Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

NIEUWSBRIEF
CHIRURGIE BIJ KINDEREN IN ZIEKENHUIZEN ZONDER KINDERAFDELING
De Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde (sectie
Chirurgie bij kinderen) heeft in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse
Vereniging voor KNO en de Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie aanbevelingen gedaan voor het verrichten van
chirurgie bij kinderen in dagbehandeling in een ziekenhuis wat
niet de beschikking heeft over een kinderafdeling.
De volledige tekst met betrekking tot deze aanbevelingen vindt
u op de website (www.nvpc.nl). Mocht u kinderen behandelen
in een ziekenhuis zonder kinderafdeling dan dient u notie te
nemen van deze aanbevelingen en deze dus ook te respecteren.
Mocht u werkzaam zijn in een ziekenhuis zonder kinderafdeling
waar u (nog) geen kinderen behandelt in dagbehandeling
dan geven deze aanbevelingen mogelijkheden om dit toch te
realiseren.

NVAPC PRESENTEERT: ‘LIFE SURGERY’
IN DRIE SIMULTANE OK’S…
Ptotic Breast Surgery Symposium: 9 december
Op vrijdag 9 december organiseert de NVAPC in samenwerking
met de Zwolse Maatschap wederom een volle dag ‘life surgery’.
Dit maal worden op drie OK’s simultaan de ptotische mammae
geopereerd; per OK twee patiënten met in totaal 6 OK-sessies.
U kunt op het aparte OK-complex vrij in- en uitlopen tijdens de
operaties. Zo ontstaat een direct communicatie met de operateurs.
Het definitieve programma en wijze van inschrijving verneemt
u per mail via de nvpc-adressen en ledenlijst van de NVAPC.
Rekent u op een nationale en internationale faculty van zes
operateurs.
Daarnaast ligt het in de bedoeling aansluitend de ledenvergadering van de NVAPC te houden. Graag ook uw aandacht hiervoor.
Bestuur NVAPC

Michel Cromheecke
Secretaris NVPC

RICHTLIJN MELANOOM VAN DE HUID
Op de website www.oncoline.nl kunt u de vernieuwde CBOrichtlijn “melanoom van de huid” vinden. Indien u zich met
de behandeling van het melanoom bezighoudt is het zinvol en
mogelijk vereist dat u kennis neemt van de inhoud.
Michel Cromheecke
Secretaris NVPC

Waarnemer gezocht
Wij zijn op zoek naar een waarnemer voor nog
niet nader te bepalen tijd wegens langdurige
afwezigheid van collega Klasens.
Rens Huisinga
r.l.huisinga@mca.nl
Medisch Centrum Alkmaar

STRALENCURSUS
Onder verwijzing naar de berichtgeving over de stralencursus in
een voorgaande nieuwsbrief hierbij twee adressen van belang:
De stralencursus wordt verzorgd door:
Boerhaave Commissie - PAOG Leiden
Wassenaarseweg 62. 2333 AL Leiden
tel.: 071 - 527 5297
fax: 071 - 527 5262
email: boerhaave@lumc.nl
Cursusleider (voor inhoudelijke vragen):
Drs Simon van Dullemen
LUMC - Afd Arbeidsomstandigheden en Risicobeheersing
Postzone CO-Q
Postbus 9600, 2300 RC Leiden
tel.: 071 - 526 2572/1991
fax: 071 - 526 6724
email: S.van_Dullemen@lumc.nl
Dr. J.J. Hage, voorzitter NVPC

FULLY BOOKED…
Facial Aesthetic Dissection Course
Het liep storm met de inschrijving voor Kortjakje’s eerste ‘Facial
Aesthetic Dissection Course’ te Utrecht. Met ruim 75 inschrijvingen is de cursus ruim overschreven. Binnenkort ontvangen
de 40 gelukkigen bericht dat zij op 4 en 5 november aan de
‘fresh frozen cadavers’ kunnen plaatsnemen. Voor de overigen
inschrijvingen is plaats als toehoorder tegen een gereduceerd
tarief. Naast sponsoring en substantiële steun van de NVPC en
ook de JVPC kon het inschrijfgeld laag gehouden worden. Binnen twee weken volgt het programma en hoogte inschrijfgeld
op de website www.kortjakje.info.
Als internationale faculty zijn Marchac (Parijs) en Tonnard (Gent)
aangetrokken. Ook zijn wij trots op de nationale faculty Prof. dr
M. Kon en dr Poublon, (KNO-arts, EUMC). Hopelijk worden nog
speciale sessies verzorgd door zowel Maarten Fechner (Endoscopische voorhoofdslift) en Stephan Hofer (voorhoofdslap en
Mustarde-lap).
Op vrijdag 4 november zullen Kon, Marchac en Poublon de ‘neuzen-dag’ voor hun rekening nemen. Op fresh frozen cadavers
zullen de basistechnieken van de cosmetische en functionele
rhinoplastieken worden geoefend. Op zaterdag zullen Marchac
en Tonnard hun favoriete facelift technieken stap voor stap
voordoen. De dissectiecursus zal zijn meerwaarde kennen door
een intensieve begeleiding op de dissectievloer: een 10-koppige dissectiefaculty zal de cursisten 1:4 begeleiden bij hun dissectie. Ook hoopt Kortjakje cursisten zowel vooraf als achteraf
een aantal dagen te laten meekijken in klinieken waar deze
ingrepen regelmatig worden uitgevoerd. Ook een literatuurlijst
zal vooraf beschikbaar zijn.
Vrijdagavond treffen in het centrum van het centrum van de
bisschopsstee de cursisten en faculty een culinair dansfestijn
in een prachtige ruimte in de Domtoren.
Met zondagse groet van
Kortjakje
www.kortjakje.info

JA, WIJ HEBBEN NIEUWS
Per 18 juli 2005 is Mw Dr Julia Zguricas
benoemd als plastisch chirurg in het
Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer.
Zij maakt deel uit van de maatschap
plastische chirurgie,
R.E.F.Huijgen, J.E.Sluimers en L.T.Tan.
op de locaties Bronovo ziekenhuis en
Rode Kruis ziekenhuis (HAGA) in Den
Haag.

VOORAANKONDIGING BEHANDELING
VAN HAND FRACTUREN
Op 27 januari 2006 wordt voor de zesde keer in Zwolle de Cursus “Behandeling van Hand Fracturen” gehouden. Tijdens deze
cursus wordt u door nationale en internationale experts volledig
bijgepraat.
De cursus heeft de afgelopen keer zijn eerste lustrum gevierd
en is voor die gelegenheid belangrijk vernieuwd: nog meer dan
in voorgaande jaren lag het accent op probleem gerichte scholing. Er was ruim tijd gereserveerd voor casuïstiek bespreking in
kleine groepjes onder leiding van de sprekers,hetgeen als één
van de hoogtepunten van de cursus uit de evaluatie kwam.
Daarnaast was een aantal sprekers nieuw.
De nieuwe formule zal ook komend jaar weer gehanteerd worden. Het totaal aantal deelnemers is beperkt tot 40 zodat tijdens de voordrachten maximale kans bestaat voor interactie.
De folder voor de komende cursus is in de maak en ontvangt u
in de komende maanden. Voorinschrijving kan nu reeds geschieden per email gericht aan a.t.m.kuipers@isala.nl. Inschrijving
vindt plaats op volgorde van betaling van het cursusgeld op rekening 16.07.95.567 van Maatschap Plastisch Chirurgie Zwolle.
De kosten voor de cursus bedragen 150 euro.
De organisatie is in handen van dr. P.M.N. Werker, plastisch
chirurg van de Isala Klinieken Zwolle.

VACATURE AALST
In het O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst/Asse/Ninove is een
voltijdse betrekking voor een:

Staflid Plastische Heelkunde
(plastische-, reconstructieveen esthetische heelkunde)
Kandidaten dienen een uitgebreid curriculum vitae te
sturen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur O.L.Vrouwziekenhuis, Moorselbaan, 9300 AALST, ten laatste
op 15 september 2005.
Inlichtingen kunnen bekomen worden bij Dr. G. Vandenbroucke, Medisch Directeur, of bij Dr. R. Musch, Diensthoofd
Plastische Heelkunde (Tel. : 053/72.41.11)’.
Met de meeste hoogachting.
Dr. R. Musch (rudy.musch@olvz-aalst.be)

R.E.F. Huijgen

EAR RECONSTRUCTION
IN CONGENITAL AND ACQUIRED DEFORMITIES
( State of Art, Pitfalls and Complications)
UMC Utrecht 30th september 2005
12:00-18:00 Collegezaal Radiotherapie Q0S 301

PRESENTING:

PROGRAM
12:00 – 13:00
13:00 – 13:05
13:05 – 13.35
13:35 – 14:05
14:05 – 14:25
14:25 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

CHUL PARK (Korea)
FRANCOISE FIRMIN (France)
DAVID GAULT (UK)
Lunch
Opening Moshe Kon, Utrecht
Overall technique for expanded two-flap method for microtia
reconstruction: advantages, pitfalls, and tips Chul Park, Seoul
Current conviction and reservation in ear reconstruction Francoise Firmin, Paris
Total ear reconstruction using temporoparietal fascial flap: 0ne stage
coverage method for projected ear framework Chul Park, Seoul
From Bat to Worse David Gault, London
Coffee break
Reconstruction for traumatic ear cases Chul Park, Seoul
Reconstruction in minor auricular malformations: upper and
lower auricular malformations Chul Park, Seoul
Problem Cases, Discussion
Drinks

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen zou ik dit graag via mijn mail
(m.kon@umcutrecht.nl)
voor 1 september 2005 willen vernemen. Kosten 50 euro (assistenten 35 euro).
De mogelijkheid bestaat om uw eigen probleem patiënten in te brengen!

NAJAARSVERGADERING NVSCA
Namens alle leden van het Schisisteam en het CraniofaciaalTeam
van het Erasmus MC Rotterdam, nodigen wij u van harte uit om op
zaterdag 19 november a.s. de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA) te
bezoeken. Sinds de oprichting in de jaren ‘70 vindt in het Craniofaciaal Centrum Rotterdam de diagnostiek en behandeling van zeldzame en complexe schedel- en aangezichtsafwijkingen plaats. Het
CF centrum heeft daartoe een uitgebreid multidisciplinair team van
14 verschillende specialismen. In de ochtend zal Sven Kreiborg uit
Kopenhagen een analyse van midface hypoplasie geven. Als gevolg
hiervan kan ruimtegebrek ontstaan hetgeen kan resulteren in het
Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS). Tijdens een negental
korte voordrachten zal dit onderwerp in multidisciplinair verband
door leden van het Craniofaciaal Team worden uitgewerkt. De middag zal starten met een blok van vrije voordrachten. Na het blok

van vrije voordrachten zal Eric Arnaud, plastisch/craniofaciaal chirurg uit Parijs, ingaan op de behandeling van midface hypoplasie
met een osteotomie van het voorhoofd en midface (Monobloc), gevolgd door distractie. Het programma zal door Adrian Sugar, President of The Craniofacial Society of Great Britain and Ireland worden
afgesloten. Hij is direct betrokken geweest bij de totstandkoming
van criteria voor schisisteams in Engeland. Wij hopen op een zeer
geslaagde dag en verwelkomen u van harte!
Inschrijving: Gewone leden incl lunch 40 euro; assistenten in opleiding incl lunch 25 euro Het bedrag overmaken naar NVSCA te
Alkmaar, ABN-AMRO rek.nr. 46.51.63.076, o.v.v. “vergadering” en
uw naam
Informatie k.suvaal@erasmusmc.nl

Léon van Adrichem

Jos Zwezerijnen: Account Manager Johnson & Johnson Medical

We hebben een missie...
Bij Johnson & Johnson beschouwen we
het als onze missie om ieder mens een
langer en gezonder leven te bezorgen.
Vandaar dat we ons permanent sterk
blijven maken voor de ontwikkeling
van innovatieve producten. Evenals
voor de juiste toepassing ervan. Dat
zijn we niet alleen verplicht aan de
artsen, de specialisten en het ver-

"Verander niet de mensheid,
maar verander de structuur van je
eigen geest en je eigen denkbeelden,
en je verandert alles”
(V. Lindsay)

plegend personeel, maar ook aan de
vaders en moeders van de huidige
en de toekomstige generatie. Daarom
streven wij naar de hoogst denkbare
kwaliteit in alles wat wij doen.

MEDICAL BV
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL BV, POSTBUS 188, 3800 AD AMERSFOORT. TELEFOON: 033-450 05 00 TELEFAX: 033-450 05 05
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