AFSCHEIDSCOLLEGE PROF. DR. J.W.MULDER
Geachte collegae,
Op vrijdag 16 april a.s. zal Prof. dr. J.W. Mulder zijn afscheidscollege houden in de nieuwe collegezaal van het VUmc. Die middag
zullen een aantal bijzondere sprekers trachten onze blik op de
Plastische Chirurgie te verruimen. Aansluitend zal een afscheidsreceptie gehouden worden, waarvoor ik u bij deze reeds, mede namens de staf Plastische Chirurgie VUmc, van harte wil uitnodigen.
Tevens zal een oude traditie in ere worden hersteld: die avond zal
een feestelijk diner plaatsvinden voor alle oud-assistenten.

Noteert u deze middag c.q. avond reeds nu in uw agenda?
De definitieve uitnodiging en het programma van die dag volgt zo
spoedig mogelijk.
Hopelijk tot dan, met collegiale groet,
Prof. dr. Marco J.P.F. Ritt
e-mail: ritt@vumc.nl

NIEUWSBRIEF
GEACHTE LEZERS,

We hebben een missie...
Ton van der Heiden: Marketing Controller Johnson & Johnson Medical

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Bij Johnson & Johnson beschouwen we

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van het jaar 2004.
Het is een roerig jaar geweest met voor het bestuur veel uitvoerige discussies, onderhandelingen en moeilijke beslissingen.
Ook dit jaar zal er veel wijsheid gevraagd worden aan allen die
betrokken zijn bij de beslissingen die nodig zijn om vooral onze financiële positie in de toekomst te onderbouwen.

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-

De Nieuwsbrief zal naast de u toegestuurde post en mail meer dan
voorheen een klankbord worden van het bestuur. Vandaar dat er in
overleg met de huidige hoofdredacteur, collega Knepper, besloten
is de redactie van de Nieuwsbrief tot nader orde onder te brengen
bij het secretariaat van de Vereniging.
Wel blijft er aan u natuurlijk het uitdrukkelijke verzoek om kopij in
te sturen als u iets met uw collegae wilt delen.
Langs deze weg wil ik, namens u allen, collega Knepper hartelijk
danken voor haar inzet en redactionele pennenvruchten.
Ik wens u allen gezondheid, voorspoed en al het goede der aarde.

CALL FOR ABSTRACTS
VOORJAARSVERGADERING 2004
De komende wetenschappelijke voorjaarsvergadering van de NVPC
zal op donderdag 22 april 2004 plaatsvinden in het Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag.
U wordt van harte uitgenodigd om vóór 15 maart 2004 een abstract van de voordracht, die u tijdens deze vergadering wilt presenteren, in te sturen naar onderstaande emailadres. De richtlijnen
voor het insturen van abstracts kunt u downloaden van de website: www.nvpc.nl/private/vjvergadering2004.htm Ik verzoek u
om u strikt aan deze richtlijnen te houden. Er is geen speciaal
thema voor deze dag en de abstracts zullen derhalve enkel op hun
wetenschappelijke merites worden beoordeeld.
Gaarne zie ik uw bijdragen tegemoet!
Met collegiale hoogachting en vriendelijke groet,
Prof.dr.M.Kon, plastisch chirurg
m.kon@chir.azu.nl

plegend personeel, maar ook aan de

"De mens groeit naarmate
het doel dat hij
zich stelt groter wordt”

vaders en moeders van de huidige en

Prof.dr.M.Kon, vice-voorzitter NVPC

de toekomstige generatie. Daarom
streven wij naar de hoogst denkbare

OPROEP GEGEVENS JAARVERSLAG 2003

kwaliteit in alles wat wij doen.

Graag wil ik een ieder vragen, volgens onderstaand lay-out,
gegevens aan te leveren voor het jaarverslag NVPC 2003.

(F. Schiller)
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Onlangs ben ik benoemd tot “national secretary” voor Nederland
van de ISAPS (International Society for Aesthetic Plastic Surgery).
De ISAPS behoeft geen verdere introductie mag ik aannemen.
Weinig collega’s in Nederland zijn lid van deze club en dat vind ik
jammer.
Collega’s kunnen zich bij mij aanmelden: info@koopmann.nl
of
Dr.M.D.E. Koopmann
Wilhelminasingel 5 d
6221 BE Maastricht.

Inleveren voor 1 maart 2004 middels email: secretariaat@nvpc.nl
Carla Koopman, centraal secretariaat

Met vriendelijke groet,
Maarten Koopmann
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VOORJAARSVERGADERING, 21 EN 22
APRIL 2004 TE DEN HAAG

NAJAARSVERGADERING, 15 EN 16
OKTOBER 2004 TE AMSTERDAM

Het is ons een groot genoegen jullie te mogen ontvangen in het
residentiele Leyenburg ziekenhuis. En niet zonder reden! Barend
Haeseker zal zijn praktijk op 1 maart aanstaande neerleggen. Als
prominent lid en archivaris van de vereniging zullen wij zijn belangrijke en verfrissende bijdragen moeten missen. Het siert de
vereniging dat de voorjaarsvergadering daarom in Den Haag kan
plaats vinden.

350 jaar geleden, in de Gouden Eeuw, was Amsterdam het centrum van de wereld. In het Anatomisch Theater -de Waag- vonden
openbare ontledingen plaats, een combinatie van wetenschap en
populair volksvermaak.

Naast de wetenschappelijke vergadering die wordt gehouden in
de grote aula van het Leyenburg ziekenhuis, zal er op woensdagavond een feestelijk diner worden gegeven in de Sociëteit de Witte aan het Plein, naast het Binnenhof. Een historische zaal zal
het tafereel zal zijn van een feestelijke dis, onder de begeleidende klanken van jazz muzikanten.
Het wordt ongetwijfeld een bijzondere avond.

Op 15 en 16 oktober (dus niet het eerste weekend in oktober) zullen de scholingsdag en de wetenschappelijke najaarsvergadering,
samen met de Belgische collegae, in hartje Amsterdam plaatsvinden.

Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen tijdens de voorjaarsvergadering en het diner op Sociëteit de Witte.

U hoort nog van ons.

Wat hebben we dit keer voor de cursisten in petto…….
Zoals jullie allemaal op de website hebben kunnen zien is het
onderwerp voor 7 maart mamma augmentatie. Namens Kortjakje,
ben ik dan ook erg trots dan we hiervoor als gastspreker Dr. Per Heden uit Zweden mogen verwelkomen. Hij zal ons de tips en trics
van het augmenteren bijbrengen samen met Dr. Laban en Dr Lommen. En als we ons het theoretisch gedeelte eigen hebben gemaakt, zal aan het einde van de ochtend een praktisch gedeelte
volgen.
We sluiten af met een ouderwets goede driegangenlunch.
In de hoop jullie allemaal zondagochtend rond 8.30 uur in hotel
Kerkenbosch aan te treffen, teken ik met vriendelijke groet namens het bestuur van Kortjakje,

Noteren in de agenda: 15 en16 oktober 2004, Amsterdam

Martine van Huizum

Deze traditie wordt hersteld. Vlak bij de Waag, in het Barbizon
Hotel, annex St. Olofskerk, schuin tegenover het centraal station.

Wees gewaarschuwd, want deze dagen worden georganiseerd door
de maatschap plastische chirurgie uit het RKZ te Beverwijk.

KORTJAKKERS,
Zondag 7 maart is het weer zo ver..……
Na een goed bezochte handflap course op 1 november 2003 is het
weer tijd voor een ouderwetse Kortjakje zondagochtendsessie.

Nadere informatie op de website: www.ebopras.org
Dr. A.B. Mink van der Molen, secretaris NVPC

Met zondagse groet,

Frits Groenevelt

OPROEP
Het bestuur van de NVPC is op zoek naar een lid van de NVPC, welke namens de NVPC wil deelnemen aan het Platform Medisch Specialist en Recht en daarover - indien relevant - aan het bestuur of
de leden rapporteert.
Dit platform is een initiatief van de van de Ned. Ver v. Heelkunde
en is ongeveer 2 jaar geleden van start gegaan. Het platform
houdt zich bezig met uiteenlopen juridische zaken, die van belang zijn voor de medisch specialist. Het platform kent vertegenwoordigers van vrijwel alle specialismen, maar de NVPC ontbreekt,
omdat wij tot op heden geen vertegenwoordiger hebben kunnen
vinden. Er is momenteel een discussie gaande om het platform in
te bedden in de Orde Medisch Specialisten, maar dit zal de doelstelling van het platform naar verwachting niet wezenlijk veranderen. Het platform vergadert 4x per jaar, doorgaans in de Domus.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via het secretariaat NVPC:
secretariaat@nvpc.nl of telnr: 0180-690996.

Hier had uw brief, oproep of
advertentie kunnen staan.

EBOPRAS
EUROPEAN
SURGERY

JOURNAL

OF

PLASTIC

In verloop van het eerste kwartaal van 2004 zullen alle gewone en
aspirant leden van de NVPC, op kosten van de vereniging, the European Journal of Plastic Surgery ontvangen. Dit collectief abonnement zal u voor een proefperiode van 2 jaar worden aangeboden,
zoals besloten is op de laatste huishoudelijke vergadering in november j.l.
Ik verzoek een ieder die nu al een abonnement op dit tijdschrift
heeft, dit bij mij kenbaar te maken. Indien er maatschappen zijn
waar een voorkeur bestaat om één exemplaar in het ziekenhuis te
ontvangen in plaats van een exemplaar naar elk lid van de maatschap, dan verneem ik dit ook graag van u.

Het Europese examen voor plastische chirurgie (EBOPRAS)
zal in 2004 plaatsvinden in Portugal (Oporto), in 2005 in
Ierland (Dublin) en in 2006 in Croatie (Zagreb) en in 2007
waarschijnlijk in Frankrijk (Marseille).
De Instructional Course is in 2004 gepland van 9 t/m 11 november in Oporto.
Het EBOPRAS examen zal in 2004 plaatsvinden op 12 en 13
november, eveneens in Oporto.

The American Society of Plastic Surgeons

VACATURE PLASTISCH CHIRURG AMC
De besprekingen aangaande een collectief lidmaatschap van ‘The
American Society of Plastic Surgeons’ en daarmee onder andere
aanzienlijke reductie op het abonnement op de PRS zijn nog gaande. Ik hoop u in verloop van dit eerste kwartaal meer hierover te
kunnen mededelen.
Rudy Christiano, penningmeester
christiano@wxs.nl

Geachte zondagsganger,
Stichting Kortjakje stelt mede dankzij haar sponsoren een jaarlijkse reisbeurs (2x 1000 Euro) in.
Doelstelling:
Het bevorderen van uitwisseling van plastisch chirurgische kennis
op internationaal niveau.
Wie?
Plastisch Chirurgen i.o. en “jonge klaren” tot 1 jaar na inschrijving
kunnen deelnemen. Bestuursleden van Stichting Kortjakje zijn nadrukkelijk uitgesloten van deelname.
Voorwaarden:
Buitenlandse stage, fellowship of werkbezoek op het gebied van
de Plastische Chirurgie.
Minimale verblijfsduur van 4 weken.
Uitbetaling geschiedt na overleg van originele factuur en of tickets.
Het opdoen van specifieke klinische ervaring geniet de voorkeur
boven zuiver wetenschappelijke stages.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Aanvraag:
Korte omschrijving van werkbezoek met daarin vermeld: doelstelling, duur verblijf, naam van ontvangende instelling en specialist
inclusief adres, e-mail en telefoonnummer, omschrijving wetenschappelijk onderzoek indien van toepassing.
C.V., bankrekening nummer en E-mail.
Overzicht aanvragen en toezeggingen andere fondsen alsmede
eventuele betaling door eigen of bezochte instelling.
Schriftelijke toezegging en correspondentie met ontvangende instelling.
Inzenden voor 15 februari 2004.
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de Kortjakje 7 maart a.s.
Richt je aanvraag aan:
Stichting Kortjakje, Reinier Feitz, penningmeester, Heijbergstraat
5, 3055 PP Rotterdam

Met collegiale groeten,
Richard Koch
r.koch@leyenburg-ziekenhuis.nl

KORTJAKJE’S ZILVERWERK-BEURS 2004

Kortjakje
www.kortjakje.info
stichtingkortjakje@hotmail.nl

De plastische chirurgen van het AMC zijn op zoek naar
een plastisch chirurg m/v voor 1 fte
per 1. 4. 2004
(deeltijd is bespreekbaar)
Wij vormen een enthousiaste groep plastisch chirurgen. Zwaartepunten in de patiëntenzorg zijn: hand- en polschirurgie, kinder-plastische chirurgie. Wij leiden samen met AVL en RKZ Beverwijk plastisch
chirurgen op (6). Daarnaast is er ruimte voor het doen van onderzoek
en het geven van onderwijs.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met
Prof. Dr. Chantal van der Horst of Drs. Simon Strackee 020-5662974 of
via email: c.m.vanderhorst @amc.uva.nl.

VACATURE AGIO UMC
Momenteel is er een vacature op de afdeling plastische chirurgie
van het UMC Utrecht voor een instroom AGIO plastische chirurgie.
Assistenten die 2 jaar heelkunde opleiding (bijna) hebben doorlopen
kunnen voor deze opleidingsplaats in aanmerking komen.
Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten aan: Prof.dr.M.Kon,
plastische chirurgie G 04.122, Universitair Medisch Centrum Utrecht,
Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht of via de mail m.kon@chir.azu.nl

UITNODIGING CONGRES NEDERLANDSE
VERENIGING VOOR BRANDWONDENZORG. 12 MAART 2004.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg nodigt u uit voor het congres
‘Van wetenschap tot beterschap’

JVPC

AFSCHEID COLLEGA VAANDRAGER 10TH ESSER COURSE

voortaan toehoorder in het Concilium Plastico Chirurgicum
Op 14 januari van dit jaar was het zover. Na jarenlang aandringen

Program

om zitting te mogen hebben in het Concilium Plastico Chirurgicum,
ter gelegenheid van haar zesde lustrum.
Diverse experts binnen de brandwondenzorg zijn bereid gevonden om een voordracht te
houden waarbij het verleden en toekomst van vele aspecten van
de behandeling van
brandwondenslachtoffers aanbod zullen komen.

werd de JVPC uitgenodigd om voortaan de vergaderingen van het

)Accreditering: Wetenschappelijke vergadering van de NVBZ zijn
geaccrediteerd door de NVPC
Nadere informatie over het congres en de inschrijving kunt u
krijgen via:
- Marjorie Knol, Secretariaat NVBZ (mknol@brandwonden.nl)
tel: 0251-275555
- Paul van Zuijlen, Voorzitter NVBZ (paul.van.zuijlen@wxs.nl)

een opleiding die garant staat voor het afleveren van goede

Namens het organiserende comité hoop ik u, en eenieder die de
brandwondenzorg een warm hart toedraagt, in Zeist te kunnen
begroeten op 12 maart 2004…

en oud-leden werd herdacht dat 10 jaar geleden de JVPC opnieuw

Concilium bij te wonen. Weliswaar is de JVPC aanwezig in de positie van toehoorder, maar dit geeft vanzelfsprekend meer mogelijkheden om mee te denken over de opleiding. Dit kan alleen maar
positief uitpakken voor de zaak die we uiteindelijk allen nastreven:

Opening and welcome
S.E.R. Hovius
Historical overview of the Craniofacial Center Rotterdam
J.C. van der Meulen
Looking at Rembrandt
Th. Laurentius

plastisch chirurgen.
Een ander heuglijk feit vond plaats op 1 november 2003. Nadat
eerder die dag de “Hands on hands flapcourse” van Kortjakje had
plaatsgevonden, was er ’s avonds in het koetshuis van kasteel
Amerongen het spetterende jubileumfeest van de JVPC. Door leden

The beginning of life
H. Galjaard
Cell biological aspects of craniofacial malformations
G.M. Morriss-Kay
WHO – International database on craniofacial anomalies; objectives and perspectives
P. Mastroiacovo

leven werd ingeblazen door collega’s Mink van der Molen, Tellier en
van Valkenburg. Een spectaculaire discoshow en heerlijk Italiaans

Dr. Paul van Zuijlen, voorzitter NVBZ

buffet droegen bij aan een onvergetelijke avond. Reikhalzend kan
worden uitgezien naar het volgend jubileumfeest.
Verder valt te vermelden dat de er een handige toevoeging is geplaatst op de website van de JVPC (www.jvpc.nl). Er is een speciaal hoofdstuk “borstprothesen” gekomen. Door te klikken op een

Quality improvement for treatment of cleft lip/alveolus and/or palate
M. Mars
Molecules and politics in cleft lip and palate
J.R. Sandy
Syndromology, dentistry and genetics of craniofacial malformations
R.C.M. Hennekam

van de afgebeelde prothesen wordt een tabel zichtbaar, waarin

Hier had uw

afmetingen en andere eigenschappen van de geselecteerde prothese zichtbaar worden. Hieronder staan de meetpunten uitge-

brief, oproep

legd die van belang zijn voor het inschatten van het benodigde volume. Dus mocht u nog eens een bestelfolder kwijt zijn of twijfelen
over het benodigde volume, aarzel niet, surf naar de website en uw

of advertentie

vragen worden beantwoord!
Tenslotte moet nog vermeld worden dat Duco van den Broecke en
Michiel Schuringa hun functies van respectievelijk voorzitter en se-

kunnen staan.

cretaris zullen beëindigen. Ze hebben zich jarenlang zeer succesvol voor de JVPC ingespannen, en beiden zullen in het bestuur
gemist worden.

Carlo Welters, voorzitter JVPC

Long term results in craniofacial surgery
I.T. Jackson
Co-operation with developing countries concerning surgical treatment of
craniofacial malformations
D.J. David
Future of craniofacial surgery in the world – Europe - the Netherlands
I.T. Jackson – E. Arnaud – L.N.A. van Adrichem and J.M. Vaandrager
Closing remarks
Chr. Vermeij-Keers, B. Prahl-Andersen, J.M. Vaandrager, and S.E.R. Hovius

