
OUD EN NIEUW

Tijdens de jaarwisseling dacht ik aan het komende, de verjonging.
Los laten van het oude, het starre....wat is geweest.
Oud is de verouderde chirurg, ervaren en doorgewinterd, procedu-
re van weleer, patiënt met ptose.
Nieuw is de jonge klare, broekie met en alles voor het eerst, die de
laatste technieken meteen gebruikt, patiënt met nog een volle
bovenpool.

Natuurlijk zijn er ook jonge ouderen en oudere jongeren met nog
additionele kenmerken zoals scepticisme, enthousiasme e.d.

Om te komen tot mijn uiteindelijke gedachten kronkel dacht ik in
tijdschema’s.

Radio vroeger...TV daarna...nu internet.
Sterreclame vroeger 5 minuten voor het nieuws, toen elk halfuur
en nu www.nogwat.nl tijdens de uitzending.

Met andere woorden: bij onze naar buitentreden in de praktijk die-
nen we hier rekening mee te houden. Zo is er ook een verandering
in de praktijkvoering. Vroeger was het woord van de Plastisch Chi-
rurg wet en nu zoekt de patiënt van alles op het internet op en
slaat je er bijna mee om de oren.

Tijden veranderen. Aan ons om mee te veranderen. Dus in onze
regelgeving over naar buiten treden van je praktijk dienen we daar
rekening mee te houden. U wilt geen van allen dat we rechtstreeks
met naam e.d. reclameren, maar ge wilt ook niet dat de dermato-
loog, kno specialist en basis arts borsten vergroot!, maar hij ad-
verteert wel in Story en heeft een website op het internet waar in
staat “I’m the best”.

Wat moeten we nu, moeten we flexibeler zijn binnen onze vereni-
ging en een soepel communicatie beleid vastleggen? Of star aan
de oude waarden vast houden en over 10 jaar alleen baso’s en re-
ducties nog doen want andere disciplines doen de rest.

Happy New Year!

www.dokterWijnberg.nl met medewerking van
www.doktervanHeijningen.be

SANCTIES: (G)EEN PROBLEEM BINNEN
ONZE VERENIGING?

Bij de introductie van de gedragscode ‘Reclame en publiciteit’ rees an-
dermaal de vraag naar de mogelijkheid tot sancties, door de Vereniging op
te leggen aan leden die zich niet wensen te conformeren aan dergelijke co-
des. Eén jaar tevoren was diezelfde vraag gerezen aangaande leden, die
niet willen meewerken aan de visitaties door de kwaliteitsbewakingcom-
missie. Advies werd toen gevraagd aan ‘huisjurist’ Stibbe.
Aangaande schendingen van bij besluit van de ledenvergadering geac-
cordeerde gedragscodes bieden ons reglement (art. 9) en onze statuten
(art 13, lid IV) mogelijkheden tot het nemen van tuchtmaatregelen. Als
dit al niet voldoende zou zijn kunnen interne gedragscodes volgens Stib-
be “wel externe werking krijgen en bijvoorbeeld doorwerken in rechte-
lijke uitspraken. ..[Rechters].. ontlenen soms aan codes en interne regels
wat in de kring van de betreffende beroepsbeoefenaren gebruikelijk is”.

Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat het de leden duidelijk is wat de sta-
tuten, reglementen en besluiten der vereniging inhouden. Welnu, die sta-
tuten en reglementen ontving u bij aanvang van uw lidmaatschap en na
elke wijziging ervan. Besluiten der vereniging worden uitsluitend door de
leden tijdens de huishoudelijke vergaderingen genomen en worden u ge-
noegzaam kenbaar gemaakt door toezending van notulen en andere stuk-
ken. Vervolgens gaan we ervan uit, dat u zich als lid van de Vereniging zult
conformeren aan een dergelijk besluit.
Mocht dat toch niet het geval zijn dan zal het ‘peer-judgement’ uitkomst
bieden, veeleer dan het aangaan van voor Vereniging en leden onaange-
name juridische procedures. In dat kader kan in het jaarverslag een over-
zicht worden opgenomen van leden die, gedurende het voorgelopen jaar,
door het bestuur werden gewezen op een door een lid aanhangig ge-
maakte en door bestuur erkende overtreding van een gedragscode.

Omtrent de visitaties kan ik kort zijn: alvorens de MSRC elke vijf jaar over-
gaat tot herregistratie van een specialist, wordt hieraangaande het advies
van de Vereniging ingewonnen. Hiervoor laat het bestuur zich informeren
door de kwaliteitsbewakingcommissie (reglement, art. 25). Indien het
die commissie gedurende de afgelopen vijf jaar niet mogelijk is gemaakt,
de kliniek waarin betreffende collega werkzaam is te visiteren, laat het be-
stuur aan de MSRC weten dat zij zich niet in staat acht om een dergelijk
advies te formuleren. Vervolgens schort de MSRC de herregistratie op tot
dat advies wel gegeven kan worden, met alle mogelijke gevolgen van dien
voor de betreffende collega.
Het is derhalve zaak dat u elke vijf jaar actief meewerkt aan een visitatie.
Teneinde u inzicht te verschaffen in de stand van zaken, zal in het jaar-
verslag een lijst worden opgenomen van die leden, wiens kliniek gedurende
de afgelopen vijf jaar niet werd gevisiteerd.

dr J.Joris Hage, voorzitter NVPC

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

N I E U W S B R I E F
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Op 12 december j.l. werd een tumultueuze algemene ledenverga-
dering gehouden, waarbij het hoofdagendapunt was het verzoek
van het bestuur van de Orde om in te stemmen met het vervolg-
traject van de DBC implementatie.
Het bleek tijdens deze vergadering, dat er zeer veel ongerustheid
onder de leden bestond ten aanzien van de financiële gevolgen
van de invoering van de DBC systematiek.
Ondank het feit dat er al 5 jaar aangedrongen werd zicht te krijgen
op de hoogte van het nominale uurtarief bestaat hier tot de dag van
vandaag geen zekerheid over. De commissie Ginjaar heeft wel aan-
bevelingen gedaan, echter deze zijn vrijblijvend, aangezien het
CTG, die de uiteindelijke hoogte vaststelt zich hier niet aan ge-
bonden hoeft te houden. Vervolgens is de minister van VWS ge-
rechtigd de beslissing van het CTG te overrulen. Ook bestaat er nog
geen duidelijkheid over de mate van toegroei tussen verschillende
vakgroepen en er bestaat geen duidelijkheid over een eventueel
toekomstige open-eind financiering. Ook bestaat er nog steeds on-
duidelijkheid over de toekomstige status van de goodwill.
Al met al bleken de leden van de Orde er weinig voor te voelen ja
te zeggen tegen voortgang van het DBC traject als nog immer on-
duidelijk is wat die voortgang in financiële zin tot gevolg heeft.

Uiteindelijk werd door de Bruijn namens de NVPC een motie inge-
diend, inhoudende dat geen stemming over het voorstel mocht
plaatsvinden, zolang er geen duidelijkheid over de financiële ge-
volgen bekend was.

Hierop schorste het bestuur van de Orde de vergadering voor nader
beraad, onder meer met de indiener van de motie. Het bestuur
achtte de motie schadelijk om een geloofwaardige onderhande-
lingspartner te blijven. Dit zou op termijn grote schade voor de
positie van de medisch specialisten teweeg kunnen brengen. Tevens
realiseerde het bestuur van de Orde zich dat er kennelijk over bo-

venvermelde problematiek zeer grote ontevredenheid heerste onder
de leden. Het bestuur kwam vervolgens met het compromis voorstel
om de stemming uit te stellen en na intensief beraad met de andere
partijen terug te komen naar de leden met strak omlijnde heldere
ontbindende voorwaarden voor verdere deelname aan het DBC tra-
ject. 

Aangezien dit compromis dicht in de buurt kwam van de strekking
van de motie, en aangezien het bestuur zich in staat achtte de ge-
vraagde duidelijkheid te verschaffen en aangezien het bestuur op
deze wijze zich niet al te zeer in de onderhandelingspositie geremd
voelde en aangezien geoordeeld werd dat voor korte tijd afwachten
op mogelijke constructieve daden van het bestuur in deze fase wel-
licht beter is dat een mogelijk minder constructief ‘njet’, werd be-
sloten de motie tijdelijk op te schorten, in afwachting van nadere
informatie. 

Inmiddels is de onrust onder de leden van de Orde inmiddels ook in
de media bekend en dus ongetwijfeld ook in den Haag. Wellicht
dat dit mede een pressiemiddel kan zijn naar de overheid om op kor-
te termijn nu eindelijk duidelijkheid te geven. Een ieder die be-
trokken is bij de invoering van de DBC systematiek zal zich realise-
ren dat de invoering zonder medewerking van de medisch
specialisten onmogelijk is. De commissie Baas heeft zich hier ge-
durende vier jaren zonder resultaat op stuk gebeten.

Indien binnen redelijke tijd de gevraagde duidelijkheid door het
bestuur niet gegeven kan worden, of indien blijkt dat er wel dui-
delijkheid is maar dat de voorwaarden voor de leden onacceptabel
zijn, wordt vanzelfsprekend de motie alsnog ingediend.

Dr. H.P. de Bruijn, voorzitter BBC NVPC
15 december 2001

‘RATIONALE’ MET BETREKKING TOT DE UITKOMSTEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE ORDE VAN MEDISCH SPECIALISTEN OP 11 DECEMBER 2001.

UITREIKING ESSER-PRIJS

Het is al weer enige tijd geleden dat de Esser-prijs tijdens het
lustrum werd uitgereikt. Deze prijs wordt in principe 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 ver-
schenen in de periode 01-01-2000 t/m 01-12-2001.

Indien u wilt meedingen naar deze prijs dient u vóór 15 fe-
bruari 2002 reprints van uw artikel op te sturen naar:

Universitair Medisch Centrum
Huispostnummer: G 04.122
t.a.v. Prof.dr.M.Kon
Heidelberglaan 100
3584 CX  Utrecht

Uw artikel dient in 8-voud ingestuurd te worden.

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

December 2001

Prof.dr.M.Kon



Tijdens de wetenschappelijke vergadering van de NVPC te Middel-
burg heeft het Bestuur van de JVPC een samenvatting gepresen-
teerd van de eerste uitgebreide enquête gehouden voor alle as-
sistenten in vervolgopleiding. Het bestuur van de JVPC heeft het
stellige voornemen de enquête jaarlijks te houden ten einde ob-
jectief de kwaliteit van de opleiding te kunnen meten en trends
hierin te kunnen signaleren om zo de opleiding te verbeteren waar
nodig. Zowaar voor allen die met de plastische chirurgie te maken
hebben waardevolle informatie. 
Graag presenteert de JVPC in deze nieuwsbrief de meest relevan-
te uitkomsten van deze enquête. Binnenkort zullen de eerste con-
clusies met het Concilium worden besproken aangezien dit het or-
gaan is waaraan de NVPC zijn taak heeft overgedragen als het gaat
om invulling en bewaking van de opleiding plastische chirurgie
(artikel 26 van het huishoudelijk reglement)

Hier volgt een samenvatting van de enquête gehouden onder 
AGIO’s plastische chirurgie in vervolgopleiding, najaar 2001:

Algemeen
• Leeftijd ten tijde van het artsexamen: gem. 27,3 jaar
• Leeftijd aan het einde van de opleiding: gem. 36,8 jaar
• Hoeveel wachttijd tussen artsexamen en 

vooropleiding: gem. 40,3 maanden
• Hoelang hiervan was je klinische AGNIO gem. 26,2 maanden
• Hoeveel maanden tussen voor- en 

vervolgopleidinggem. 0,9 maand

Opleiding
• Gemiddeld zijn er 1,3 stafvacatures, die al 15,2 maanden open staan
• 57% vindt dat het aantal opleidingsplaatsen niet kan worden 

uitgebreid zonder dat deze aan kwaliteit inboet.

Aan de agio’s werd gevraag de volgende onderwerpen te scoren en
het in te vullen als ware zij klaar met de opleiding: 
slecht   2. onvoldoende   3. voldoende   4. goed   5. zeer goed

Opleiding in de algemene plastische chirurgie 95% vold. tot zeer goed
Opleiding in de cosmetische chirurgie 48% vold. tot goed
Opleiding in de cosmetische chirurgie in 
privé-setting 24% vold. tot goed
Laserbehandeling 48% vold. tot zeer goed
Primaire behandeling van brandwonden 76% vold. tot zeer goed
Secundaire correcties bij brandwonden 62% vold. tot zeer goed
Pees- en zenuwletsels 95% vold. tot zeer goed
Polschirurgie 76% vold. tot zeer goed
Reumachirurgie 57% vold. tot goed
Revascularisaties na traumatische amputaties 86% vold. tot zeer goed
Reconstructies bij chronische 
handproblematiek 86% vold. tot zeer goed
Microchirurgie / vrije lappen 90% vold. tot zeer goed
Hoofd/hals oncologie 90% vold. tot zeer goed
Schisis 90% vold. tot zeer goed
Craniofaciale chirurgie 43% vold. tot zeer goed
Andere kinder plastisch chirurgische ingrepen 86% vold. tot zeer goed
Transseksuele chirurgie 19% vold. tot zeer goed

De meeste assistenten doen 6 ingrepen op OK per week als eerste
operateur, waar dan in 60% van de gevallen een staflid bij is, bij
de POK-jes is dat slechts iets meer dan 10%.
71% van de assistenten zegt het meest van de stafleden te leren.
Wat betreft de “ins en outs” van de maatschap als bedrijf meent
bijna iedereen daar niet voldoende op te zijn voorbereid.

Studie en examinering
Zo goed als iedereen waardeert de nieuwe opzet van de scho-
lingsdag beter dan de oude, van een 6,3 naar een 7,0.
Wat betreft de huidige opleidingseis van 4 van de 6 examens in 3
jaar meent bijna niemand (10%) dat die te hoog is, voor de nieu-
we eis van 6 van de 8 examens is dat 24%. 

Bijna iedereen zou graag de data en onderwerpen van de refereer-
avonden van de andere opleidingsklinieken per mail willen ont-
vangen, hoewel een meerderheid hun locatie niet geschikt acht
voor geïnteresseerden van buitenaf.
De vergoedingen voor congressen en literatuur blijken forse ver-
schillen te vertonen die sommige assistenten vele duizenden gul-
dens per jaar kosten.
Het verwachte bruto jaarsalaris in het laatste jaar van de vervolg-
opleiding is gemiddeld 85.000 gulden bij een werkweek van 55,7
uur. Gemiddeld worden er 4,4 weekdiensten en 1,2 weekenddien-
sten per maand gedraaid. Van de weekdiensten moet men in 45%
van de diensten in huis komen, voor de weekenddiensten is dat
93,6%.

Concilium
Alle leden vinden het belangrijk dat de assistenten vertegenwoor-
digd zijn in het Concilium en achten een afvaardiging van het be-
stuur van de JVPC hiervoor geschikt. 

NVPC
Alle leden vinden het evenzeer belangrijk dat de assistenten ver-
tegenwoordigd zijn in de NVPC. 

Lidmaatschappen:
NVPC 100 %
Jonge Orde 81 %
Orde Med. Spec. 19 %
LAD 15 %

Concluderend vindt een meerderheid van de assistenten dat ze be-
duidend onvoldoende worden opgeleid op het gebied van de cra-
niofaciale chirurgie, transseksuele chirurgie en de cosmetische chi-
rurgie, waaronder de lasertherapie. Bijna de helft vindt ook de
opleiding in de reumachirurgie ontoereikend, evenals de voorbe-
reiding op de maatschap als bedrijf.
Aan dit laatste onderwerp werd vorig jaar in Maastricht/Vaals een
extra sessie gewijd, die door omstandigheden maar matig werd
bezocht. Reden temeer om hier nog eens serieus aandacht aan te
besteden, niet alleen integraal bij scholingsdagen of vergadering-
en maar ook in de klinieken zelf.
Bij de vergoedingen voor congressen en literatuur zijn grote ver-
schillen te zien, wat de vraag oproept of hier niet enige stan-
daardisering plaats kan vinden. De verschillen van enkele duizen-
den guldens per jaar lijken erg extreem, maar zijn maar al te reëel.
Binnen het concilium en de JVPC wordt hieraan gewerkt.

VAN DE JUNIORVERENIGING...



U zult niet verbaasd zijn dat in de enquête op slecht twee vragen
een score van 100% wordt gehaald, zie het kopje ‘NVPC’ en ‘Conci-
lium’. U hebt over deze onderwerpen al kennis kunnen nemen in
de vorige nieuwsbrief. Tijdens de huishoudelijke vergadering van de
NCPC op 6 november j.l. werd een onderbouwde toelichting gege-
ven ten einde een startschot te geven voor een hopelijk open dis-
cussie over het verzoek van de AGIO’s tot het creëren van een ver-
tegenwoordiging van de aspirant-leden binnen zowel het bestuur
van de NVPC als binnen het Concilium. Het slot van wat jammer
genoeg geen discussie mocht heten was er een om in te lijsten,
vond u niet? Om maar in de termen van het einde van onze vorige

bijdrage te blijven: “en snaveltje toe”. Wordt vervolgd. 
Wij hopen dat u hebt genoten van alle percentages en cijfers. Ter
verbetering van de enquête wordt het bestuur graag gevoed door uw
opmerkingen. De volledige enquête kunt U te allen tijde opvragen
via schuringa@nvpc.nl. 
Wij kijken uit naar het geweldige diner op vrijdag 18 januari aan-
staande!

Michiel Schuringa, Nijmegen, secretaris JVPC

Stichting Zondagsschool Plastische Chirurgie

De opleiding tot plastische chirurg in Nederland is een praktische
opleiding.  Na een periode van 3 jaar in een perifere algemeen
heelkundige kliniek komt de assistent van vandaag in de veelal
academische vervolgopleiding terecht.  Daar wordt hij in 3 jaar
klaargestoomd voor ‘het vak’.  In de loop van de tijd komen velen
er achter dat er geen universele handleiding bestaat voor een groot
deel van de ‘algemeen’ plastisch chirurgische handelingen.  In de
praktijk gebeurt het regelmatig dat de assistenten onderling elkaar
de kneepjes van de mamma-reducties, de blepharoplastieken en de
nachtelijke pees-zenuw hechtingen bijbrengen. Het oud Engelse
adiagum ‘See one, do one, teach one’ verwordt al snel tot ‘Do one,
teach one’.

Met bovengenoemde in het achterhoofd heeft een groep jonge 
enthousiastelingen recent de Stichting Zondagsschool Plastische
Chirurgie opgericht, die zich tot doel stelt de praktische basis-
principes en –behandelingen van de plastische chirurgie in het
zonnetje te zetten.  Hoe teken je nu eigenlijk een mamma-reduc-
tie af, waar zitten de nuances?  Welke vorm van fixatie is te ver-
kiezen bij een DIP arthrodese?  Hoe krijg je een pees ongeschon-
den onder een pulley door?  Wat is de stevigste peeshechting?
Welke van die twee naevi op de rug verdient het om verwijderd te
worden, en waarom?  Met de grote hoeveelheid praktische kennis
in bijvoorbeeld perifere klinieken en aangrenzende vakgebieden,
die zonder twijfel ruimschoots in Nederland aanwezig is, wil de
stichting praktische ‘tips and trics’ op tafel krijgen, een leidraad
voor de alledaagse problemen die wij allen regelmatig tegenko-
men.

Twee keer per jaar zullen er op een zondagochtend bijeenkomsten
georganiseerd worden waardoor er in het (toekomstig) plastisch
curriculum van vier jaar acht onderwerpen de revue zullen passeren.
De bijeenkomsten vinden plaats in het midden van het land.  In een

geriefelijke omgeving zullen door de wol geverfde plastisch chirurg-
en een grote tip van hun sluier oplichten over specifieke prakti-
sche problemen en hun oplossingen daarvoor.  De beoogde sfeer zal
uitermate ontspannen zijn, waarbij de interactie tussen ‘expert’ en
zij die interesse tonen actief zal worden gestimuleerd.  Hierna zal
er een workshop plaatsvinden waarin de nieuw opgedane kennis
in de praktijk getest kan worden.  De tijd om de onderlinge socia-
le contacten weer eens aan te halen zal ruim voorhanden zijn.  De
ochtend zal worden afgesloten met een culinair hoogstandje, waar-
na iedereen weer op tijd thuis kan zijn voor vrouw en kinderen (cq
man en kinderen).  

Wegens vele enthousiaste reacties op zijn voordracht tijdens de
laatste scholingsdag in Middelburg, heeft Kortjakje Jan Sluimers
bereid gevonden om zijn visie op de poliklinische reconstructies
nog eens uitgebreid uit de doeken te doen.  Drs Sluimers zal daar-
in bijgestaan worden door een bekende Nederlandse dermatoloog
die ons gaat vertellen wat we nu wel en niet moeten verwijderen,
en waarom.
Dus noteer in je agenda:

Datum: Zondag 03 maart 2002
Tijd: van 09.00 tot 12.00uur; 

ontvangst met koffie, lunch na afloop
Locatie: Kasteel ‘t Kerckebosch, Zeist (aan de A12) 
Onderwerp: Weg die Plek!

Diagnose, indicatie, en poliklinische 
reconstructie in het hoofd-hals gebied

Voor wie: Leden der JVPC en NVPC, kortom: 
iedereen die de plastische chirurgie een 
warm hart toedraagt

Informatie: www.kortjakje.info

Namens een enthousiast organiserend bestuur,
Jacques van der Meulen

Op 1 juni 2001 formuleerde de minister van VWS een ministerieel
besluit ( kenmerk Z/P-2186145 getiteld  Beperking reikwijdte tari-
fering WTG) aangaande beperking van de wet tarieven gezond-
heidszorg (WTG)  met betrekking tot het derde compartiment (niet
verzekerde zorg cq in ons vak een groot deel der cosmetische chi-
rurgie). Zij bepaalde hierin dat met ingang van 1 januari 2001 de
zorgaanbieder in het derde compartiment niet meer WTG plichtig is,
en dus niet meer onderhevig is aan de tarieven van het CTG.

Dit geldt evenwel slechts als de zorgaanbieder uitsluitend in het
derde compartiment werkzaam is en dus niet ook ten dele in het
tweede (de reguliere verzekerde zorg). Aangezien het niet geheel
duidelijk was of de zorgaanbieder de instelling (bv. privé-kliniek)
dan wel de medisch specialist was, werd hieromtrent advies inge-
wonnen bij advocaat mr. A Versteeg.
Zijn conclusie is dat de zorgaanbieder de instelling is. Om niet WTG
plichtig te zijn dient deze uitsluitend derde compartiments zorg te
leveren. De daar werkzame medisch specialisten mogen echter op
andere momenten wel in andere (tweede compartimentsinstelling-
en) werkzaam zijn. 

KORTJAKJE

DE WTG EN HET DERDE COMPARTIMENT



Heeft u wel eens gedacht over uw eigen website? Een plaats om uw
privé initiatieven toe te lichten, of gewoon een uitbreiding van uw
praktijkvoering in het ziekenhuis met folders, secretariële gege-
vens en telefoon nummers. 

Onzin!
Het is natuurlijk mogelijk dat u dat allemaal nonsens vindt, al die
gekte, iedereen wil tegenwoordig op het net, de babyfoto’s, het fa-
milie reunietje en iedereen met een zaak lijkt wel een website te
hebben. Aan die onzin wilt u niet meedoen!
Maar ondertussen hebt u wel een mobieltje, vond u 5 jaar geleden
misschien ook wel onzin… En een emailadres, misschien een
beetje opgedrongen door die lastige van Heijningen, blijkt toch
ook handiger te zijn dan u dacht.

Nuttig?
Een groot deel van de Nederlandse huishoudens heeft ondertussen
internet toegang. En hiermee wordt er ook steeds meer opgezocht
op het net. Telefoonboeken worden met de tijd achterhaald, en zo
zal veel met name vluchtige informatie eerder op het net gezocht
worden aangezien dit beter up to date is dan een boek dat 1 x per
jaar wordt uitgegeven. Denk eens aan de medische bibliotheken
van 10 jaar geleden. Iets op zoeken in de index medicus, daar was
je wel even mee bezig. De eerste Medline CD-ROMS waren een enor-
me uitkomst. Nu kan je gewoon op het net zoeken: op de pubmed
website (http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ ). Het internet
zal zo zijn eigen plaats vinden en gangbare informatiemiddelen
vervangen. Een website met informatie over uw praktijk kan dan
zeer nuttig zijn om uw patiënten te informeren.

Hoe doe je dat?
Om te beginnen moet je een naam kiezen en die registreren. Zeer
veel namen zijn al geregistreerd en helaas niet altijd door 
collega’s, dus als u liposuctie.nl of borstvergroting.nl zou willen, die
zijn al door iemand ingepikt die zeker geen plastisch chirurg is. Er
worden jaarlijks een grote hoeveelheid namen geregistreerd, ook
achternamen zijn al geliefd. Dus als die van u nog vrij is dan is het
te overwegen op zijn minst die naam op uw naam te laten zetten.
Variaties als drvanheijningen.com zijn een goed idee als uw naam
al door een ander is bezet. Alleen officiële providers mogen deze na-
men registreren. Dat kan je dus niet zelf doen, daar is een tussen-
persoon voor nodig.

Webciters
Onze huidige website, wordt ondersteund door de firma Webciters.
Via hen heb ik zelf een aantal domeinnamen geregistreerd en ben
ik mijn eigen website aan het maken. Voor een aantal collega’s heb
ik ook namen laten registreren. Waarschijnlijk zijn er meer men-
sen die dit wel zouden willen maar niet weten hoe. Voordat jullie mij
allemaal beginnen  te bellen heb ik dus gevraagd of zij de voor-

waarden die ik heb gekregen voor iedereen willen laten gelden. Een
overzicht van deze voorwaarden staat op de website:
www.nvpc.nl/offer.htm
We hebben een aantal pakketten gemaakt afhankelijk van wat je
wilt, het goedkoopst is alleen een naam te registreren ongeveer 
E 7 / mnd , als je ook email adressen wil op dat domein (voor elk
van de kinderen als het voor privé is, of secretariaat, info en dok-
ter als het zakelijk is) kost het iets meer een E of 11 / mnd. Wil je
echt een website dan kan je dat of zelf doen, of helemaal uit be-
steden. Zelf doen is uiteraard goedkoper  E 29 per maand, wilt u dat
alles voor u gedaan wordt dan wordt het uiteraard duurder dan
praat je over E 60 of meer. De exacte gegevens vind u op de ge-
noemde webpagina.

Is dat het waard?
Dat is een lastige vraag, de een heeft er meer voor over dan de an-
der. Ik dank dat het in ieder geval verstandig is een domeinnaam
vast te leggen. Is het niet voor nu dan wel voor later. Dat zijn ook
niet de kosten, heb je 1 emailadres nodig dan is die van de vereni-
ging voldoende, heb je er meer nodig dan kan je altijd nog upgra-
den. Dat geldt ook voor het hebben van een website, wil je pati-
ënten informeren in het kader van een privé initiatief dan kan je
altijd zelf beginnen met Microsoft Frontpage kan iedereen met een
wizard zelf een website maken. Vind je dat onvoldoende kan je la-
ter altijd nog het professioneel laten doen. Wat ik doe? Ik heb een
zelf beheerde website en ben zeer tevreden.
Tot de volgende keer,

Ivar van Heijningen, Knokke 
vanheijningen@nvpc.nl

ONLINE:  ZELF OP HET NET BEREIKBAAR ZIJN?

OPROEP
Wil een ieder die in het jaar 2001 
- is gepromoveerd of
- een artikel of abstract heeft gepubliceerd of
- een medische onderscheiding of prijs heeft 

ontvangen of
- andere vermeldingswaardigheden heeft

dit met relevante gegevens (auteur, titel, tijd-
schrift, tijdstip etc)
doorgeven aan het centraal secretariaat NVPC
(secretariaat@nvpc.nl)
voor vermelding in het jaarverslag 2001 NVPC
deadline: 15 februari 2002!!!

Om niet WTG plichtig te zijn mag de instelling geen deel uitmaken
van het ziekenhuis, maar dient een eigen zelfstandige organisatie
te zijn. 
Deze regelgeving opent mogelijkheden voor plastisch chirurgen die
in het derde compartiment werkzaam zijn, om in dat geval niet
onderhevig te zijn aan de CTG tarieven. Of zij werken, al dan niet in
deeltijd, in een privé-kliniek die uitsluitend derde compartiments

zorg levert, of zij zetten hiertoe een aparte instelling op buiten
het ziekenhuis.
De volledige tekst van de beschouwing van mr. Versteeg kunt u
vinden op de website van de NVPC (www.nvpc.nl) of u kunt deze
verkrijgen via het secretariaat van de NVPC.

Dr. Hans P. de Bruijn, voorzitter BBC



DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA  DATA
2002 17 april  Scholingsdag  Veldhoven 
2002 18 april  Voorjaarsvergadering Veldhoven  

Huishoudelijke vergadering
2002 5 november  Huishoudelijke vergadering Utrecht  
2002 22 november Scholingsdag Affligem, België  
2002 23 november Najaarsvergadering Affligem, België 

Gastheer: Belgische Vereniging 
2003 9 april Scholingsdag 
2003 10 april Voorjaarsvergadering 

Huishoudelijke vergadering
2003 3 oktober Scholingsdag !!!!!!!!
2003 4 oktober Najaarsvergadering !!!!!!!!

Gastheer: maatschap te Tilburg
2003 4 november Huishoudelijke vergadering  Utrecht
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"Elke vooruitgang geeft nieuwe hoop,
opgehangen aan de oplossing 

van een nieuw probleem. 
Het dossier wordt nooit gesloten"

(C. Lévistrauss)

"Elke vooruitgang geeft nieuwe hoop,
opgehangen aan de oplossing 

van een nieuw probleem. 
Het dossier wordt nooit gesloten"

(C. Lévistrauss)
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