TRILUCENT CARE CENTER REIMBURSEMENT PROGRAM
Zoals u weet functioneert er op dit moment een “Trilucent Care
Center Reimbursement Program”.
Aan patiënten bij wie ooit Trilucent borstprothesen zijn geplaatst
behoort op advies van de EQUAM explantatie van de prothesen
aangeboden te worden. Deze ingreep dient aangemeld te worden
bij het Trilucent Care Center welke, indien goedgekeurd, de kosten
van de ingreep op zich neemt.
U bent als plastisch chirurg verplicht na te gaan of u bij uw
patiënten deze prothese heeft aangebracht. Zo ja, dan dient u de
desbetreffende patiënten te informeren met betrekking tot het gezondheidsrisico dat zij lopen en hen te adviseren de Trilucent prothesen te laten verwijderen/vervangen. Als het goed is bent u

hierover al meerdere malen geïnformeerd, zowel door het Trilucent
Care Center i.c. de producent als door de NVPC.
Dit schrijven is bedoeld om u te laten weten dat het Reimbursement Program per 31 december 2003 wordt afgesloten. Na deze datum kunt u geen beroep meer doen op financiële ondersteuning.
Denk eraan dat u indien u in gebreke blijft hier later wettelijk op
aangesproken kunt worden. Voor verdere informatie kunt u terecht
op www.trilucentinfo.com
Michel Cromheecke
2e secretaris NVPC
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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

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

NIEUWSBRIEF
er ooit zullen komen is nog de vraag. Van overheidswegen is men

VAN DE HOOFDREDACTEUR - DE WINTER VAN 2004
Herinnert u zich de barre winters van vroeger nog? Momenteel is
veel van vroeger weer helemaal in en helaas lijken de barre tijden
ook weer aan te breken.
Het begon allemaal met de DBC’s, het wonderkindje van de overheid; grootse plannen als het maar budgettair neutraal zou blijven.
Het vrije marktmechanisme zou weer in werking gezet worden en
we zouden zelf mogen onderhandelen mits er maar geen eenheidsprijs berekend zou worden, want kartelvorming is uit den boze.
Van huis uit heeft onze vereniging zich uitermate gereserveerd opgesteld ten aanzien van de DBC’s. Vanuit de overheid is een flinke hoeveelheid geld inde DBC’s gepompt maar het begint een
beetje op de proefspitsstrook op de A1 te lijken. Er is een hoop geld
in geïnvesteerd maar of het vrije marktmechanisme m.b.v. de DBC’s

VAC AT U R E

zijn we niet alleen verplicht aan de

In het Martini Ziekenhuis Groningen ontstaat per 1 juli 2004 een
vacature voor een fulltime (deeltijd is bespreekbaar)

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft per 01.01.2004
een 1,0 fte vacature voor een

ALL ROUND PLASTISCH CHIRURG (M/V)
met belangstelling voor brandwondenchirurgie

plastisch chirurg (m/v)

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

Aandachtsgebieden van de maatschap zijn hand- en polschirurgie,
brandwondenchirurgie en mammareconstructies. De afdeling
plastische chirurgie heeft bij de MSRC de opleidingsbevoegdheid
aangevraagd, waarbij het voornemen bestaat hiermee in 2005, in
samenwerking met het AZG, aan te vangen.
Ook degenen die hun opleiding nog niet hebben afgerond worden
nadrukkelijk verzocht te solliciteren.
In het nieuwbouwplan dat de komende jaren wordt vormgegeven
bestaat de mogelijkheid voor een ondernemende plastisch chirurg
om met de maatschap en het ziekenhuis ook ZBC-activiteiten te
ontwikkelen in het ziekenhuis.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
mw. S.J.M. Jongen, maatschapsmanager, tel.: 050 – 524 59 80.

Er is met name behoefte aan versterking voor de onderdelen kinderplastische chirurgie en handchirurgie. Eventuele combinatie
UMC - perifere praktijk is bespreekbaar. Goede contactuele eigenschappen en interesse in het geven van onderwijs worden op prijs
gesteld.
U komt te werken in een dynamische groep van 8 stafleden en 6
assistenten in nauwe samenwerking met het Sint Antonius
Ziekenhuis, alwaar 1 jaar van de vierjarige opleiding door de
assistenten zal worden gevolgd. Ruimte voor wetenschappelijke
activiteiten is aanwezig.
Inlichtingen bij prof.dr.M.Kon via m.kon@chir.azu.nl

VAC AT U R E
In het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem ontstaan ter ondersteuning van de nieuw op te zetten maatschap Plastische Chirurgie
een vacature voor
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VAC AT U R E

plegend personeel, maar ook aan de
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Met vriendelijke groeten,

voor de juiste toepassing ervan. Dat

artsen, de specialisten en het ver-

"Niemand is alleen voor zichzelf
geboren; wie leeft voor
zichzelf, leeft voor niemand"
(F. Quarles)

er druk mee bezig om iedereen in een Ginjaar negatief tarief te
persen en de Orde met slappe knieën kan niet voldoende tegenwicht geven, terwijl de ziektekostenverzekeraars als lachende derde aan de zijlijn staan.
Wanneer de overheid de voorgestelde plannen werkelijk doorzet,
zal het zgn. vrije markt model omgebogen worden naar een dienstverband model. Nog even en dan hebben we een situatie als in
Engeland. Ik weet niet of patiënt en nationale gezondheidszorg
daar werkelijk op vooruit gaan.
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Wetenschappelijke najaarsvergadering
Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie
Olympia Stadion in Amsterdam
Vrijdag 14 november
Prof.dr. MJPF Ritt, VUMC, Amsterdam
naar P. Houpt, secretaris NVHC

Agnio’s Plastische Chirurgie (M/V)
op basis van een full time betrekking voor de duur van 2 jaar. Een
parttime dienstverband (duobaan) is voor aanvang bespreekbaar.
U bent een enthousiaste basisarts, bij voorkeur met chirurgische
ervaring en ambities in de plastisch chirurgie. De functie is
ingeschaald in FWG-65.
Inlichtingen bij drs. P.P.G.M. Kouwenberg.
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INGEKOMEN BRIEF - ONZE WERELD EN DE ESTHETISCHE CHIRURGIE

EBOPRAS 2003 (1)
Het EBOPRAS examen zal dit jaar worden gehouden op 22 en 23 november in Groningen. Professor Dr. J.P. Nicolai heeft de organisatie van het examen op zich genomen. Voorafgaand zal een driedaagse onderwijs cyclus / cursus worden gegeven, waarin zoveel
mogelijk de onderwerpen van de plastische chirurgie die van belang zijn voor het halen van het EBOPRAS examen worden behandeld. Sprekers zijn de vertegenwoordigers van de diverse nationale Wetenschappelijke Verenigingen aangesloten bij de EBOPRAS /
EUMS, aangevuld met geïnviteerde sprekers, voornamelijk uit
Nederland (minder kosten).
De EBOPRAS doet zijn uiterste best om een zo objectief mogelijk
theoretisch en mondeling examen te houden. Wat betreft het theoretisch-schriftelijke deel wordt ernaar gestreefd om vermeende en in het verleden door kandidaten als storend ervaren - verbinding tussen examen en cursus te minimaliseren. Hoewel de MCQ
vragen gedeeltelijk gemaakt worden door de sprekers op de cursus,
is afgesproken, dat in de MCQ vragen niet de persoonlijk visie van
de betreffende spreker naar voren behoort te komen, maar dat de
MCQ vragen representatief dienen te zijn voor de huidige algemene geaccepteerde “state of the art” in het betreffende onderdeel
van de Plastische Chirurgie. Alle vragen worden van tevoren op dit
uitgangspunt getoetst en zo nodig gewijzigd of vervangen. Het
gaat om 100 vragen waarvan voor iedere vraag 4-5 mogelijkheden
worden gegeven, waarvan één antwoord goed is. Doel is de theoretische kennis van de kandidaat te testen.
Het mondelinge deel van het examen bestaat uit twee sessies
van 20 minuten, waarin aan de hand van casuïstiek het inzicht
van de kandidaten in de materie wordt beoordeeld. Uitgangspunt
is, dat het panel de indruk moet krijgen dat betreffende kandidaat
veilig en zelfstandig zijn beroep zal kunnen uitoefenen.

op selectie van de beste kandidaat, maar juist het omgekeerde.
Halen van het examen betekent, dat aan Europese minimum eisen
wordt voldaan.
Er zijn in de Educational Committee voorstellen gedaan om vanaf 2005 examen en cursus in plaats en tijd te scheiden. Deze discussie loopt nog. Eventueel kan het examen dan jaarlijks Brussel
plaats vinden, terwijl de cursus door Europa reist.
Voorts heeft de Educational Committee op 31 mei 2003 in Wenen
unaniem besloten om 1. voortaan de MCQ examen uitsluitend in
een Engelse versie ter beschikking te stellen en 2. dat Engels tevens de voertaal zal zijn tijdens het mondelinge examen. In het panel zal tenminste een persoon aanwezig zijn die een van de overige hoofdtalen van de EU (Spaans, Italiaans, Frans, Duits)
beheerst, zodat de kandidaat zonodig een toelichting kan geven in
een van deze talen, mocht hij / zij in het Engels geheel vastlopen.
Deze uniformering is noodzakelijk geworden door komende toetreding van 10 nieuwe landen tot de EU. Het afnemen van examens in zoveel verschillende talen is praktisch onmogelijk.
De bij het examen behorende papieren en de titel (diplomate of the
EBOPRAS) worden pas uitgereikt, als de kandidaat zijn opleiding in
eigen land succesvol heeft afgerond en is ingeschreven bij de MSRC
(of equivalent daarvan in het buitenland).
Nadere informatie is te vinden op: www.ebopras.org.
Dr. A.B. Mink van der Molen,
vertegenwoordiger NVPC bij EBOPRAS

Als zodanig is het EBOPRAS examen niet ontworpen voor of gericht

EBOBRAS 2003 (2)
De EBOPRAS komt naar u toe deze winter!
De cursus en het examen van de European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery vinden dit jaar in Groningen
plaats. Zowel de cursus als het examen kunnen los van elkaar bezocht worden.
De cursus vindt plaats van woensdag 19 t/m vrijdag 21 november. In 3 dagen zal door 48 nationale en internationale sprekers de
plastische chirurgie in al haar facetten behandeld worden.
De kosten voor de cursus bedragen ¤ 350,= voor assistenten en ¤
650,= voor plastisch chirurgen. Inbegrepen zijn kosten voor lunches, borrels en twee maal diner.
Het examen is toegankelijk voor plastisch chirurgen en assistenten in het laatste jaar van hun opleiding. Behalen van het examen

geeft voor assistenten vrijstelling van het Nederlands examen.
De stof waarover geëxamineerd wordt , komt globaal aan bod in de
cursus. De cursus reader wordt enkele weken voor het examen opgestuurd. Op zaterdag vindt het schriftelijk examen plaats en voor
hen die slagen vindt op zondag het mondeling examen plaats
De kosten van het examen bedragen eveneens ¤ 350,= inclusief
lunches en diner.
Inschrijven voor beide evenementen kan via www.wenkebach.nl.
Voor vragen kunt u zich wenden tot onderstaande personen.
Local committee
Marjoleine de Lange (m.y.de.lange@chir.azg.nl)
Lars van der Ham (l.i.van.der.ham@chir.azg.nl)
Marietta Bertleff (m.j.o.e.bertleff@chir.azg.nl)

Mooi zijn is in. Lelijk zijn en gehandicapt zijn hebben geen plaats.
Voor schoonheid wordt tegenwoordig veel geld betaald. En diegenen die zich dat niet kunnen permitteren vestigen hun hoop op
programmamakers die voor goede kijkcijfers wel wat geld over hebben. ‘Make me beautiful’ en het Amerikaanse ‘Extreme Makeover’
haken in op diepe behoeften van mensen om kleinere of grotere
onvolkomenheden aan hun lijf te laten veranderen. Iedereen zal de
vraag naar verwijdering van dat ene vlekje, correctie van afhangende oogleden, het vetje op de verkeerde plaats wel herkennen.
De meeste mensen willen ook niet het ‘volkomen uiterlijk’ maar
willen op onderdelen minder opvallend worden. De wens tot
tegengaan van veroudering staat daarin centraal. Moet ook worden
gerespecteerd omdat veroudering ‘knaagt aan de existentie’ zoals
iemand het tijdens mijn spreekuur uitdrukte. Het goede van de
openbare discussie is, dat het rookgordijn rond de esthetische chirurgie wordt opgetrokken en dat taboes worden doorbroken. Weet
wel, dat alle technieken van de esthetische chirurgie zijn ontstaan
uit en worden toegepast in de reguliere plastische chirurgie, waar
voor 95% aangeboren afwijkingen of grote wonden na kanker of
ongevallen worden behandeld. Tussen beide werkgebieden bestaat
een vloeiende overgang. Maar esthetische chirurgie heeft een
apart aspect, is interessant, sensationeel, spannend én wordt
steeds meer toegankelijk.
Technisch kan er veel. Privé-klinieken schieten als paddestoelen uit
de grond. De maakbaarheid van het lichaam viert hoogtij. Enerzijds
gelukkig maar, omdat er veel subjectief beleefde ellende bestaat (te
kleine borsten, te grote borsten, hangende oogleden) die soms
tot sociaal isolement leidt en die door eenvoudige plastisch chirurgische technieken kan worden verholpen. Daar worden mensen
echt gelukkiger van. Is wetenschappelijk bewezen. Anderzijds
schuilt in de maakbaarheid ook een gevaar. Het gevaar, dat mensen zich conformeren aan een door de maatschappij -mode en media - gedicteerd (ideaal)beeld en daarmee komen tot een verlies
aan eigen persoonlijkheid. Dagelijks worden we met ideaalbeelden gebombardeerd vanuit de schoonheids-, fitness- en dieetindustrie. Slank zijn is het adagium terwijl velen nogal gewelfd door
het leven gaan. Piercings door de navel, dikke lippen en tatoeages

laten je meetellen. Kiezen voor eigen persoonlijkheid, uitstraling
en eigen mening worden gemakkelijk overruled door een egaliserend gemiddelde. De verworvenheden van het feminisme zijn
daarmee grotendeels verloren
gegaan.
Daarmee bereiken we de ethiek
van de esthetiek. Mogen we wel alles doen wat de maakbaarheid
ons dicteert. Mogen we mensen blootstellen aan commercialisering, aan ontpersoonlijking, aan exhibitionisme op de TV? Mensen
worden zo geëxploiteerd, intimiteit ligt op straat. Waar is het respect voor waardig ouder worden, accepteren van doorleefd lichaam, respect voor gehandicapt zijn?
Commercialisering op zichzelf als marktmechanisme is o.k., maar
wat als de prestatie in géén verhouding staat tot de overdreven
prijs? Wat als in advertenties meer wordt beloofd dan feitelijk
haalbaar is: perfect lijf, onzichtbare littekens en geen complicaties? Mogen we dat wat technisch kan ook uitvoeren, bijvoorbeeld
het lijf opspuiten met van alles en nog wat? Mogen we mensen
overlaten aan ‘cowboys’, zogenaamde ‘esthetisch chirurgen’ die
zonder gedegen opleiding worden ingevlogen naar sommige privéklinieken? Zonder deskundige informatie aan de patiënt vooraf en
zonder adequate nazorg. Soms cliënten wervend via premies: een
handelwijze, waarbij het maken van winst wordt gesteld boven het
bieden van kwaliteit. Mogen we wel liposuctie aanbieden als methode om het vet van onze welvaart af te romen. Mogen we suggereren dat een ‘Makeover’ gelukkiger maakt, terwijl bekend is, dat
een sterk veranderd uiterlijk haaks kan staan op het in jaren opgebouwde zelfbeeld: van geluk naar ongeluk tot zelfmoord toe?
Meer vragen dan duidelijke antwoorden. Vragen die bij alle opgetogenheid over de esthetische chirurgie een alerte en kritische
houding vereisen.
Prof. dr. P.H.M. Spauwen, plastisch chirurg

ESSER-PRIJS 2004
Deze prijs wordt in elke 2 jaar toegekend aan assistenten plastische
chirurgie, dan wel plastisch chirurgen, voor het beste artikel in een
bepaalde periode geschreven en gepubliceerd.
Dit keer komen de artikelen in aanmerking welke zijn verschenen
in de periode 01-01-2002 t/m 31-12-2003.
Indien u wilt meedingen naar deze prijs dient u vóór 15 februari
2004 reprints van uw artikel op te sturen naar:

Een artikel, hoe briljant ook, maar niet (op tijd) ingestuurd, komt
niet in aanmerking voor de Esserprijs.
Een lid van de vereniging kan slechts eenmaal de Esserprijs ontvangen.
Het oordeel van de beoordelingscommissie, bestaande uit de
hoogleraren plastische chirurgie, is bindend.
Prof.dr. M.Kon

Universitair Medisch Centrum • Huispostnummer: G 04.122
t.a.v. Prof.dr. M.Kon, plastisch chirurg
Heidelberglaan 100 • 3584 CX Utrecht
Uw artikel dient in 8-voud ingestuurd te worden.

