
OPROEP (HER)VISITATIE

De evaluatie en handhaving van de kwaliteit van onze professio-
nele arbeid is een taak, die in 1989 door de overheid op de schou-
ders is gelegd van de wetenschappelijke verenigingen.
Dit geschiedt door middel van visitaties, waarbij in één dag de ge-
hele praktijk wordt doorgelicht door een uit twee of drie leden van
de vereniging bestaande commissie.
Volledige medewerking aan uw visitatie is niet alleen een ver-
plichting maar ook een noodzaak omdat, sinds de invoering van de
Wet BIG, een positieve visitatie van minder dan vijf jaar oud als eis
wordt gesteld voor herregistratie.
Het is dus in uw eigen belang dat u controleert of, en zo ja wan-
neer, u voor (her)visitatie in aanmerking komt.
De Kwaliteits Bewakings Commissie houdt een schema bij van de
uitgevoerde visitaties in de respectievelijke ziekenhuizen en
neemt ruim van tevoren contact op met de verschillende maat-
schappen, wanneer de termijn van vijf jaar dreigt te verstrijken.
Was het vroeger zo dat praktijkvoering alleen intramuraal plaats
vond, thans is een deel van de leden van de NVPC uitsluitend
extramuraal werkzaam.
De activiteiten van deze leden ontrekt zich aan ons gezichtsveld,
omdat zij niet ziekenhuisgebonden zijn en dus niet in ons schema
zijn opgenomen.
Toch dienen ook deze leden een positief visitatieverslag over te
leggen aan de Medische Specialisten Registratie Commissie om in
aanmerking te kunnen komen voor herregistratie volgens de Wet
BIG.
Ik verzoek u dan ook allen na te gaan of u in de afgelopen vijf
jaar gevisiteerd bent en, indien dit niet het geval is, gelieve u
contact op te nemen met de secretaris van de KBC, Dr. B. van der 

Lei, plastisch chirurg in het Medisch Centrum Leeuwarden, of met
het secretariaat van de commissie, t.a.v. mevrouw B. Sopacua-
Roelofsen, afdeling plastische chirurgie Universitair Medisch Cen-
trum Utrecht.
In uw eigen belang reken ik op uw aller medewerking.

Met vriendelijke groeten, namens de KBC,
Dr. S.J.Schepel, voorzitter Kwaliteits Bewakings Commissie.

Daar de vereniging zich verantwoordelijk opstelt t.a.v. de kwaliteit
van werken van haar leden mbt de volle omvang van het vakgebied
zijn de leden van de vereniging, werkzaam in Nederland, gehouden
aan de verplichting om eens in de 5 jaar gevisiteerd te worden. U
bent hier allen van op de hoogte. Deze visitatie betreft niet alleen
de werkzaamheden in het algemene ziekenhuis waar de praktijk ge-
vestigd is maar ook de eventuele werkzaamheden hierbuiten. Dit
zijn over het algemeen werkzaamheden in een privé-kliniek. In de
toekomst zal, indien u reglementair gevisiteerd gaat worden, dus
tevens het verzoek gedaan worden door de visitatiecommissie om zo-
wel schriftelijke informatie te verstrekken m.b.t. deze extramurale ac-
tiviteiten als om een visitatie van de praktijk in de betreffende kli-
niek toe te staan. Het gaat in deze dus expliciet niet om een visitatie
van de privé-kliniek zelf maar een visitatie van de praktijkvoering
binnen deze kliniek door het betreffende verenigingslid.

Wij gaan ervan uit dat de verenigingsleden hun medewerking
hieraan zullen verlenen.

Michel Cromheecke, 2e secretaris NVPC

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
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VAN DE HOOFDREDACTEUR

De auto weer vol gepakt of inmiddels al op de vakantie bestemming
aangekomen, relaxed achterover leunend in de luie stoel onder
een parasol, met een koel glas wijn binnen hand bereik. Even weg
van de beslommeringen van wachtlijsten, D.B.C.’s, irritaties, poli-
tiek en het C.T.G. specialistenuurtarief. In de koffer natuurlijk het
stapeltje vakliteratuur, dat w.s. na de vakantie ongelezen weer uit
de koffer komt.

Vandaar deze Nieuwsflits “après la vacance”.
Hierin ondermeer aandacht voor de nieuwe website van de vere-
niging en mogelijkheden om met je eigen ziekenhuis op De Site te
komen. Je ziet; geleidelijk kan je echt niet meer zonder computer,
gelukkig is de Flits nog gewoon gedrukt. 

Er is een reactie van prof.Nicolai  gekomen over het melkzuur pro-
bleem, zijn advies; patiënt retour naar primaire behandelaar  of
eventueel de exacte samenstelling achterhalen. 
Naast  een kritische noot online en het weer kerende Kortjakje
houden we ook ruimte voor vacatures en  scholingsitems.

Allen een goede vakantie toegewenst en voor degene die nog met
vakantie gaat, stop de Flits in de koffer, maar haal hem er tijdens
de siësta nog eens uit.

Anneke Knepper, hoofdredacteur
a.knepper@znb.nl



KORTJAKJE

Zondags als haar vrijer komt, is Kortjakje weer gezond…

Kortjakje wordt vervolgd

Graag doet de Stichting Zondagsschool voor Plastische Chirurgie
‘Kortjakje’ de vooraankondiging van de volgende onderwijsoch-
tend. Op zondagochtend 15 november aanstaande staat het
onderwerp Mammareductie op het programma. Om 09.00 uur start
de korte theoretische sessie gevolgd door een aantal workshops
onder leiding van zeer ervaren reducteuren. Levende modellen zul-
len de verschillende workshops een waarheidsgetrouwe benadering
van de praktijk geven. U mag dus zelf tekenen! 
Bij de vorige onderwijsochtend was de opkomst van de assisten-
ten overweldigend. Moge met nadruk worden gezegd dat ook reeds
gevestigde Plastisch Chirurgen alsmede de opleiders van harte
welkom zijn, al was het maar ter verhoging van de interactie en
uitwisseling van ervaring bij deze praktisch georiënteerde opzet.
Uw komst en actieve inbreng wordt op hoge prijs gesteld. Als be-
loning wacht ons een lunch die het niveau van een vochtig brood-
je kaas verre achter zich laat. Voor de thee bent U weer thuis om
de uitgedeelde CD-ROM te kunnen inzien.

Met alle hoogachting en vriendelijke groet,

Kortjakje

PS. Nieuwsgierig?? Kijk op www.kortjakje.info voor een fraaie im-
pressie van de vorige bijeenkomst. Aanmelden voor 3 november
aanstaande kan hier ook.

VAN DE JUNIORVERENIGING...

Het ruime sop.
Op zondag 16 juni jongstleden vond de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van de juniorvereniging plaats. Traditiegetrouw
wordt de vergadering gehouden aan boord van de Egelantier, een
19e eeuwse schoener, afgemeerd te Muiden. Gedurende de eerste
ronde van haar leven vervoerde dit schip voornamelijk mest van
Friesland naar “het Westen”. Voor haar huidige functie is het schip
enigszins gemodificeerd, al zullen sommigen beweren dat dit voor
de lading slechts gedeeltelijk opgaat. 

Na een kopje koffie bij Ome Ko in de haven, werd allereerst 
vergaderd. Onder bezielende leiding van Hein ter Linden werd in
korte tijd een aardig aantal punten afgehamerd. Zonder u te wil-
len vervelen met al deze zaken licht ik er graag een paar voor u uit. 
Vorig jaar hebben enkele juniorleden gebroed op een enquête 
onder de eigen leden. Hiermee zag een meetinstrument het licht
waarmee wij hopen meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en
kwantiteit van “de opleiding”. De juniorleden kregen een presen-
tatie van de resultaten gedurende de scholingsdag van oktober
jongstleden. Wij menen dat de uitkomst van deze enquête van be-
lang is voor onze achterban en bestuur. Immers een bestuur kan
pas werkelijk haar leden vertegenwoordigen als zij haar argumen-
ten kan staven met getallen. Daarnaast gaan wij er vanuit dat het
concilium eveneens reikhalzend uit zal zien naar de conclusies die
hieruit getrokken kunnen worden. Wij menen dat dit een mooi
middel is om bepaalde zaken te toetsen en eventueel bij te sturen.
De enquête zal dit jaar (in verbeterde versie) wederom worden
uitgevoerd. 
Ook was er aandacht voor de recent gestarte proef met een (voor-
lopig) vrijblijvend afsluitend examen aan het einde van de oplei-
ding. Voor het examen van 10 juni jongstleden waren 6 mensen
uitgenodigd. De helft hiervan gaf gehoor aan de oproep van het
concilium om ten overstaan van alle opleiders (behalve de eigen
opleider) gedurende twee sessies op de proef te worden gesteld.
Hieruit kwamen de eerste twee “board certified dutch plastic sur-
geons” voort. Belangrijk te vermelden is dat zij ondanks deze fan-
tastische prestatie beide hun geplande opleiding toch nog af moe-
ten ronden… Door de vele onduidelijkheden omtrent de status en
de consequenties van het examen (Herkansingen? Hoe vaak? Hoe
wordt de tussentijd doorgebracht? Financiële gevolgen? Etc) zijn
een hoop assistenten de mening toegedaan dat je er bij het be-
halen voorlopig niet beter van wordt, maar bij het zakken welde-
gelijk slechter. Als juniorbestuur juichen wij iedere verbetering
van de opleiding toe. Beter en meer onderwijs zal van assistenten
gemotiveerdere examen kandidaten maken. 
Vele andere zaken kwamen ook nog aan de orde zoals de oprich-
ting van “Kortjakje”, onze betrokkenheid bij “de Jonge Orde”, “de
LVAG” alsmede een bescheiden bestuursvernieuwing en wissel.

Eindelijk konden “de zeebenen” getest worden. Onze “voorheen-
zitter” had bij zijn afscheid een mooie verassing in petto: met on-
geveer 30 kilometer per uur over (en voor sommigen door) het
water gesleurd worden…waterskiën! Bedankt Hein! Ook hiervoor.

Het was een geslaagde dag. Erwin Krol had weer eens geen gelijk. 

Namens het bestuur van de JVPC,
Duco van den Broecke, Utrecht
Voorzitter 
d.g.vandenbroecke@chir.azu.nl 

EBOPRAS-EXAMEN

Dear Colleague

The European Board Examination in Plastic Surgery will take
place in Bern, Switzerland on November 23-24, 2002. The
Examination will be preceded by the 11th European Course in
Plastic Surgery on November 20-22, 2002. Eligible for the
Examination are Citizens of the European Community and as-
sociated states to the EU.

I would appreciate if you could forward this message to the
Heads of Clinics and Divisions of Plastic Surgery in your coun-
try and encourage them to send their fellows to participate at
the Course and sit for the EBOPRAS Examination.

A detailed information for both the Examination and the
Course is available on the web page: www.ebopras.org . A de-
tailed programme for the Course will be available in a few
weeks.

Sincerely

Prof. A. Banic
Chairman Educational Committee 



WWW.NVPC.NL

Graag wil ik u uitnodigen onze vernieuwde web-
site te bezoeken!

Afgelopen tijd hebben Haroon, van webciters,
Ivar, Wart en ikzelf veel tijd en energie gestoken
in de nieuwe jas van de website. Er is zoveel (up
to date) informatie te vinden op de site dat het
ondoenlijk is dit allemaal te vermelden.

DUS …… SURF NAAR

WWW.NVPC.NL

Carla Koopman, centraal secretariaat NVPC
secretariaat@nvpc.nl

UW (PERIFEER OF ACADEMISCH) 
ZIEKENHUIS OP DE WEBSITE NVPC

Het is mogelijk uw afdeling te presenteren op de website van de
NVPC. Nijmegen en Maastricht gingen u reeds voor; Groningen
heeft ruimte gereserveerd.

Indien u ook geïnteresseerd bent kunt u uw gegevens digitaal aan-
leveren via secretariaat@nvpc.nl

1) Inleidende tekst van maximaal 580 tekens (inclusief spaties)

2) Logo in digitaal formaat (het origineel van de drukker/
ontwerper, in pds)

3) Hyperlink (indien toepasselijk)

Zie www.nvpc.nl/doctors/afdelingenplastischechirurgie 

Carla Koopman, centraal secretariaat NVPC

Advertentie:

Allround plastisch chirurg  M/V gezocht.

Meer info:
Medisch Centrum Leeuwarden
Tel: 058-2866666
Dr vd Biezen, Dr.vd Lei, Mw.drs.Knepper,
Dr.Marck  Drs.Spronk

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is een modern en goed
geoutilleerd centrumziekenhuis met 448 bedden en 1500 mede-
werkers waarin bijna alle specialismen aanwezig zijn. In het 
ziekenhuis is een goed samenwerkingsklimaat en er zijn opleidin-
gen voor interne geneeskunde, de klinische psychologie en de 
tropenopleiding heelkunde. Tevens zijn er in affiliatie met de K.U.
Nijmegen co-schappen voor diverse vakken. 
Ons ziekenhuis ligt in de Achterhoek in een zeer goede woonom-
geving. Meer informatie over het Slingeland Ziekenhuis kunt u vin-
den op internet: www.slingeland.nl

In het Slingeland Ziekenhuis bestaat een vacature voor een 
fulltime (eventuele deeltijd invulling is bespreekbaar).

PLASTISCH CHIRURG M/V

Wij zoeken een allround plastisch chirurg met belangstelling voor
de reconstructieve mamma chirurgie en handchirurgie.
Het betreft een vrije vestiging met toetreding tot de maatschap
heelkunde conform de richtlijnen van de Orde van Medisch
Specialisten.

Inlichtingen over deze vacature worden u graag verstrekt door de
heer M. Cech, maatschap heelkunde (tel.: 0314- 329546 en de
heer M.P.L.M. van Woensel, directeur medische zaken (tel.: 0314-
329164).

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt .richten aan
de heer M.P.L.M. van Woensel, directeur medische zaken van het
Slingeland Ziekenhuis, postbus 169, 7000 AD Doetinchem.
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MEDICAL  BV

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

Hoe dit inleiden? Ik weet het niet ook niet goed, maar ik stop met
de rubriek Online voor de nieuwsbrief.

Surprise
De vorige nieuwsbrief werd ik volkomen verrast door de melding dat de
hoofdredacteur gestopt was, vooral omdat ik zeer nauw met hem samen
werk en we regelmatig discussies hadden over de zin van onze inzet
voor de nieuwsbrief. De conclusie was elke keer weer dat er toch iemand
moest zijn die de gedachten en gemoederen binnen onze vereniging
wat moest prikkelen. 

Surprise 2
Kort na zijn vakantie had ik hem aan de telefoon, en wat vertelt hij mij:
Hij weet ook van niets, en was net zo verbaasd over zijn eigen terug-
treden als ik. 

Doel van de nieuwsbrief
Het initiatief van Klaas Marck was een ludieke nieuwsbrief geïnitieerd
door hem om de leden van de vereniging te vermaken, te verbroederen

(zusteren) en informatie te verspreiden. Het was geen initiatief van het
bestuur, noch een orgaan van het bestuur. Het was iets onafhanke-
lijks wat door het toenmalige en volgende besturen ondersteund werd.
Sommigen vonden het een ‘Donald Duck’, anderen vonden het verma-
kelijk, sommigen vonden bepaalde stukjes aanstootgevend, anderen
vonden die juist precies “to the point”.
Wat men ook vindt en vond, het stond een ieder vrij om zijn of haar
stukjes en reactie in te sturen en te reageren.

Toekomst
Hoe het nu precies zover gekomen is weet ik niet, maar ik vind het
persoonlijk jammer dat het zo is gegaan. Als er al bezwaren waren
hadden deze in onderling overleg opgelost kunnen worden, iemand
vervangen vind ik niet gepast en hieraan verbind ik mijn conclusies.  De
nieuwe redactie wens ik veel succes en wijsheid toe, het was mij een
genoegen u 18 keer van dienst te zijn,

Ivar van Heijningen, Knokke 
vanheijningen@nvpc.nl

ONLINE:  OFF LINE....

Angelique Veer: Marketing Assistent Johnson & Johnson MedicalAngelique Veer: Marketing Assistent Johnson & Johnson Medical

"Door voor anderen te leven, 
leeft de goede mens 

op de beste wijze voor zichzelf"
(D. Coster)

"Door voor anderen te leven, 
leeft de goede mens 

op de beste wijze voor zichzelf"
(D. Coster)


