
LID VAN VERDIENSTE WART WIJTHOFF

Tijdens de huishoudelijke vergadering van de NVPC op 22 april 2004 in het
ziekenhuis Leyenburg te ’s Gravenhage werd collega Wijthoff benoemd
tot lid van verdienste van de NVPC. Na een korte toespraak werden hem
de bijbehorende versierselen overhandigd.
Wart heeft zich jarenlang met veel energie ingespannen voor de vereni-
ging, eerst als lid van de BBC, later als secretaris in diverse besturen van-
af 1995. Wart heeft aan de wieg gestaan van de professionalisering van
de NVPC, zoals opbouw automatisering, ontwikkelen website, opstellen
richtlijnen, capaciteitsplanning opleiding, NVPC logo, starten nieuws-
brief, support DRIPS etc. Zaken waarvan de vereniging nog steeds profi-
teert. Ook het binnenhalen van Carla Koopman is een initiatief van Wart.
Kortom veel verdiensten voor onze vereniging, waarvoor wij hem blij-
vend dankbaar zijn.

Dr. Aebele Mink van der Molen, secretaris NVPC
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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)
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INFORMATIEVE AVOND 
DBC-PROBLEMATIEK 7 JUNI A.S.

Het bestuur van de NVPC nodigt u allen uit voor een informatie
avond aangaande de DBC-problematiek op maandag 7 juni aan-
staande in Vergadercentrum Hoog Brabant te Utrecht om 19.00
uur.
Aan de orde zullen komen: 

- de huidige stand van zaken 
- de toekomst strategie met name met betrekking tot 

het uurloon 
- tactische adviezen met betrekking tot de te voeren 

onderhandelingen
Naast collega Stevens is de externe adviseur van de NVPC heer G
Jager uitgenodigd. 

In de hoop u allen te ontmoeten, 
verblijf ik met vriendelijke groet, 

E. Laban, voorzitter BBC

H.P. DE BRUIJN 
ALS MEDIACOÖRDINATOR NVPC

Het bestuur heeft besloten, dat collega Hans de Bruijn – ook na
zijn recente aftreden als bestuurslid – zal blijven functioneren als
onze coördinator voor contacten met de media. 
Coördinatie van contacten met de media is van belang om te voor-
komen, dat er over al dan niet gevoelige onderwerpen door meer-
dere plastisch chirurgen in diverse media verschillende – elkaar
soms tegensprekende – meningen en informatie wordt verstrekt.
Bovenstaande impliceert, dat indien u door de media om welke re-
den dan ook benaderd wordt (radio, TV, kranten, tijdschriften etc),
het bestuur van u verwacht, dat u even contact opneemt met
Hans, alvorens u besluit om in te gaan op het verzoek. Zo u er op
ingaat, dan van te voren de inhoud van uw boodschap af te stem-
men met Hans.
Hans de Bruijn is bereikbaar via tel: 053-4872250 (Medisch Spec-
trum Twente) of hp.debruijn@tiscali.nl. Bij ontstentenis van Hans
de Bruin gelieve men contact op te nemen met de voorzitter van
de NVPC.

Dr. Aebele Mink van der Molen, secretaris NVPC

Amsterdam/ Barbizon Hotel  
(hartje Amsterdam, tegenover C.S.)

De groep plastisch chirurgen van het RKZ te Beverwijk zal dit na-
jaar, samen met de NVPC en de Commissie ONE, de scholingsdag en
aansluitend de najaarsvergadering organiseren.
De najaarsvergadering, samen met onze Belgische collegae, zal
dit jaar een ander karakter hebben. In plaats van het slotfeest/di-
ner op zaterdag 16 oktober, komt er een openingsfeest/diner op
vrijdag 15 oktober.

Vrijdag 15 oktober is de scholingsdag (thema: reconstructieve chi-
rurgie), verplicht voor de agio’s plastische chirurgie, maar ook toe-
gankelijk voor collegae plastisch chirurgen. Deze dag wordt afge-
sloten met een examen.

<<<<<EN DAN BEGINT ‘HET’ ECHT>>>>>

Op vrijdag 15 oktober wordt iedereen rond 18.00 verwacht op de
openingsborrel om aansluitend naar het diner respectievelijk feest
te gaan, beiden op locatie van het Barbizon Hotel in Amsterdam. 

Zaterdag 16 oktober is de wetenschappelijke vergadering. Het pro-
gramma wordt onderbroken voor een goede lunch.
Na de wetenschappelijke vergadering zal de dag worden afgesloten
met een ‘farewell’ borrel, eveneens op de locatie Barbizon Hotel.
De leden die een partner hebben denken al gauw aan een part-
nerprogramma.

Wij, de organisatie, kunnen u verzekeren dat de partners volko-
men ‘losgaan’ in de culturele sfeer van Amsterdam. Een belangrijk
onderdeel is het verrassingselement. 
Zij zullen een onvergetelijke dag hebben!!!!!

Dr. Frits Groenevelt
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LID VAN VERDIENSTE BAREND HAESEKER

Tijdens het diner voorafgaande aan de voorjaarsvergadering in april 2004
werd dr. B. Haeseker, conform het besluit van de algemene ledenverga-
dering op 6 november 2003, benoemd tot Lid van Verdienste van de NVPC.
Dit werd hem toegekend wegens zijn bijdragen aan de geschiedschrijving
van de plastische chirurgie in Nederland en zijn jarenlange inspanningen
als archivaris van onze vereniging.
Zo was Haeseker redacteur van het 40-jarige lustrumboek van de NVPC en
van de boeken ter gelegenheid van het 50-jarige lustrum van ons vak in
Utrecht en dat in de regio Rotterdam, Den Haag en Delft. Hij schreef bij-
dragen voor het 50-jarige lustrum boek van de NVPC en voor het boek
over de ontwikkeling van ons vak in Groningen. Zijn internationaal bekend
geworden bijdragen beperken zich niet tot zijn hele oeuvre handelend
over het leven en werk van Esser, maar handelen eveneens over het werk
van buitenlandse historische (plastisch) chirurgen en de plastische chi-
rurgie in de voormalige overzeese gebiedsdelen. In 1990 ontving hij de Es-
ser-prijs van de NVPC voor ‘A short history of plastic surgery in the Ne-
therlands’ (Ann Plast Surg 1988; 21: 506).
Zijn huis fungeert deels als wetenschappelijk archief van de NVPC en hij
stelde zo niet alleen een groot deel van het werk van vroege leden van on-
ze vereniging veilig, maar is eveneens gekend om het zorgvuldig verza-
melen van publicaties en dissertaties van huidige (aspirant) leden.
Leden en bestuur van de NVPC danken en feliciteren Barend van harte!

Dr. Joris Hage, voorzitter NVPCWart Wijthoff

Barend Haeseker



VAN DE ZONDAGSSCHOOL…
STUDIEBEURS 2004: MARJETTA BERT-
LEFF EN JAN VAN LOON PAKKEN ZILVER.

De Stichting Zondagsschool voor Plastische Chirurgie `Kortjakje`
heeft voor het jaar 2004 twee Zilverbeurzen van elk € 1.000,- be-
schikbaar gesteld. De beurs geldt ter stimulering van praktisch in-
gestelde buitenlandse stages voor een periode van ten minste drie
maanden. AGIO´s en jonge klare kunnen meedingen.
Uit een vijftal inzendingen werden dit jaar de aanvragen door Mar-
jetta Bertleff (AGIO, Groningen) en Jan van Loon (jonge klare,
AMC) verzilverd. Marjetta financiert hiermee een deel van haar
stage in Groot Britannië. Jan van Loon werkt al enige maanden in
Australië in een handkliniek. Kortjakje wenst alle inzenders een
vruchtbare tijd toe.
Aanvragen voor de Zilverbeurs voor het jaar 2005 kunnen voorzien
van recente informatie voor 15 februari 2005 worden ingediend bij
de secretaris van Kortjakje. De aanwijzingen voor correcte aan-
vraag en adres voor toezending zijn te vinden op www.kortjak-
je.info.
Met zondagse groet,

Kortjakje

ZEILDAG EN ALGEMENE LEDENVERGA-
DERING JVPC OP ZATERDAG 19 JUNI

De jaarlijkse JVPC zeildag zal dit jaar op zaterdag 19 juni plaats-
vinden. Aan de zeildag kan worden deelgenomen door leden van
de JVPC en iedereen die het afgelopen jaar zijn opleiding tot
plastisch chirurg heeft afgerond. Vanaf 9.30u wordt verzameld in
café Ome Ko, Herengracht 71 te Muiden, waarna om 10.00u wordt
ingescheept op de zeer fraaie antieke tjalk de Egelantier. Na het
verlaten van de haven zal dan als eerste de algemene ledenverga-
dering plaatsvinden. In aansluiting hierop zal het grootste deel van
de dag al zeilend worden doorgebracht. Dit wordt in de loop van
de middag alleen onderbroken voor een ontmoeting met een twee-
tal speedboten, waarna naar hartelust de waterskies kunnen wor-
den ondergebonden. Voor een heerlijke lunch aan boort zal wor-
den gezorgd. Ook zullen we zorgen dat de zon weer volop schijnt,
dus het is van het grootste belang om niet op deze dag te ver-
schijnen zonder badkledij. Eenmaal terug in de haven zal de dag
worden afgesloten met een heerlijk diner op een mooie locatie in
Muiden. Aanmelden kan via het lokale JVPC bestuurslid of via
Mark-Bram Bouwman (Mark-Bram.Bouwman@vumc.nl).
Ook voor JVPC leden die niet van water en zon houden is dit een
dag om voor in te schrijven. Tijdens de algemene ledenvergadering
zullen namelijk de plannen aangaande de nieuwe opleidings-
structuur aan bod komen. De hieraan gekoppelde opleidingseisen
bevatten onder andere het behalen van een voldoende voor 6 van
de 8 examens op de scholingsdagen en deelname aan een beslis-
send afsluitend mondeling examen. Met name deze laatste oplei-
dingseis zal ongetwijfeld aanleiding geven tot veel discussie. Een
ieder die hier zijn mening over wil laten horen wordt dan ook op-
geroepen om aan de algemene ledenvergadering deel te nemen

Carlo Welters, voorzitter JVPC

Nog in de haven tijdens een voorgaande editie van de zeildag 

VAN DE ZONDAGSSCHOOL…
KORTJAKJE EEN SUCCES?

Een bijzonder geslaagd hand-flap-course en een reeks interessan-
te reguliere zondagse bijeenkomsten liggen nu achter ons. Kort-
jakje is nu twee jaar in de lucht. De meest recente augmentatie-
bijeenkomst werd opgeluisterd door voordrachten van Ren Nio,
Erik Laban en de Zweed Per Heden. Levende modellen spraken ook
nu weer tot de verbeelding van het postoperatieve resultaat. 
In algemene zin overtreft Kortjakje de verwachtingen om, in aan-
vulling op de sterk verbeterde scholingsdagen van de NVPC/ONE,
de praktijk meer te laten spreken. In die opzet lijken veel as-
sistenten en jonge klaren zich ter vinden: de opkomst is elke keer
verrassend hoog en de lunch een verademing. Moge Kortjakje nog-
maals benadrukken dat ook de gevestigde orde wordt aangemoe-
digd zijn/haar kennis en ervaring ook op dit soort bijeenkomsten
met jong talent te delen en ter discussie te stellen.
Graag informeert Kortjakje de lezer van de nieuwsbrief over de
volgende bijeenkomsten. Zoals bekend werkt zij met vaste data: de
eerste zondag van de maanden maart en november. Zondagochtend
7 november aanstaande staat in het teken van het thema ̀ how to
tackle the face and upper limb`. Een theoretische inleiding over lo-
kaalanesthesie en perifere blokkades van gelaat en arm wordt ver-
zorgd. Aansluitend worden in uitgebreide praktijkopstellingen de
blokkadeplaatsen opgezocht en besproken met ervaren clinici. 
Voor 6 maart 2005 staan de buigpeesletsels op het programma.
Weer een tijd voor een Engelse HotShot? De novembersessie 2005
komt er hopelijk anders uit te zien: het ligt in de bedoeling om in
navolging van de ‘hand-flap-course’ nu een ‘esthetic-dissection-
course’ met ‘life surgery’ te organiseren. De cursus staat voorals-
nog ingeroosterd op vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2005. Lang
leve de dienstlijst. Verwacht vrijdagavond ook een klein feestje! En
na de cursus kunt u op zondag, rechtgezet en gladgetrokken, met
zilverwerk onder de arm naar de kerk met

Kortjakje, een succes!
www.kortjakje.info

In Twente komen op korte termijn
twee vacatures voor

enthousiaste, all round 
plastisch chirurgen (V/M).

De zittende plastisch chirurgen zijn allen 0.9 FTE werkzaam.
Goodwilloverdracht vindt plaats volgens de richtlijnen van de OMS.

De Maatschap is werkzaam in de ziekenhuizen te Enschede, Hengelo,
Oldenzaal en Winterswijk en in de door hen zelf beheerde zeer 

succesvolle privé-kliniek ‘Cosmea’.
Er bestaat een nauwe samenwerking met de collegae in Almelo.

In Twente kan men nog vorstelijk wonen zonder files.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
dr. H.P. de Bruijn en H.J.A Lijftogt, plastisch chirurgen, 

telefoon 053-4872250.
Uw sollicitatie kunt u richten aan dr. H.P. de Bruijn, 

plastisch chirurg, Medisch Spectrum Twente. 

De Storm is nu echt gaan liggen. Op 1 april jongstleden werd het
afscheid gevierd van Hans Storm van Leeuwen. De Maatschap
zwaaide een toegewijde collega en gewaardeerde maat uit. In
aanwezigheid van zijn vrouw Nenni stonden velen van zijn vrien-
den en collegae stil bij het afsluiten van zijn actieve loopbaan als
Plastisch Chirurg: een drukbezochte afscheidsreceptie in de kroch-
ten van de Isala Klinieken als gevolg. Er werd onder andere stil-
gestaan bij zijn jarenlange inzet voor de lymfoedeem-patiënt. Van
heinde en verre bezochten zij zijn poli. Naast deze subspecialisa-
tie ging zijn aandacht vooral uit naar de algemene praktijk voor zo-
ver die in het handencentrum van Zwolle ‘algemeen’ te noemen is.
Met Rients Dijkstra als motor was Hans betrokken met het ont-
staan van ́ s lands eerste perifere A-opleiding. De tweemans maat-
schap leidde Tom Lijftogt en Peter Houpt op. Na uitbreiding met
laatstgenoemde, en nog veel later Michiel Tellier en Paul Werker,
werden door de maatschap achtereenvolgens Loes van Dongen,
Rita Kappel, Aebele Mink van der Molen. Rens Huizinga, Anneke
Knepper, Sandra Jongen, Ivar van Heijningen, Raymond Vonk en
Hein ter Linden opgeleid. De betrokkenheid van Hans bij de as-
sistenten kwam onder meer tot uiting bij het afscheidsdiner waar-
bij vrijwel alle oud-assistenten van de partij waren, ook weer van
heinde en verre. Moge bijgaande foto hiervan getuige zijn. 
Met veel plezier en waardering kijkt de Zwolse maatschap terug op
het werkende leven van de Leeuw van de maatschap. Hij is nu
echt los.
Hans, het ga je goed!

Maatschap Zwolle

OFFICIER MICHIEL VAANDRAGER

Op 13 maart j.l. vond het afscheidscongres van Michiel Vaandrager
plaats. 

Het heeft de koningin behaagd om tijdens deze 10th Esser Course in
Rotterdam, Michiel Vaandrager te benoemen tot officier in de orde
van Oranje Nassau.
Door burgermeester Opstelten werden de bijbehorende versierselen
opgespeld.

Daarnaast werd door de heer Geerlings van de Raad van Bestuur van
het Erasmus MC aan Michiel Vaandrager
de zilveren De Monchy-penning overhandigd.

Irene Mathijssen

AFSCHEID VAN HANS STORM VAN LEEUWEN:
STORM GAAT LIGGEN…


