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Het afgelopen kwartaal is op het privé-gedeelte van onze website informatie over de volgende onderwerpen geplaatst:
-

link Carrière monitor KNMG
concensus verklaring EQUAM 06-07-02
NOV jaarcongres 9 en 10 januari 2003 (pols en hand)
Leerstof scholingsdag voorjaar 2003
EBOPRAS-examen november 2003 te Groningen
Stukken voor de huishoudelijke vergadering 05-11-02
Mogelijkheid voor het opvragen van het signaleringsrapport ‘Ultraviolette Straling en Huidkanker’ van het KWF.

Monique Arena: Marketing Assistent Johnson & Johnson Medical

We hebben een missie...
Bij Johnson & Johnson beschouwen we

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

NIEUWSBRIEF
VAN DE HOOFDREDACTEUR
Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer donker als we naar
het ziekenhuis gaan en in het donker komen we weer thuis.
Gelukkig is er dan een lichtpuntje: de nieuwsflits.
Met dit keer meer informatie over de website. Natuurlijk ook
weer een verslag van het lichtje op de donkere zondagmorgen; ... Kort Jakje.

WERKADRESSEN OP DE NVPC WEBSITE
Tot op heden heeft het NVPC bestuur gemeend, dat het niet
verstandig was om op de website ook adressen te noemen
van privé-klinieken waar onze leden werkzaam zijn. De
achterliggende gedachte was, dat bezoekers aan de website
uit deze vermelding zouden kunnen opmaken, dat de NVPC
achter de kwaliteit van deze klinieken zou staan of anderszins bij deze klinieken betrokken zou zijn.

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

Tenslotte nog een zeer lichtgevend flitsje; Chantal van der
Horst proficiat met je professoraat, de eerste vrouwelijke
hoogleraar plastische chirurgie.
Anneke Knepper, hoofdredacteur
a.knepper@znb.nl

voor de juiste toepassing ervan. Dat
zijn we niet alleen verplicht aan de
artsen, de specialisten en het verplegend personeel, maar ook aan de

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

de toekomstige generatie. Daarom
streven wij naar de hoogst denkbare
kwaliteit in alles wat wij doen.

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

COLOFON:

A.B. Knepper
Medisch Centrum Leeuwarden
8934 AD Leeuwarden
Email: a.knepper@znb.nl

Vaste sponsors NVPC:
Johnson & Johnson Medical BV
A.B. Medical
After Care
Contura International SA
Polytech Silimet Europe GmbH
Rofil Medical International BV
Van Straten OK-techniek

ADOPTIE-OUDER(S) VOOR DE
REIZENDE TENTOONSTELLING NVPC.

vaders en moeders van de huidige en

MEDICAL BV

redactie-adres:

GEZOCHT:

Bovenstaande is nog steeds een zorg, maar de Plastisch
Chirurgische wereld verandert snel. Velen van ons werken al
op meerdere locaties. De komst van zelfstandige behandelcentra zorgt voor verdere vervaging van de oorspronkelijke
tweedeling tussen regulier ziekenhuis en privé-klinieken.
Het bestuur heeft dan ook besloten, dat ieder NVPC lid in
het vervolg drie werkadressen op de website mag vermelden. Er is echter een bindende voorwaarde aan de vermelding
verbonden, namelijk dat de betrokken plastisch chirurg
automatisch accoord gaat met reguliere NVPC kwaliteitsvisitaties op alle werkadressen, die op de website staan
vermeld. Verandering graag doorgeven aan het secretariaat
(secretariaat@nvpc.nl).

De heer Richter, die momenteel de reizende tentoonstelling NVPC, opslaat, verzorgt en plaatst, heeft aangegeven dit door drukke werkzaamheden misschien
niet meer te kunnen doen. Het bestuur is dus druk op
zoek naar iemand die deze taak eventueel wil overnemen.
Mocht er niemand gevonden worden, en de heer
Richter besluit definitief dat hij niet meer voor de tentoonstelling kan zorgen, zijn wij genoodzaakt deze
tentoonstelling te vernietigen en kan deze slechts
bewonderd worden op foto’s in het archief van de
NVPC.

Coördinatie:
C.C. Koopman-Eijsberg

Wie oh wie wil deze tentoonstelling adopteren??

Lay-out en druk:
De Koning repro

Carla Koopman
secretariaat@nvpc.nl
0180 - 69 09 96

Copy inleveren voor
15 januari 2003

Dr. A.B. Mink van der Molen, secretaris

GEVESTIGD per 01-08-2002
J.B. de Boer, plastisch chirurg
Kennemer Gasthuis te Haarlem,
Locatie DEO
in samenwerking met:
Dr. K.H. Tan, plastisch chirurg
J.P.B. van Tetering, plastisch chirurg
Kennemer Gasthuis te Haarlem,
Locatie E.G.
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VAN DE JUNIORVERENIGING...
Zachte heelmeesters.
Nederland kent ruim 30 assistenten plastische chirurgie in
opleiding. De happy few. Benijd en bewonderd. Zo lijkt het
tenminste.
Moeilijk om tussen te komen, maar als je eenmaal een opleidingsplaats hebt weten te bemachtigen is “je kostje gekocht”.Zo lijkt het tenminste.
Goed, je moet nog een paar jaar ploeteren, maar “onderweg
struikelen” doet eigenlijk niemand. Zo lijkt het tenminste.
Maar is dit ook zo?
Het afgelopen jaar werd een assistent in onderling overleg
“herplaatst” naar een andere opleidingskliniek. Een andere
assistent werd uit de opleiding gezet. Dit werd met succes
aangevochten. “Relocatie” echter moet nog steeds plaatsvinden. In de tussentijd (al 7 maanden) heeft de MSRC “de
opleiding stilgezet”. Een derde assistent had de toezegging
op zak, de vooropleiding geregeld, maar zag de eerdere toezegging ingetrokken (mede) op basis van het uitblijven van
onderzoeksresultaten. Samenvattend heeft het afgelopen
jaar dus bijna 10% van onze leden ernstige opleidingsproblemen gehad. Zo lijkt het tenminste.
Is dit een onwenselijke situatie?
Op persoonlijk niveau is dit natuurlijk een drama. De conflicten, de onzekerheid, de droom aan diggelen en de consequenties voor de verdere carrière. Daarentegen moet een
opleider toch over de mogelijkheid beschikken om een assistent uit de opleiding te zetten? Iemand moet toch “tegen
zichzelf beschermd kunnen worden?” Of anders toekomstige
collega’s of in ieder geval patiënten? Onvermijdelijk persoonlijk leed dus, waar de beroepsgroep bij gebaat is. Zo
lijkt het tenminste.

KORTJAKJE WAS HERE........
Maar niet alles is onvermijdelijk.
De MSRC en het Centraal College hebben een aantal basisregels opgesteld om een assistent in opleiding te beoordelen. Hiervoor zijn standaard formulieren, die op gezette tijden dienen te worden ingevuld. De betreffende assistent
dient hiervan in een beoordelingsgesprek op de hoogte gesteld te worden en is dan in de gelegenheid om hierop te reageren. In ieder geval gedurende het eerste jaar van zowel
de voor- als de vervolgopleiding dienen deze gesprekken
driemaandelijks plaats te vinden. Als er binnen een van deze twee jaren sprake is van “ongeschiktheid voor het vak”
dan kan de assistent uit de opleiding gezet worden. Inhoudelijk is dit niet (nauwelijks) aan te vechten. De vorm echter wel. En dit is nou juist waar het zo dikwijls fout gaat. Laten wij dit met elkaar voorkomen. Iedere drie maanden een
(kort) gesprek met schriftelijke rapportage is te overzien.
Zo lijkt het tenminste.
We weten allemaal dat een goed voorbeeld de beste inspiratiebron is om ook goed te willen presteren. Een straffende hand en angst om te falen zijn achterhaalde scholingstechnieken. Is de prestatie echter ondermaats laat
hierover dan geen onduidelijkheid bestaan. Als de opleiders
deze taak serieus nemen dan mag van de assistenten verwacht worden dat zij de adviezen serieus nemen.

Zondag 3 november was het weer zo ver. In de vroege ochtend maakten zo’n 55 enthousiaste assistenten en “jonge
klaren” zich los van gezin, vriendin of warm dekbed, om zich
te begeven naar het sfeervolle kasteel Kerkebosch in Zeist.
Met koffie en broodjes langzaam wakker wordend stroomde
de zaal vol om te worden bijgeschoold over “het verfijnen
van het verkleinen”. De mammae, welteverstaan.
Als eerste voorganger op deze zondagochtend behandelde
Paul Werker de “klassieke” (hoewel vooral in Nederland, naar
bleek) mammareductie met mediocraniale steel. Vervolgens
deelde Jan Jaap van der Biezen zijn ervaringen met de methode Lasus (gepopulariseerd door Lejour) met ons.
Na de koffie werd de kennis in praktijk gebracht aan de hand
van workshops met “levende modellen”. Deze acht dames,
gehuld in Kortjakje-badjas, waren bereid , ter meerdere eer
en glorie van de plastische stand in Nederland, onderwerp
van discussie te zijn voor de zeer geïnteresseerde deelnemers. Bijzonder leerzaam en nuttig was het om met elkaar

het aftekenen te oefenen en ervaringen uit te wisselen en
zelfs de meest ervaren operateurs gingen met nieuwe tips
en ideeën naar huis.
Voor alle deelnemers was er de Kortjakje CD-ROM, met daarop de voordrachten van de sprekers en daarnaast werkelijk alle relevante literatuur over mammareducties. Dit schijfje
wordt ongetwijfeld een zeer gewild collectors-item!
Nadat het hoofd gevuld was werd het tijd voor het culinaire
deel van de ochtend. Een zeer smakelijke 3 gangen lunch
met heerlijke wijnen bracht het zondag-gevoel weer terug
en tegen een uur of drie verlieten de laatste smulpapen het
kasteel.
De volgende kortjakje bijeenkomst vindt plaats op zondag 2
maart 2003, same time , same place. Die ochtend zal de onontbeerlijke kennis over praktijkorganisatie worden bijgespijkerd. Zondagskinderen aller steden, verenigt U!
Marjoleine de Lange

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Namens het bestuur van de JVPC,
Duco van den Broecke, voorzitter
d.g.vandenbroecke@chir.azu.nl

DISSECTIE CURSUS HOOFD EN HALS – RECONSTRUCTIE EN ESTHETIEK

WWW.NVPC.NL/WEBMAIL

13 en 14 December 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Groningse Dissectie Cursus keert dit jaar terug naar het hoofd-halsgebied. Deze zevende cursus is gefocust
op zowel esthetiek als reconstructie na oncologische resecties. Gastsprekers zijn onder andere experts uit België, Engeland en Nederland.
De cursus belooft weer een uitdagende gelegenheid te zijn om u, interactief met experts, het hoofd-halsgebied eigen te maken. U verricht uw eigen dissecties op vers gevroren kadavers, een formule die tot op heden
een groot succes is gebleken. We heten u van harte welkom in Groningen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informatie
K.F. Wenckebach Instituut , de heer H.F.E.M. Gubbels, 050-3611396, h.gubbels@rvb.azg.nl
Dr. F.B. Niessen, AZG, 050-3613531, f.b.niessen@chir.azg.nl

STEEDS MEER MENSEN ONDER U HEBBEN HET GEMAK ONT-

INDIEN U DIT NOG NIET GEDAAN HEEFT KAN EEN IEDER

DEKT VAN DEZE SERVICE. OP VAKANTIE OF NAAR EEN CON-

UW (PRIVÉ)EMAIL LEZEN!

GRES WAAR OOK TER WERELD, OVERAL KUNT U UW EMAIL

DUS……………..

LEZEN.

SURF NAAR WWW.NVPC.NL/WEBMAIL, VERANDER UW
WACHTWOORD.

MAAR……………..

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.NVPC.NL (CONTACT US)

HEEFT U AL UW WACHTWOORD GEWIJZIGD (INLOGGEN MET

HAROON@WEBCITERS.COM

UW ACHTERNAAM, WACHTWOORD ACHTERNAAM1)?

SECRETARIAAT@NVPC.NL

