieuwe statuten zullen in 2002 aan de leden worden toegezonden. 
 
Donateurschap en vaste sponsoren: De JVPC heeft de ruimte benut die de statuten geven voor het 
zogenaamde donateurschap. Naast het donateurschap kent de Juniorvereniging al jaren een viertal trouwe 
sponsors: AB-Medical PRS, Emdamed, Barneveld en Schrevers  en Van Kuijkhoven Adviesgroep 
In het jaar 2001 heeft een aantal bedrijven zich als donateur van de JVPC aangemeld. Zij dragen hiermee 
de komende generatie plastisch chirurgen een warm hart toe. Vooral zij genoemd: Mentor Benelux B.V. , 
Ortomed, Van Straten Medical, Stryker B.V./ Leibinger 
 



Opleiding en examinering:  De ledenvergadering van de NVPC heeft inmiddels het voorstel tot wijziging 
van de opleidingsstructuur met 2 jaar algemene chirurgie en 4 jaar plastische chirurgie goedgekeurd. Het 
ligt in de bedoeling dat de agio in goed overleg met de opleider zelf een invulling geeft aan het vierde jaar 
en dat het voorstel ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het concilium. Te denken valt aan een perifeer 
jaar in een daartoe gevisiteerde kliniek of onderzoek in binnen- of buitenland. 
Dit voorjaar zal het centrale college als gedelegeerde van de overheid het vernieuwde opleidingschema 
beoordelen. Indien goedkeuring wordt gegeven zal naar verwachting in de zomer de MSRC als uitvoerend 
en controlerend orgaan de opleidingseisen hebben aangepast. Dan pas starten de “vooropleidings-agio’s” in 
de nieuwe 2/4 structuur. Een en ander staat overigens los van het voornemen van de Nederlandse 
vereniging voor Heelkunde om te komen tot een basisopleiding chirurgie van twee jaar, een ambitieus plan 
dat nog in de kinderschoenen staat, met name vanwege de vraag waar de financiën vandaan moeten komen. 
 
Enquête:  Op initiatief van de JVPC is in 2001 een grote enquête onder de assistenten in vervolgopleiding 
gehouden. Doel van deze enquête was inzicht te verkrijgen in alle aspecten van kwaliteit en kwantiteit van 
de opleiding tot plastische chirurg. De eerste uitkomsten van de enquête zijn al gepresenteerd tijdens de 
najaarsvergadering te Middelburg en in de nieuwsbrief voorjaar 2002. Conclusies worden thans getrokken 
en zullen eerst met het concilium worden besproken. Het bestuur van de JVPC acht, vooral op lange 
termijn, het belang van de enquête zo groot dat een aparte commissaris in het bestuur is benoemd. Met 
professionele hulp en in overleg met het concilium wordt in 2002 de vragenlijst kritisch bekeken en daar 
verbeterd waar nodig. 
 
Commissie ONE:  Commissie ONE is een commissie ingesteld door de NVPC, waarvan een van de 
commissieleden een bestuurslid van de JVPC is. Afgelopen jaar werd de veranderde opzet van de 
scholingsdagen doorgezet met de organisatie van een tweetal scholingsdagen. Deze opzet werd met 
enthousiasme ontvangen op de eerste scholingsdag van het jaar 2001, op 11 april in Veldhoven. Het 
examen bestond uit een combinatie van meerkeuzen vragen en open vragen leidend tot een gewogen cijfer. 
Zevenentwintig opleidingsassistenten maakten het examen waarvan er vier een onvoldoende haalden.  
In  de Zeeuwse bibliotheek te Middelburg bleek bij het  examen meer de nadruk op de open vragen te 
liggen. De mening van zowel de commissie ONE als wel van veel van de assistenten was dat men hierin 
meer blijk kon geven van kennis van de verplichte examenstof en inventieve oplossingen voor de geboden 
vraagstellingen.  
Voor de scholingsdagen wordt inmiddels ruim op tijd aangegeven wat de verplichte leerstof is, wat zeker 
tot meer duidelijkheid heeft geleid. Wat betreft de examens heeft de JVPC zich sterk gemaakt voor 
uitzonderingsgevallen waar door omstandigheden examens niet afgelegd kunnen worden (ziekte, bevalling, 
etc). Ook zijn de examens nog steeds niet verplicht, hoewel wij onderkennen dat het resultaat door de 
desbetreffende opleider wel mee kan worden gewogen bij een beoordeling. 
 
NVPC:  Dit jaar werd het jaarlijkse overleg wederom in ere hersteld. In oktober 2001 werd een constructief 
overleg gevoerd waarbij over en weer inzicht gegeven werd in relevante bestuurszaken. De NVPC is 
aangeboden gebruik te mogen maken van de bij de JVPC bekende gegevens over leden van de JVPC. De 
vaste bijdrage van de JVPC in de Nieuwsbrief wordt gewaardeerd en in overleg zelf uitgebreid met een 
korte presentatie met foto van de zojuist aangenomen assistenten in opleiding. 
In een jaarverslag mag niet onvermeld blijven dat beide besturen niet op dezelfde lijn zitten wat betreft de 
wens van de aspirant-leden nog nauwer betrokken te raken bij algemene en specifieke bestuurszaken van de 
NVPC. In dit bestuursjaar werd door de JVPC, namens de aspirant-leden, een eerste aanzet gegeven tot een 
hopelijk open discussie over het nut en noodzaak van het beargumenteerde verzoek. 
 
Concilium: Ook bij het overleg met het concilium werd afgesproken elkaar in elk najaar te spreken over 
zaken die de assistenten aangaan. Voornemen is de agio’s (lees de JVPC, zie boven) in een vroeg stadium 
bij het ontwikkelen van plannen te betrekken. Een eerste aanzet werd gegeven in het overleg (begin 
februari 2002) met de voorzitter van het Concilium over de door te voeren veranderingen in examinering en 
kwalificering tot plastisch chirurg. Details vindt u elders in het verslag. Helaas werden de opleidingseisen 
voorgelegd aan het Centraal College zonder dat deze vooraf met de JVPC werden besproken, zodat helaas 
van een gepasseerd station gesproken kan worden.  
De eerste grote JVPC-enquête werd in eerste aanzet besproken (zie elders). Het initiatief werd goed 
ontvangen . De resultaten en conclusies zullen in 2002 worden besproken evenals de verbeterde tweede 
versie van de vragenlijst.  



 
Stichting Kortjakje:  Uit de assistentengroep is over de afgelopen jaren regelmatig naar voren gekomen 
dat men het gevoel heeft te weinig sturing te krijgen in een groot deel van de 'algemeen' plastisch 
chirurgische handelingen, hetgeen door de uitkomsten van de enquête werd bevestigd. Met bovenstaande in 
het achterhoofd heeft het bestuur van de JVPC in april 2001 het plan opgevat een eigen onderwijsdag te 
organiseren. Zeer voorspoedig heeft zich een groep enthousiastelingen geformeerd tot het bestuur van de 
Stichting Kortjakje, alias de “Zondagsschool voor Plastische Chirurgie”. 
Kortjakje heeft zich tot doel gesteld om de praktische basisprincipes en –behandelingen van de plastische 
chirurgie in het zonnetje te zetten.  Met de grote hoeveelheid praktische kennis in bijvoorbeeld perifere 
klinieken en aangrenzende vakgebieden wil de stichting praktische ‘tips and trics’ op tafel krijgen. Dit 
als leidraad voor de alledaagse problemen die wij allen regelmatig tegenkomen.  
Twee keer per jaar zullen er op een zondagochtend bijeenkomsten georganiseerd worden. Het ligt in de 
bedoeling om in het (toekomstig) plastisch curriculum van vier jaar acht onderwerpen de revue te laten 
passeren. Het programma van Kortjakje wordt afgestemd op de onderwerpen die twee keer per jaar op de 
scholingsdagen worden behandeld zodat ze daar niet mee in conflict zullen zijn. Kortjakje dient dan ook als 
praktisch aanvulling op de scholingsdagen gezien te worden. Gezien het structurele karakter van de 
onderwijs-sessies en de duidelijke vraag die naar voren is gekomen uit de gelederen van assistenten en 
jonge klare plastische chirurgen, heeft de NVPC gemeend de bijeenkomsten te moeten accrediteren met 5 
nascholingspunten per zondagsschool.  
Ondertussen is de eerste sessie van Kortjakje reeds geweest en werd deze bezocht door een kleine 50 (!) 
veelal vervolgopleidingsassistenten. Ook jonge klare en reeds gevestigde plastisch chirurgen waren 
vertegenwoordigd bij het onderwerp “lappen in het hoofd hals gebied” en “basaalcelcarcinomen”. De 
Website laat leuke plaatjes zien. Op zondag 3 november staat op het programma: mammareductie en 
mamma-augmentatie, ook ditmaal met levende modellen. Een ieder die de plastische een warm hart 
toedraagt is welkom. Aanmelden en inwinnen van informatie kan via www.kortjakje.info. 
 
LVAG: Alle leden van de JVPC zijn automatisch lid van de Landelijke Vereniging van Assistent 
Geneeskundigen (LVAG). De JVPC heeft zitting in het hoofdbestuur van de LVAG en is in 2001 
vertegenwoordigd door Duco van den Broecke (Utrecht). De LVAG speelt een actieve rol om het volgen 
van de opleiding in deeltijd mogelijk te maken. Regelgeving hieromtrent loopt via het Centraal College 
(CCMS). De LVAG heeft hierin zitting. In het najaar sprak de LVAG met het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid evenals de Arbeidsinspectie over knelpunten in de Arbeidstijdenwet. Denk hierbij aan 
vereenvoudiging van de regelgeving, handhaving maximaal aantal uren, rusttijdenregeling etc. Dit gebeurt 
ook in Europees verband in de Permanent Working Group of European Junior Doctors (PWG). Tevens 
vond overleg met de LAD plaats over onze eisen ten aanzien van de CAO-onderhandelingen in 
academische en perifere ziekenhuizen, onder de AMS. De LVAG maakt zich hard voor een beter salaris, 
studiebudget, verlofdagen etc. 
Landelijk wordt er gewerkt aan de herziening van de opleiding tot medisch specialist. De LVAG levert 
hieraan haar bijdrage in het CCMS, de Medische Specialisten Registratie Commissie en heeft 
afgevaardigden in werkgroepen van het KNMG project Medisch Opleidingscontinuüm. 
De LVAG organiseert in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten studiedagen over het vrij 
ondernemerschap. Met de Stichting Managementscholing Medisch Specialisten (SMMS) worden 
management cursussen georganiseerd voor aanstaande specialisten. 
 
De Jonge Orde:  Met een min of meer vliegende start heeft de Jonge Orde ook in het jaar 2001 een stevige 
ledenaanwas gekregen. Thans zijn er ruim 800 leden van de 2400 assistenten in den lande. Recente enquête 
leert dat de traditioneel snijdende beroepen vooral goed vertegenwoordigd zijn. Zo is bijvoorbeeld meer 
dan 75% van de agio's plastische chirurgie lid van de jonge orde en houdt Reinier Feitz (Rotterdam) zich 
bezig met de plannen voor goodwill afschaffing en DBC's. 
Belangrijkst wapenfeit van het jaar 2001 is zondermeer het opschorten van het plan tot afschaffing van de 
goodwill. Weinigen weten dat binnen dat plan van afschaffen een grote som met geld op tafel moet komen. 
Een flink deel zou uit de salarissen betaald worden van jonge klaren die geen goodwill meer verschuldigd 
zouden zijn bij afschaf van de oude regeling. Echter, gemakshalve zou de jonge klare geen enkele cent 
meer terug zien van wat hij in de pot gestopt zou hebben (de raming van het totale bedrag lag tussen de 
HFL 250.000 en HFL 450.000!). De rinkelende alarmbellen van de jonge orde en het contact met het 
ministerie hebben er (mede?) toe geleid dat het plan is opgeschort onder opgaaf van reden: er is een basale 
rekenfout gemaakt. De misgelopen inkomsten van de schatkist (30% bruto inkomen eerste jaar) waren niet 

http://www.kortjakje.info/


verrekend. Hierop ontstonden geruchten dat wij (starters) dan maar 60% van het eerste salaris moeten 
afstaan! Oftewel het absurde idee van het betalen van goodwill zonder dat je er iets voor terug krijgt. Dit 
geeft aan hoe belangrijk is het voor agio's om wakker te blijven en verenigingen als deze te steunen en 
helpen besturen.  
 
Naschrift:  Zoals in de inleiding al gememoreerd is 2001 een bewogen jaar geweest, zowel in sociaal als in 
professioneel opzicht. Gezien alle bovenstaande activiteiten en initiatieven is de JVPC meer en meer een 
professionele vereniging geworden die zeer veel tijd en moeite steekt in het goed geïnformeerd zijn en 
meedenken en –doen, en dit op een zo adequaat mogelijke wijze aan haar leden overbrengen. Onze leden 
hebben recht op snelle en juiste informatie betreffende processen die hen allen aangaan en die van 
wezenlijke invloed zijn op de manier waarop zij later hun vak zullen uitoefenen. De JVPC hoopt deze 
ingeslagen weg van het jaar 2001, waaraan met veel plezier en enthousiasme door het bestuur is gewerkt, 
de komende jaren voort te zetten. Het bestuur rekent erop dat het jaar 2002 wederom een vruchtbaar èn 
gezellig jaar zal worden.  
Namens het bestuur van de JVPC, 
 
Michiel Schuringa, secretaris 
E-mail: schuringa@nvpc.nl  
 


