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Tijdens het plannen van de reguliere huishoudelijke vergaderingen
heeft het bestuur en het centraal secretariaat zich niet gereali-
seerd dat de datum van 10 mei 2005 in de voorjaarsvakantie valt.
Derhalve is besloten de datum van de huishoudelijke vergadering
in het voorjaar te wijzigen en aansluitend aan de scholingsdag te
laten plaatsvinden, zijnde woensdag 6 april 2005. 
Locatie: UMCU.
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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...

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

Ton van der Heiden: Marketing Controller Johnson & Johnson MedicalTon van der Heiden: Marketing Controller Johnson & Johnson Medical

"De mens groeit naarmate 
het doel dat hij 

zich stelt groter wordt”

(F. Schiller)

"De mens groeit naarmate 
het doel dat hij 

zich stelt groter wordt”

(F. Schiller)

Recent heeft u een aankondiging ontvangen van het bestuur en de
Beroeps Belangen Commissie (BBC) met betrekking tot een extra
ledenvergadering d.d. 18 januari 2005. Deze ledenvergadering zal
volledig in het teken staan van de DBC problematiek en is be-
stemd voor zowel vrijgevestigde collega’s als collega’s in loon-
dienst.

De regie aangaande de DBC’s is op dit mo-
ment volledig in handen van het ministerie
van Volksgezondheid. De Orde van Medisch
Specialisten wordt door het Ministerie ge-
zien als vertegenwoordiging van de (vrijge-
vestigde) medisch  specialisten en dienover-
eenkomstig als aanspreekpunt en
onderhandelende partij. Het mag u inmiddels
duidelijk zijn dat de inbreng van de Orde nou niet bepaald als sub-
stantieel of directief gezien kan worden. Op dit moment is “damage
control” het hoogst haalbare gebleken. 

Uw aanwezigheid (of dat van tenminste 1 lid van uw maatschap)
wordt om de volgende redenen als noodzakelijk beschouwd:

• Er dient een nieuwe rondrekening  2005 te komen. Hierbij die-
nen een aantal geselecteerde maatschappen gedurende 12
maanden hun aanwezigheid in het ziekenhuis / kliniek bij te
houden. De uitvoering hiervan staat niet meer ter discussie, dit
is een gepasseerd station, en dient dus te gebeuren. Indien de
NVPC hier niet aan meewerkt zal het ministerie zelf een schat-
ting maken en ik kan u verzekeren dat dit per definitie voor on-
ze beroepsgroep negatief uit zal pakken.
Collega Stevens heeft een selectie van maatschappen verzocht
mee te werken aan deze meting. Slechts 2 van de 16 aange-
schreven maatschappen hebben toegezegd mee te werken. U
begrijpt dit geen werkbare situatie meer is. Op de ledenverga-
dering zal opnieuw een voorstel tot deelname gepresenteerd
worden.

• De manier waarop in het B-segment de prijs wordt gevormd
staat vast en is in principe niet onderhandelbaar (uurtarief
(¤140,=) x normtijd). Van enige marktwerking voor wat be-
treft het honorarium is geen sprake. Wel voor wat betreft het
kostendeel van het ziekenhuis. Op de ledenvergadering zal be-
keken worden hoe hier mee om te gaan.

• Tot 2008 wordt uw inkomen nog gegarandeerd via de lump-
sum. Deze blijft tot dan intact, hoe groot het B-segment ook
wordt. Hierna verdwijnt de lumpsum systematiek en wordt er
letterlijk afgerekend in DBC’s.  Indien er op dat moment geen
sprake is van vrije prijsvorming zal de functie uurtarief x norm-
tijd voor de plastische chirurgie waarschijnlijk een inkomens-

achteruitgang van 25% betekenen. Op de leden-
vergadering wordt dit nader toegelicht en de
mogelijkheden besproken om dit tegen te gaan.

De besluitvorming in deze kan zoals u begrijpt
niet door het bestuur en de BBC genomen worden
maar vereist daadwerkelijke inbreng van de leden.
Indien de leden hier niet aan meewerken zal on-

ze vereniging bij verdere onderhandelingen volledig buitenspel
staan, de praktijk heeft geleerd dat een maximale korting het ge-
volg zal zijn.
In de verwachting u in grote getale te kunnen begroeten op 
18 januari, met vriendelijke groet,

namens het bestuur NVPC namens het bestuur BBC,

M. Cromheecke, dr. A.B. Mink van der Molen, 
secretaris lid

VACATURE PLASTISCH CHIRURG M/V 0,9 FTE

Binnen de vakgroep plastische chirurgie in
het Slotervaart ziekenhuis is er plaats voor

een plastisch chirurg. 
Gezocht wordt naar een initiatiefrijke allround
collega die wil meewerken aan het ontwikke-
len van nieuwe vormen van zorg, met name

binnen het speerpunt reumachirurgie.
Ruimte voor eigen aandachtsgebieden 

en participatie aan onderwijs en
onderzoek wordt geboden.

Belangstelling voor of ervaring met estheti-
sche chirurgie is een pre.

Nadere informatie: dr. F. Kingma-Vegter, 
tel: 020-512 9333, sein 597

VACATURE PLASTISCH CHIRURG m/v 1 fte

De afdeling Plastische Chirurgie van het 
UMC ST RADBOUD NIJMEGEN

zoekt een nieuwe collega met academisch
profiel, enthousiaste inbreng en pro-actieve

attitude.  

Als plastisch chirurg vindt volledige 
participatie plaats in (multidisciplinaire) 

patiëntenzorg, onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek.

Informatie:
Prof. dr P.H.M. Spauwen, Hoofd afdeling

dr E.H.M. Hartman, Chef de Clinique
Tel : 024-3615242

EXTRA LEDENVERGADERING 18 JANUARI 2005
19.00 UUR, RESTAURANT HOOG BRABANT TE UTRECHT. GAST: HR. G. JAGER

OPDAT HET 2000 JAAR OUDE

“RENOVABIS FACIEM TERRAE”

VOOR U ALLEN MAG OPGAAN
IN DIT NIEUWE JAAR.

DR J.JORIS HAGE
VOORZITTER NVPC



OPROEP GEGEVENS JAARVERSLAG 2004

Dames, heren,

Graag wil ik een ieder vragen, volgens onderstaand lay-out, gege-
vens aan te leveren voor het jaarverslag NVPC 2004.

- Promoties 
De titel van het proefschrift
C.C. Koopman
30 oktober 2004
Universiteit van Barendrecht

- Publicaties (enkel in peer reviewed journals)
Koopman CC.
De titel van de publicatie. Tijdschrift (2003)15:387-392.

- Ontvangen prijzen

Inleveren voor 1 maart 2005 middels email:
secretariaat@nvpc.nl

Carla Koopman, centraal secretariaat

LUSTRUMVERGADERING 2005

Het 11e  lustrumfeest van de NVPC zal op vrijdag 10 en zaterdag 11
juni  plaatsvinden in het Apeldoorn. De lustrumcommissie zal u ge-
durende deze dagen zeker verrassen met allerlei innovaties op ons
fantastisch vakgebied en uiteraard ook op het gebied van de om-
lijsting van dit gebeuren!!

U wordt van harte uitgenodigd om vóór 31 maart 2005 een ab-
stract van de voordracht, die u tijdens dit lustrum wilt presenteren,
in te sturen naar onderstaande emailadres. De richtlijnen voor het in-
sturen van abstracts kunt u downloaden van de website:
www.nvpc.nl/private/lustrum2005.htm   

U wordt verzocht zich strikt aan deze richtlijnen te houden.  De ab-
stracts worden beoordeeld door Arnold Schuurman en Wim Theuve-
net.

Laat u zich leiden door het thema, dat voor deze dagen gehanteerd
zal worden: oud en/of/versus nieuw.

Gaarne zien wij uw bijdragen tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Namens de lustrumcommissie,

Carla Koopman, centraal secretariaat 
secretariaat@nvcp.nl

NB: 
- De richtlijnen kunt u ook opvragen via secretariaat@nvpc.nl  of
via telefoonnummer 0180-690996

VAN KORTJAKJE…

Zilverbeurs 2005
Ook in 2005 hoopt Kortjakje twee zilverbeurzen van elk 1.000,- eu-
ro uit te reiken. Alle AGIO’s en jonge klaren worden uitgenodigd
hun aanvraag daartoe voor 15 februari 2005 in te sturen. Prak-
tisch georienteerde stages in een gerenommeerd buitenlands in-
stituut komen voor ondersteuning in aanmerking. Toekenning ge-
schied op de voorwaarden zoals te lezen op www.kortjakje.info,
zie ‘doelstelling’, onderaan ‘zilverbeurs’.
Bekendmaking vindt plaats op zondag 6 maart,  tijdens de reguliere
onderwijsochtend. Het thema op deze zondagsschool is ‘buigen of
barsten’: flexorpees-chirurgie met oa. handtherapeut Schreuder en
Professor D.A. McGrouter (GB).

Kortjakje

EBOPRAS MEETING EN HET EXAMEN IN
OPORTO, PORTUGAL

10 T/M 14 NOVEMBER 2004.

Schriftelijk examen op 12 november en mondeling examen op 13
november 2004.

Elk jaar wordt onder auspiciën van de EBOPRAS (European Board
of Plastic, Reconstructive  and Aesthetic Surgery) een Europees
examen georganiseerd voor assistenten aan het eind van hun op-
leiding, of voor plastische chirurgen net klaar met de opleiding, die
daarmee testen of hun kennis voldoet aan de Europese normen.
Bij het schriftelijke examen worden 100 meer keuze vragen ge-
maakt, waarvan er 66 goed beantwoord moeten zijn om door te
mogen gaan naar het mondelinge examen, welke een dag later
wordt afgenomen. 
Bij het mondelinge examen worden aan elke kandidaat 3 dia’s ge-
toond, wederom uit een serie van 100, waarin de categorieën trau-
ma, oncologie, congenitale afwijkingen, facialis paralyse, borst-
reconstructie en esthetische chirurgie vertegenwoordigd zijn.
Gedurende 20 minuten wordt een kandidaat over deze 3 dia’s
ondervraagd door een team van 3 of 4 plastisch chirurgen. Het
examen wordt in principe afgenomen in het Engels, maar het stre-
ven is onder de examinatoren iemand van de eigen taal vertegen-
woordigd te hebben.

In totaal namen 42 kandidaten uit diverse landen deel aan het
schriftelijk examen, waaronder 3 Nederlandse kandidaten, allen
uit Rotterdam.
4 mensen van deze oorspronkelijke groep konden helaas niet door
naar het mondelinge examen. Ook hier werd uiteindelijk een groep
van 42 mensen geëxamineerd waarbij ondergetekende als mede-
examinator fungeerde.
De kennis van de Nederlandse kandidaten was over het algemeen
goed en doet niet onder voor de kennis zoals die in andere landen
bereikt dient te worden.

Nico Posch, Irene Mathijssen , Marc Mureau  en Marco Ritt van
harte gefeliciteerd met het zeer positieve resultaat.

Prof.dr. C.M.A.M. van der Horst,
Vertegenwoordiger van de UEMS/EBOPRAS
Namens de NVPC in 2004

Microcursus te Maastricht
Wordt gehouden van 5 t/m 8 december 2005.
Nadere informatie via t.twijnstra@spch.azm.nl

Prof.dr. W.D. Boeckx

GEZOCHT VOOR 4 MAANDEN: AGIO/AGNIO

In verband met zwangerschapsverlof is er op de
afdeling plastische chirurgie van het Universitair

Medisch Centrum Utrecht plaats voor een
AGIO/AGNIO vanaf 1 april 2005 voor de periode

van 4 maanden.

Bij interesse gaarne correspondentie + CV via
m.kon@umcutrecht.nl

KNEVEL

Met gemengde gevoelens keken we terug op de uitzending van
“Knevel op zaterdag”, uitgezonden op 23 oktober 2004 met als
onderwerp: “siliconen toch levensgevaarlijk”. Een reconstructie.

Op maandag 18 oktober werd Joris Hage benaderd door het pro-
ductieteam van “Knevel op zaterdag” om mee te werken aan een
item waarin de veiligheid van siliconen borstprothesen ter dis-
cussie stond. Uitzending: 5 dagen later. We waren al voor dit pro-
gramma gewaarschuwd: onbetrouwbare, ongenuanceerde en voor-
al manipulatieve journalistiek maakt het moeizaam om “jouw
boodschap” over te brengen. 
Medewerking weigeren was geen optie. De insteek van het pro-
gramma was een rapport van het NCI waarin zou staan dat 
patiënten met siliconen borstprothesen een 2x zo hoge kans had-
den op long- en hersenkanker, en de mededeling van een Ameri-
kaanse toxicoloog dat siliconen borstprothesen “dodelijk” Platina
lekken. Informatie vanuit de NVPC was gewenst.
Overigens: voor de wetenschappelijk onderbouwde tegenargu-
menten van de NVPC verwijs ik u naar onze website waaruit blijkt
dat onzes inziens er geen nieuwe gezichtspunten bestonden om te
twijfelen aan de veiligheid van siliconen borstprothesen.
We stemden toe in een interview met de voorzitter op woensdag
mits we van tevoren de vragen onder ogen kregen. Aldus ge-
schiedde. Later bleek overigens dat het uiteindelijk niet de be-
doeling was geweest dat wij de vragen van tevoren al hadden in-
gezien. Jammer dan.
De hele dinsdag hebben we besteed aan het doornemen van de re-
cente literatuur en overleg met o.a. de firma Inamed U.S.A. Ook de
setting van het interview (werkkamer), presentatie (“witte jas”)

soort en mate van lichaamstaal gedurende het interview (“be-
denktijd nemen”) etc. werd zorgvuldig doorgenomen. We waren
van mening dat we goed beslagen ten ijs zouden komen en zagen
het interview met vertrouwen tegemoet. 
We wisten ook dat collega Kappel mee zou werken aan het pro-
gramma. Om e.e.a. op elkaar af te stemmen hebben we haar trach-
ten te bereiken, zij leek echter van de aardbodem verdwenen. Col-
lega Kappel had ondanks een recente mailing hieromtrent ook
geen contact opgenomen met de media-adviseurs van de NVPC.
Het interview zelf liep naar tevredenheid.
De uitzending. Voor diegenen die het programma hebben gezien is
ons optreden mogelijk niet sterk overgekomen. Het publiek kan
de indruk gekregen hebben dat wij niet in staat waren om de ge-
presenteerde risico’s van siliconen borstprothesen te weerleggen.
Ook wij waren op zijn minst gefrustreerd door de onvolledige, on-
juiste en gemanipuleerde berichtgeving.
De dagen erna hebben wij getracht om via de media alsnog onze
standpunten naar voren te brengen. Ondanks goede contacten
binnen met name de schrijvende pers is dit niet gelukt. Ook u bent
waarschijnlijk geconfronteerd met meerdere verontrustte patiën-
ten.
Geachte leden. De vereniging moedigt het (al of niet pro-actief)
voor het voetlicht brengen van de plastische chirurgie van harte
aan. Hoewel ons vak zich weet verzekerd van continue media-aan-
dacht wil dit nog niet zeggen dat al deze aandacht een positieve
uitwerking heeft op ons imago. Juist daarom is het belangrijk om
zorgvuldig om te gaan met publiciteit. Indien u hiermee gecon-
fronteerd wordt adviseren wij u contact op te nemen met het cen-
traal secretariaat (zie ook de vorige nieuwsbrief). Desondanks, zo-
als bovenstaand verslag laat zien, blijft dit soms moeizaam.

Michel Cromheecke, secretaris

COMPLICATIEREGISTRATIE

Vanaf 1 januari 2005 dienen maatschappen die gevisiteerd worden
een vorm van complicatieregistratie te kunnen overleggen aan de
visitatiecommissie. Indien dit niet geschiedt, zal de visitatie niet
positief beoordeeld kunnen worden. Binnen afzienbare termijn zal
de MSRC een positief visitatieverslag als een vereiste zien voor
herregistratie. Vooruitlopend op een door de Orde ontwikkeld
systeem van complicatieregistratie heeft de Kwaliteit Bewakings
Commissie (KBC) van de NVPC een complicatieregistratieformulier
ontwikkeld dat maatschappen die niet over een eigen vorm van re-
gistratie beschikken kunnen gebruiken. Dit formulier is goedge-
keurd door de ledenvergadering d.d. 4 november 2003. U kunt dit
formulier downloaden vanaf de website (www. nvpc.nl) of een
hard copy aanvragen via het centraal secretariaat.

Namens de KBC,

Michel Cromheecke



Maatschap Plastische Chirurgie Bronovo steunt aktie, 

Op zondag 2e kerstdag om ongeveer 07.30 uur word ik wakker en
doe de televisie aan. Uitvoerig wordt er bericht over de heftige
aardbeving  bij Sumatra en de daaropvolgende vloedgolven.
Wetende dat onze collega Tik Tan met gezin in Medan vertoeft
voor de kerstvakantie stuur ik direct een sms met de vraag: “Tik,
alles oké na de Tsunami?” Even later het antwoord: “Ja, maar wat
is een Tsunami?“
De rest heeft iedereen uitvoerig via de media kunnen volgen.
Die avond was ik niet bereikbaar,dus belde Tik naar Jan Sluimers
met de volgende vraag: Grote paniek hier,veel gewonden, acuut
antibiotica, verbandmiddelen, hechtsets vaccinaties, tetanus cho-
lera, tyfus operatiesets etc etc nodig.
Jan, die al veel ervaring heeft met transporteren van medicamen-
ten e.d. naar tropische landen, reserveert maandagochtend als
eerste vrachtruimte bijVCK-AIR. Vervolgens gaan Jan en ik op
strooptocht door het Bronovo, na akkoord van de directie. We kun-
nen direct voor e 15.000, = (helft van medische staf) spullen re-
gelen. Via OK, poli-ok gipskamer apotheek en andere instellin-
gen(Cordaid, apotheek Franken, Emdaplast/Emdamed ,Oudshoorn
en velen anderen) hebben wij `s avonds al een paar honderd kilo
materiaal in de lucht. Van Tik alle informatie gekregen hoe deze
materialen zonder oponthoud in het Chinese RS DELI ziekenhuis te
krijgen.
Via de burgermeester, hoofdcommissaris van politie, douane en
andere bobo`s (bekenden van Tik) wordt alles snel geregeld.
Twee dagen later, nadat de eerste zending goed is aangekomen,
wordt een tweede zending verzonden. 
Tik per sms en e-mail: “Ongeveer 1000 patiënten in ons ziekenhuis
behandeld, met allerlei rare verwondingen, mensen die alles ver-
loren hebben, familie, huis en haard, zonder geld …….
Er zijn ongeveer 60 opnamen, en grotere operaties, vieze gecon-
tamineerde crush-,scheur- en kneuswonden, necrose, fracturen
e.d.”
Tik heeft slechts assistentie van een nog niet zo ervaren chirurg en
allerlei opgetrommelde huisartsen.
Intussen is het hele Bronovo in actie gekomen. Er wordt geld in-
gezameld door het personeel, de PR functionaris doet haar goede
werk, patiënten kunnen overal hun donatie kwijt op de verschil-
lende poli`s.
Radio en TV West nodigen ons uit op de landelijke actiedag, voor
een interview, alwaar ik Tik live op de radio uitleg kan laten geven.
De actie “ Steun Tan in Medan “ is dus een feit.
Nieuwe e-mail van Tik: De evacuatie van patiënten uit Aceh ver-
loopt zeer traag en kan eigenlijk alleen door de lucht. De patiën-
ten hebben steeds meer geïnfecteerde wonden. Via de korte Rot-
terdamse connecties is inmiddels ook het Erasmus MC (samen met
ravalidatiecentrum aldaar Harapan Jaya (“De hoop die overwint”)
bereid gevonden een Dutch Trauma Team (plastisch chirurgen, or-
thopaedisch chirurgen,  anesthesiologen, verpleegkundigen etc.)
voor voorlopig 6 weken naar Medan en omstreken te laten gaan.
Ze zijn inmiddels al aangekomen en hebben met Tik al uitgebreid
op zijn bekende wijze Indonesisch getafeld en plannen gemaakt.
Tik ̀ s afwezigheid wordt gelukkig opgevangen door Wart Wijthoff,
die zonder aarzelen wil meewerken.

Tot zover dit bericht uit Den Haag, en een verzoek deze actie te
steunen.
Bankrekening: 69.91.15.965 Ziekenhuis Bronovo, Den Haag o.v.v.
Steun Tan in Medan 
Hartelijk dank voor uw steun!
Robert E.F Huijgen

Hier volgt tot slot nog  een bedankbrief van Tik Tan aan het Bro-
novo ziekenhuis en maatschap plastische chirurgie

Geachte mevr. Gruijthuijsen en Staf, Bestuur en alle medewerkers van het
Bronovo Ziekenhuis,

Wat zijn dat zeer liefdevolle acties die jullie opgang hebben gebracht voor
de mensen in Aceh en Sumatera. In het begin werd hier een 24 uurs-TV-uit-
zending uitgezonden met de titel, INDONESIA MENANGIS (INDONESIE
HUILT) maar zo te zien HUILT BRONOVO, NEDERLEND EN DE HELEWERELD.
Wat geweldig van al die reacties. Ik zit in Medan , de hoofd stad van het ei-
land Sumatera en 300 km van Aceh. Er is nog steeds alleen verbinding via
de lucht mogelijk, maar deze verloopt erg traag vooral de evacuatie van de
gewonden. We hebben toen besloten om het DELI ziekenhuis in Medan te
openen  voor alle medische behandeling voor alle slachtoffers van Aceh.
Ook de grote operaties en opnames. Gratis.De eerste 4-5 dagen hebben we
vrijwel dag en nacht gewerkt daarna minder grote gewonde patiënten. Tot
nu toe hebben we ongeveer 1000 patiënten geholpen en 80 opnames.60
grote Ok's vnl. eerst schoonmaken van vieze pussende oude wonden en huid
defecten, botbreuken, longontstekingen tgv aspiraties van vies water en
modder in de longen, sinusitiden etc.etc. Als de grote wonden schoner
zijn beginnen we met de reconstructies van de defecten. In het begin werd
aan een aantal duizenden slachtoffers gedacht, maar ik dacht meteen al aan
tienduizenden doden en gewonden. De mensen of patiënten die hier zijn en
overleefd hebben onbeschrijfbare grote trauma’s opgelopen. Ze hebben niet
alleen eerst hun lijf moeten redden maar hebben ook één of meerdere of al-
le familieleden verloren. Hun hele hebben en houden is volledig wegge-
vaagd en hun toekomst is ook weg. Hoe kun je je dat voorstellen??? Ze zijn
niet alleen lichamelijk gewond, maar hebben zeer zeker veel grotere psy-
chische trauma`s opgelopen.Ik heb een kopie van jullie persbericht via Ro-
bert Huijgen gelezen.
Bij deze willen we u, namens de directie van Deli Hospital in Medan, 
ontzettend heeeeeeeeeeeeeelllllllll veeeeeeeeeellllll hartelijk bedanken. 
God Bless you all!!!

Mensen van Aceh en Noord Sumatra en Tik Tan

VAN KORTJAKJE...

Flexorpezen: Buigen of Barsten met McGrouther en Schreuder!

Zondagsgangers: Zondag 6 maart staat in het teken van de flexor-
pezen. Uit Manchester komt speciaal over Prof. D.A. McGrouther
om over één van zijn favoriete onderwerpen te spreken. Zijn the-
oretische aanwijzingen zijn direct in praktijk te brengen tijdens de
extra lange workshops. 
Het feit dat de “flexorpezen voor de plasticus” zijn ligt ook gele-
gen in het feit dat onze beroepsgroep iets weet over de nabehan-
deling. Maar weten wij er wel zoveel van? Natuurlijk, maar Ton
Schreuder is er recentelijk zelfs op gepromoveerd. De aanjager van
de handtherapie opleiding in Nederland geeft tekst en uitleg over
de zin en onzin van de nabehandeling.
Neem naaldvoerder en pincet mee. Ethicon zorgt voor de draadjes,
Kortjakje voor weer een vlotte maar voortreffelijke lunch.
Zondag 6 maart: ontvangst met croissant, koffie en jus d’orange om
8.30 uur. Einde om 12.30 uur met aansluitend lunch tot 14.00
uur. 
Inschrijvingen zoals gebruikelijk via www.kortjakje.info: e 25,-
zonder lunch, e 35,- met lunch; betaling moet binnen zijn voor
28 februari. Entree aan de deur e 35, lunch in principe niet meer
mogelijk.
Houdt ook vrijdag 4 en zaterdag 5 november vrij voor de spetter
van het jaar: ‘aesthetic disection course’ voor neuscorrectie en fa-
celift, inclusief de vrijdagavond. Beperkte capaciteit!
Zie ook de oproep tot de Zilverbeurs elders in de nieuwsbrief.

Kortjakje.

10th International 
Facial Nerve Symposium 

te 
Maastricht

wordt gehouden van 
4 t/m 7 september 2005.

Nadere informatie via
www.conferenceagency.com/facial

Prof.dr. J-P.A. Nicolai

11th Esser Course 
20 en 21 mei 
te Rotterdam

Wegens succes is de termijn
voor het goedkopere 

inschrijvingstarief ad ee 375,=
verlengd tot 7 februari!!

Inschrijvingen en/of nadere
informatie via: 

c.oostdijk@erasmusmc.nl

GEPROMOVEERD AAN DE 
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

S.D. Strackee
27-10-04
Mandibular reconstruction revisited; 
on modeling and fixation techniques 
of the fibular free flap.

M. Kreulen
01-12-04
On tendon transfers 
in cerebral palsy.

M.J.C. Smeulders
01-12-04
Introducing in vivo direct measurement
and myofascial force transmission in
tendon transfer for cerebral palsy.

STEUN TIK TAN IN MEDAN,  DAT TIKT AN.


