
professionele én menselijke kant. Wij collegae, hebben ons 
een goed oordeel kunnen vormen over het niveau van hun 
chirurgisch-technische kunnen. De evenwichtige verdeling 
van kijkerstemmen gaf daarenboven duidelijk aan dat, naast 
al dat nauwelijks voor elkaar onderdoende technische geweld, 
de keuze naar persoonlijkheid van de dokter weliswaar ge-
waardeerd werd, maar zeer moeilijk bleek. Werker, Schellekens, 
Hofer en Winters slaagden erin om die kijker te bereiken en te 
beroeren; deels dankzij het toegankelijke format van het pro-
gramma, deels dankzij hun eigen inlevingsgevoel en kwaliteiten 
als docent.

Er zijn vele manieren om ons vak en onze manier van werken op 
verantwoorde wijze onder de aandacht van het grote publiek te 
brengen. De VARA slaagde daarin. Wij zijn onze Grootmeesters 
veel dank verschuldigd voor de voortreffelijke wijze waarop zij 
het deden. Andermaal worden alle vier van harte gefeliciteerd 
met het resultaat; Winters bovendien als primus inter pares!

dr J. Joris Hage,
voorzitter NVPC

N I E U W S B R I E F
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

 GROOTMEESTERS

Het zit er op! We hebben als beroepsgroep bewezen, maar liefst 
vier reconstructieve Grootmeesters in ons midden te hebben. 
De collegae Werker, Schellekens, Hofer en Winters hebben voor-
beeldig getoond dat plastisch chirurgen méér vermogen dan 
extreme make-overs en wat dies meer zij. Zij toonden de moed 
om ter illustratie van één van die mooie aspecten van ons vak, 
met de billen bloot te gaan ten overstaan van al hun plastische 
vrienden, medische collegae en het grote publiek. Ik felici-
teer alle vier met hun optreden en het bereikte resultaat: meer  
bekendheid en ruchtbaarheid voor dat aspect.

Wat begon met een telefoontje van Marcel van Dam aan Maar-
ten Fechner, leidde via een verdeelde ledenvergadering, boze 
brieven van twee hoogleraren, en de bereidwillige medewerking 
van leden en niet-leden tot drie uur prime-time televisie. Vanaf 
het begin bleek de VARA bereid om óók de belangen van de 
kandidaten en de NVPC te waarborgen en bleven de diverse re-
dacteuren contact zoeken om, binnen de beperkingen van een 
nationaal televisieprogramma, tot een optimaal verantwoorde 
inhoud te komen. Het voorkómen van afbreuk van de kandidaat-
Grootmeesters en het uitdragen van een genuanceerder visie op 
de plastische chirurgie stonden daarbij voorop. Als voorbeeld 
zij de omgang met de precieze resultaten van de enquête onder 
onze leden gegeven: deze informatie bleef voorbehouden aan 
de hoofdredactie en uw voorzitter en er was nimmer sprake van 
de minste dreiging van enig publiek worden van een toptien 
van mistgewaardeerde collegae (zoals een van de criticasters 
vreesde). Klaas Marck trad op als een duivelse gastredacteur 
en Paul Guelinckx, Richard Koch en klinisch psycholoog Bram 
Kuiper (directeur van het Helen Dowling Instituut te Utrecht) 
traden aan als kritische en enthousiasmerende juryleden.
Wat volgde was een waar eerbetoon aan de reconstructieve 
chirurgie. De vier Grootmeesters toonden zich van hun beste 

SMOELENBOEK LUSTRUM 2005

Wil een ieder zo spoedig mogelijk zijn/haar digitale pasfoto 
mailen naar secretariaat@nvpc.nl!

Alvast dank, 
Carla Koopman

VOOR MEER GEGEVENS OVER DE FEESTEN
ZIE ELDERS IN DE NIEUWSBRIEF!

mailto:secretariaat@nvpc.nl


 VAN DE STICHTING KORTJAKJE…

Drie Zilverbeurzen toegekend!

Voor de tweede maar sinds de oprichting van de Stichting Kort-
jakje zijn op zondag 6 maart jongstleden drie zilverbeurzen van 
elk 750,- euro uitgereikt. De Stichting Kortjakje ondersteunt 
hiermee initiatieven van AIO’s en jonge klaren die specifieke 
klinische vaardigheden willen opdoen in gerenommeerde bui-
tenlandse centra. Irene Mathijssen (EMCR), Corstiaan Breugem 
(AMC) en Erik Walbeehm (EMCR) vielen in de prijzen met hun 
lovenswaardige initiatieven.
Irene is reeds afgereisd naar Parijs om bij de pioniers van de 
craniofaciale chirurgie haar licht op te steken. Corstiaan zal zijn 
aandacht richten op het gebied van de plastische chirurgie bij 
kinderen voor een periode van maar liefst anderhalf jaar te Van-
couver. Erik borduurt verder op zijn proefschrift door de plexus-
chirurgie bij de horens te vatten. London wordt het decor voor 
de komende drie maanden.
De Stichting wenst hen allen een geweldig mooi tijd toe.

Kortjakje

 INGEKOMEN BRIEF 

Collegae,
 
Met grote belangstelling heb ik de eerste uitzendingen op mijn 
PC bekeken, omdat ik op de bewuste data niet in het land was. 
Ik was blij dat dit het geval was, want op wie ik had moeten of 
willen stemmen, was buitengewoon moeilijk. Jullie hebben het 
allen meer dan voortreffelijk gedaan en ik ben trots dat jullie met 
je kennis en kunde de vereniging en het vak weer daar geplaatst 
hebben waar het hoort.
De uitzending van 16 april heb ik met goede medische vrienden 
voor de buis gevolgd. Ook de finale was zeer goed en wat mij be-
treft hebben jullie beide gewonnen, zoals ook de deskundige jury 
liet blijken. Aangezien er in deze wedstrijden natuurlijk altijd één 
moet winnen, gaan mijn specifieke felicitaties uit naar Hay.
Nogmaals gefeliciteerd met jullie buitengewone goed presentatie 
van ons boeiende vak.
 
Groet Wart Wijthoff
 
PS. Ook het Bestuur wil ik complimenteren met dit geslaagde 
experiment. Goed dat jullie de moed gehad hebben een dergelijke 
uitdaging aan te gaan.

 VAN DE STICHTING KORTJAKJE…

McGrouther en Schreuder weer erg waardevol.

Het was volle bak op zondag 6 maart jongstleden. Een record 
aantal zondagsgangers werd gehaald: 85 enthousiaste dokters 
en handtherapeuten waren op het programma afgekomen: en zij 
kregen waar voor hun geld.
Ook dit maal werd de nadruk gelegd op de praktisch gerichte 
workshops onder leiding van Marco Ritt, Erik Walbeehm, als-
mede Schreuder en ook  McGrouther. De hooggeleerde liet aan 
de hand van de zgn. Pennington-techniek zien hoeveel kilo 
extra getrokken kon worden aan een peesnaad voor dat deze 
knapt of uitscheurt: een goede tip voor de handchirurg: sim-
pel en buitengewoon effectief (PRS ’79 May 63(5): 648-52 ). 
Zijn voordracht over de flexorpezen was weer om warm van te 
worden. Schreuder hield naast een helder theoretisch overzicht 
een zinvolle workshop voor het maken van spalken. Ook voor 
de aanwezige ergotherapeuten een leerzame sessie. Ritt en Wal-
beehm bestierden de varkensstal: 40 poten stonden garant voor 
veel oefennaadjes van KMA tot Silfverskiöld. De lunch met 55 
personen was weer buitengewoon goed, gezellig en vlot.
En nu op naar de tweedaagse ‘facial aesthetic dissection course’ 
op vrijdag 4 en zaterdag 5 november aanstaande (datum nog 
niet zeker), inclusief vrijdagavond. De facelift en neuschirurgie 
komen hier uitgebreid aan bod met ‘fresh frozen cadavers’. Het 
belooft de ‘hit’ van het jaar te worden. Houd hiervoor de web-
site www.kortjakje.info in de gaten, want vol is vol. 
Zondagse groet van 

Kortjakje.

 VAN DE STICHTING KORTJAKJE…

Van der Meulen (wordt) bedankt!

Met pijn in zijn hart heeft Jacques van de Meulen binnen de 
Stichting Kortjakje een stapje terug willen doen. Onder zijn 
aanvoering werd de Stichting drie jaar geleden in het leven 
geroepen met als doelstelling het praktisch gericht onderwijs 
in de Plastische Chirurgie meer inhoud te geven. Het reeds 
goede theoretische onderwijs vanuit de commissie ONE kon op 
praktisch gebied aanvulling gebruiken, zo was de gedachte van 
de oprichters. Aanvankelijk bleek het initiatief met Argusogen 
te worden gevolgd. Na 5 ‘gewone’ onderwijsochtenden (lokale 
lappen in het gelaat, mammareductie, ziekenhuisorganisatie, 
mamma-augmentatie, perifere zenuwblokkade, flexorpeeschi-
rurgie) en niet te vergeten de spectaculaire hand-on-hand- 
dissection course te Utrecht, is Kortjakje echter niet meer weg 
te denken en heeft de onderwijsochtend een status aparte met 
volwassen karakter.
Het is de verdienste van Van der Meulen, als Oprichter en Voor-
zitter, de Stichting zo op de kaart te hebben gezet. Mogen wij 
van Jacques’ voortvarendheid nog vele andere vruchten kunnen 
plukken. Van der Meulen wordt bedankt door

Reinier Feitz, Martine van Huizum, Marjoleine de Lange, 
Hein ter Linden,

Kortjakje en haar zondagskinderen.

http://www.kortjakje.info


Wat kunt u nog verwachten?

Vrijdagavond 10 juni feest Around the Pool in 
een Tropisch Zwemparadijs
In het Tropisch Zwemparadijs ‘De Scheg’ te Deventer 

wordt gefeest. De feestgangers worden vanaf de ho-

tels en/of vanaf Orpheus met bussen opgehaald en 

ook weear teruggebracht.

In het Tropisch Zwemparadijs krijgt u bij ontvangst 

een tropische cocktail en een aloha slinger. Het 

zwembad is feestelijk aangekleed. Er is ruimte om te 

dansen, maar er zijn ook voldoende zitjes waar rustig 

gepraat kan worden. Bij mooi weer kan ook gebruik 

gemaakt worden van het buitenterras. 

De avond wordt verder verzorgd met een Caribisch 

buffet, met aansluitend een buffet van tropische 

fruitsoorten en Caribean ijscocktails. Aan de bar kunt 

u uw drankje bestellen. Het buffet en de drank zijn 

bij de prijs inbegrepen. Uw bijdrage voor dit feest 

bedraagt € 75,- p.p.

De muziek wordt deze avond verzorgd door een DJ 

met muziek uit de jaren ‘70 – ‘90. 

U mag uiteraard ook zwemmen!!

Kledingadvies: Wij vragen u vooral in luchtige kle-

ding te komen. Het leukst zou zijn in een Caribische 

sfeer!

Zaterdagavond 11 juni Bal Masqué in Paleis Het 
Loo
Met de paardentram wordt u van de parkeerplaats 

naar het paleis gebracht. Daar wordt u ontvangen 

in de Witte Foyer en Balzaal met een aperitief en 

een amuse. Vanaf 18.30 uur starten de rondleidingen 

door het paleis.

Aanvang van het Diner Dansant zal rond 20.00 uur 

zijn. Naast het buffet worden o.a. luxe wijnen geser-

veerd, t.w. Sancerre Blanc A.C. Chateau de Fontaine-

Audon 2003 en de Bourgogne Pinot Noir A.C. 2002.

De avond wordt muzikaal omlijst door een band, 

daarnaast kunt ook nog een verrassing verwachten. 

Tijdens deze avond zal ook de bijdrage aan Interplast 

en de Lepra Zending worden uitgereikt. 

Kledingadvies: cocktail, daar u voor de “Bal Masqué” 

aangekleed zal worden!

Bij mooi weer kan gebruik gemaakt worden van het 

buitenterras.

Het buffet en de drank zijn bij de prijs inbegrepen. 

Uw bijdrage voor dit feest bedraagt € 90,- p.p.

Het partnerprogramma
De partners hebben reeds een aparte uitnodiging ont-

vangen met suggesties voor het programma waarop 

ingeschreven kan worden. 

HET CONGRES OP 10 EN 11 JUNI… EN DAN? 



VACATURE
Binnen de maatschap Plastische Chirurgie Z.O.-Brabant komen bin-

nen afzienbare tijd, wegens pensionering van één van de leden, 

uitbreiding van de maatschap en herverdeling van werkzaamheden 

van andere maatschapsleden, 2,0 fte’s vrij voor grootmeesters in 

spé die het beroep in de volle breedte willen uitoefenen.

Het werkterrein van de Maatschap Regio Z.O.-Brabant de adherentie 

van 3 ziekenhuizen, verdeeld over 4 locaties, het Catharinazieken-

huis, het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven en Veldhoven en 

het St. Annaziekenhuis te Geldrop.

Op korte termijn wordt regionaal gestreefd naar uitbreiding van de 

Maatschap, terwijl onderhandelingen over het verkrijgen van oplei-

ding gaande zijn.

Het ziekenhuis of de ziekenhuizen waar de nieuwe maat werkzaam 

zal zijn, zal via een sollicitatie commissie goedkeuring dienen te 

geven voor toelating.

Praktijkovername volgens normen Orde Medische Specialisten.

Wilt U informatie over deze functie dan kunt die inwinnen bij 
de Maatschapsleden.

M.R. Fechner:  040-8888590

H.W.H.J. van Tits:  040-8888590

Dr. M.M. Hoogbergen:  040-2397120

J. Wilmink:  040-8885622

Dr. J.H.A. van Rappard:  040-2397120

H.E. van Zanten:  040-2864310

Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt U binnen 4 weken richten 

aan de maatschapsecretaris:

Dr. M.M. Hoogbergen, Catharinaziekenhuis, Postbus 1350, 5602 ZA 

Eindhoven.

VACATURE
In verband met het een uitbreiding van de formatie plastisch 

chirurgen en voor een deel overname van de praktijk van collega 

Dr.H.F.Aarts  nodigen de plastisch chirurgen van het JBZ belang-

stellenden uit om te solliciteren naar de functie van  

Plastisch chirurg (50-100%) 

Het huidige team bestaat uit 4 full time werkzame plastisch chirur-

gen. Alle facetten van de hedendaagse perifere plastische chirurgie 

worden uitgeoefend. Er bestaat de mogelijkheid daarnaast in een 

privé kliniek te werken.  

Bovenal vinden we het belangrijk aan te geven dat de zittende 

plastisch chirurgen de nieuwe maat op alle mogelijke wijzen zul-

len ondersteunen in het opzetten van een nieuw concept voor een 

handchirurgisch centrum. . 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van 

de zittende plastisch chirurgen (Dr.H.F.Aarts, R.J.P.M.Franken, 

R.A.E.C.Hermens en Mw.D.A.M.Mulder) of met de Dhr.F.Croonen, 

voorzitter van de raad van bestuur.  De overname en uitbreiding 

geschied volgens de richtlijnen van de Orde van Medisch Specia-

listen. 

Interesse ?

Uw schriftelijke reactie kunt richten aan drs F.J.M. Croonen, 

voorzitter van de Raad van Bestuur, postbus 90153, 5200 ME

s’-Hertogenbosch.

VACATURE UTRECHT

Op de afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie van 

het UMC Utrecht bestaat een vacature voor een 

allround plastisch chirurg m/v
(70%-100%).

U wilt graag werken in een academische setting, waar onderzoek 

en het opleiden van assistenten en co-assistenten een belangrijke 

rol spelen.

U werkt samen met acht plastisch chirurgen, vijf assistenten en één 

research fellow. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de plas-

tisch chirurgen van het Sint Antonius ziekenhuis te Nieuwegein, 

alwaar door de assistenten één jaar van de  vierjarige opleiding 

wordt doorgebracht.

Ook assistenten, die na hun opleiding nog graag gedurende enige 

tijd academisch willen werken, worden gevraagd te reflecteren.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met  

Prof.dr.M.Kon (m.kon@umcutrecht.nl).



WONDCONGRES 2005   

Met vreugde kunnen wij u meedelen, dat het Wondcongres 2005 
zal plaatsvinden op vrijdag 28 oktober, in de Cruise Terminal te 
Rotterdam. Overzicht, inzicht en pragmatiek zijn de uitgangs-
punten voor dit jaarlijkse congres over wondbehandeling en 
wondgenezing. Naast gevestigde methoden komen ook vele 
nieuwe ontwikkelingen uitvoerig aan bod. Aan een boeiend 
wetenschappelijk programma wordt momenteel hard gewerkt. 
Noteer deze datum vast in uw agenda. Op www.wondcongres.nl 
volgt binnenkort het volledige programma. Daar kunt u zich dan 
ook inschrijven voor het congres.

Namens het organiserende comité,

Hinne Rakhorst
Xander Smit

Plastische en Reconstructieve Chirurgie
ErasmusMC Rotterdam

STRALINGSBESCHERMING

Onlangs vond de try-out plaats van de tweedaagse basiscursus 
‘Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor (snij-
dende) medisch specialisten’, die door het Interuniversitair On-
derzoekinstituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming 
(IRS) en het Bureau van de Boerhaave Commissie te Leiden 
werd georganiseerd. Aanleiding hiertoe was de incorporatie 
van EU-richtlijnen 96/29/Euratom (basic safety standards) en 
97/43/Euratom (patiëntenrichtlijn MED) in het nieuwe Besluit 
Stralingsbescherming dat in 2001 van kracht is geworden. Ook 
de Wet BIG kenmerkt het toepassen van ioniserende (rôntgen-
)straling als een aan de arts voorbehouden handeling, waarvoor 
een zeker niveau van deskundigheid vereist is alvorens ertoe 
bevoegd te zijn. Samengevat dienen alle artsen die zelf rônt-
genfoto’s maken of doorlichten, dan wel daartoe een opdracht 
geven, middels het volgen van de cursus en afleggen van het 
bijbehorende examen aan te tonen dat zij dit deskundigheids-
niveau hebben.
Om te voorkomen dat snijdende specialisten hiervoor de reeds 
langer bestaande vijfdaagse (of zelfs langere) cursus met exa-
men zouden moeten volgen werd de tweedaagse variant in 
nauw overleg met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
(NVvH) ontwikkeld. Deze werd door collega Cromheecke en mij 
gevolgd, c.q. afgelegd, in gezelschap van vertegenwoordigers 
van de NVvH, de Nederlandse Vereniging voor Urologie, de Ne-
derlandse Orthopaedische Vereniging en een enkele anaesthe-
sist. Gedurende de twee dagen, alsook na afloop van de cursus, 
werden de leesstof, de leerstof, de leervormen en het examen 
uitgebreid geëvalueerd. Naar aanleiding van die evaluatie zul-
len cursus en examenstof nog verder worden aangepast aan de 
(klinische) gewoonten en behoeften van snijdend specialisten. 
Er komt een aangepaste reader die vóór aanvang doorgenomen 
moet zijn.

Al met al betrof het nu al een interessante cursus die afgesloten 
werd met een representatief, goed te maken examen. Indien 
het examen behaald wordt, volgt een aantekening in het BIG 
register en is desbetreffende arts bevoegd zelfstandig opdracht 
te geven tot het doorlichten of maken van röntgenfoto’s. Deze 
aantekening is formeel nu al een wettelijke verplichting voor 
alle plastische chirurgen die, bijvoorbeeld in de operatiekamer, 
opdracht geven tot een doorlichting. De zogenaamde ‘verlengde 
arm’-constructie waarbij de röntgenlaborant(e), buiten aanwe-
zigheid van een radioloog, op uw aanwijzingen doorlicht is niet 
langer geoorloofd. Ziekenhuisdirecties zullen in toenemende 
mate verantwoordelijk worden gehouden voor het deskundig-
heidsniveau van alle artsen die röntgenstraling gebruiken, of 
dezen nu in dienstverband of als vrij-gevestigden in het zie-
kenhuis werken. Indien u dergelijke stralingsbronnen toepast, 
zult ook u vroeg of laat met deze verplichting worden gecon-
fronteerd.
Uw bestuur zal het Concilium Plastico Chirurgicum vragen om de 
tweedaagse cursus in het opleidingscurriculum op te nemen. In 
overleg met de NVvH zal moeten worden bekeken of zulks niet 
al tijdens de vooropleiding kan worden gerealiseerd. Voor de  
assistenten die reeds met hun vervolgopleiding zijn aangevan-
gen zal moeten worden geïnventariseerd of de cursus nog in de 
opleiding ingepast kan worden. Wij raden reeds geregistreerde 
plastisch chirurgen die gebruik maken van doorlichting, even-
eens aan om de cursus te volgen teneinde de wettelijk ver-
plichte aantekening te behalen.

dr  J. Joris Hage,
voorzitter NVPC

In navolging van de internationale trend is het idee opgevat om 
ook in Nederland een Academy of Facial Plastic and Reconstruc-
tive Surgery op te richten. De ontwikkeling van dit specifieke 
vakgebied binnen de Plastische Chirurgie maakt een dergelijke 
organisatie wenselijk, niet in de laatste plaats om een vuist te 
kunnen maken richting de verschillende aangrenzende vakge-
bieden die proberen zich het Plastische werkgebied eigen te 
maken. Binnenkort wordt inschrijving als lid mogelijk. 
Nadere berichtgeving volgt.

Met vriendelijke groet,

Jacques van der Meulen
j.j.n.m.vandermeulen@erasmusmc.nl

OPRICHTING DUTCH ACADEMY 
OF FACIAL PLASTIC AND 
RECONSTRUCTIVE SURGERY
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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- 

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.

 

We hebben een missie...

MEDICAL  BV

MELDPUNT ‘LAST VAN VERANDERINGEN IN DE ZORG?’

Op 17 mei j.l. is de Nederlandse Patiënten Consumenten Fede-
ratie gestart met het meldpunt ‘Last van veranderingen in de 
zorg?’ Patiënten die als gevolg van veranderingen in de zorg 
problemen ondervinden of hierover vragen hebben (DBC’s, ver-
goeding diëtist of fysiotherapie,de no-claimregeling), kunnen 
contact opnemen met het meldpunt.
Het telefonisch meldpunt is bereikbaar op maandag, dinsdag 
en donderdag van 10 tot 16 uur op telnummer: 030-2916777. 
Melden van knelpunten kan ook via www.npcf.nl

Ook is het mogelijk andere knelpunten in de zorg te melden. 
Per kwartaal worden de trends in kaart gebracht. Onder meer op 
basis hiervan worden onderwerpen en de meest gestelde vragen 
en antwoorden aan het meldpunt toegevoegd. 

Waarom een meldpunt
Met de zorgverzekeringswet in 2006 verdwijnt het verschil tus-
sen ziekenfonds- en particulierverzekerden.  De in 2005 inge-
voerde veranderingen gaan dan ook gelden voor mensen die nu 
nog particulier verzekerd zijn. 
De NPCF gaat de geconstateerde knelpunten onder de aandacht 
brengen bij het Ministerie van VWS en bij zorgverzekeraars. Ook 
zal zij trachten aan te geven hoe de knelpunten opgelost kun-
nen worden.

Uw medewerking gevraagd
De NPCF vraagt uw medewerking bij het bekend maken van 
het meldpunt. U kunt een tekst en een banner downloaden op  
www.npcf.nl via meldpunt in het menu.

http://www.npcf.nl
http://www.npcf.nl

