Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

NIEUWSBRIEF
VAKANTIE-MUSTERBATIE
We moeten weer. Na de laatste poli met 40 controles en 21 oogleden….
rijden!!
Met onze 1,2 kinderen naar de zee en zon liefst met strand, dat moet.
We stappen in onze mp-v mpg of Vlovo-station om tegelijk met 3,3 miljoen anderen in zwarte zaterdag filetjes naar de ozon brander af te dalen.
Bij Lyon gaat het altijd fout, maar dat weten we, dus gaan we er toch
doodleuk op af.
Na 4 uur stil staan beginnen de kids mekaar te slaan, maar ook dat moeten we wel leuk vinden, want het is vakantieeeee!
Het appartement is 2 keer zo klein als op de brochure. ‘Dat geeft niet’, zegt
de ander, ‘we zijn toch alleen maar buiten’. En buiten is leuk. Buitenlucht is gezond, en gezond moet. Geweldig, een gezonde vakantie in de
buitenlucht; dat moet gewoon leuk worden. De eerste nacht slapen is
een ramp: de buren blijken 5 bierzuipende buitenlandse jongeren te zijn
die overal hun gettoblaster meenemen en het geen punt vinden om dat om
3 uur ’s nachts ook te demonstreren. Maar, daar zeggen we niks van, want
we willen het leuk houden. ‘Bovendien’, zegt de ander, ‘de eerste nacht is
altijd ramp’: een kwestie van wennen enzo, weet je wel. Die buitenlandse jongeren hebben ook scooters gehuurd en dat willen onze 1.2 kinderen
ook meemaken. ‘Nee’, zegt hun moeder, en ze heeft gelijk want we kunnen niet met zijn allen op 1 scooter. Bovendien, de plaatselijke chauffeurs
rijden als gekken en we hebben geen zin in zelfmoordacties, zo leggen we
de kids uit. Dan naar het strand, waar de huur van een simpel plaatsje inclusief parasol en stoeltjes voor 2 weken zo duur is dat we besluiten om
op de rotspartijen te gaan zitten. Dat is ook leuk omdat je overzicht hebt
en de thermoskan met koffie rechtop kan zetten. Dan moeten de kleren uit,
de zwembroek aan, het lichaam ingesmeerd en niet vergeten: de luchtmatrassen opgepompt; dat moet, want die hebben we meegenomen en alles wat we meegesleept hebben moeten we gebruiken anders is het zonde van al dat voorwerk. ‘En bovendien’, zegt de ander, ‘dobberen op de
luchtmatrassen in zee is leuk omdat je sneller bruin wordt; want je kunt
niet thuiskomen van een zonnig land en er als een bleekgezicht uitzien,
want dan gelooft niemand dat je op vakantie bent geweest, en dat zou pas
echt balen zijn’.
Voor de plastisch chirurg is al die vakantie-musterbatie fantastisch voor
zijn professionele ontwikkeling. Waarom? In de eerste plaats omdat hij
weer eens bloot en duidelijk ziet hoe lelijk mensen zijn. In de tweede
plaats omdat hij weer eens in aanraking komt met lelijkerds die het
schijnbaar geen punt vinden. En last but not least: hij kan genoeg frustraties oplopen dat hij naar zijn operatiekamer, poli en betalende klanten
gaat verlangen. Ja, vakantie-musterbatie geeft diepe zelfbevrediging en
zeg nou zelf: wie wil dat niet?

VISITATIE EN HERREGISTRATIE: (G)EEN
PROBLEEM VOOR ONZE LEDEN?
Anders dan vroeger, wordt de medisch specialist door de MSRC elke vijf jaar uitgenodigd zich te herregistreren. Verwacht wordt, dat
het rapport over de visitatie van de betreffende specialist hierbij
toenemend van belang zal zijn. Het adviseren aangaande herregistratie van individuele leden behoort tot de activiteiten van de
Kwaliteit Bewakingscommissie, welke immers ook de visitatie van
de niet-opleidingspraktijken in Nederland, Aruba en de Antillen
tot haar taken rekent. Eén van de speerpunten van het kwaliteitsbeleid van de Vereniging is dan ook het verder ontwikkelen en uitvoeren van regelmatige visitaties van deze praktijken.
Gedurende de afgelopen jaren is er binnen onze Vereniging herhaaldelijk gediscussieerd over mogelijke, noodzakelijke en nieuwe
aandachtspunten tijdens de visitaties. Hierbij kwamen de registratie van implantaten en complicaties, maar ook van de jaarlijks vergaarde accreditatiepunten aan de orde. Enerzijds stelt de
Vereniging zich het bevorderen van de ontwikkeling van ons vak tot
doel en hiertoe behoort de ontwikkeling van een adequate en te
verantwoorden registratie van de professionele activiteiten door de
leden. Anderzijds wil de Vereniging de belangen van die leden behartigen en zij dient daarom de noodzakelijke extra werkbelasting
en -bedreiging die dergelijke aanvullende registraties kunnen vormen, te minimaliseren. Hiervoor is de eenvoudige DRIPS-software
al voorhanden en de secretaresse van onze Vereniging doet u elk
jaar een formulier voor de accreditatiepunten toekomen. Tijdens de
huishoudelijke vergadering op 12 april jl werd de Kwaliteit Bewakingscommissie gevraagd om met voorstellen voor uniforme definities en registratie van complicaties te komen. Zodra uniformiteit
van bovengenoemde registraties een formele opname daarvan in de
visitatierapporten toelaat, vormt deze informatie tezamen met andere criteria die tijdens de visitatie worden getoetst, de basis voor
uw herregistratie.
Gelukkig hoeven onze leden niet te vrezen dat zij niet aan de dan
vereiste criteria zullen voldoen. Aan een deugdelijke registratie
van actuele data in DRIPS-, accreditatie- en complicatieregisters
wil het echter wellicht nog wel eens ontbreken. Het bestuur dringt
erop aan om na te gaan of er binnen uw afdeling voldoende wordt
voorzien in de verschillende registraties, dan wel om snel tot de
verdere ontwikkeling hiervan te komen.
dr J.Joris Hage
voorzitter NVPC

Prettige vakantie
David Wijnberg
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BERICHTEN VAN DE BBC
Geachte collegae,
Onderwerp Informed Consent
Recent kreeg een collega plastisch chirurg een waarschuwing van
het Medisch Tuchtcollege, omdat hij niet aannemelijk kon maken
een patiënt voldoende voorgelicht te hebben over de eventuele gevolgen van een ingreep. Dit ondanks het feit dat er vier preoperatieve gesprekken over dit onderwerp gevoerd waren. Het is duidelijk dat binnen onze beroepsgroep nog gestructureerder omgegaan
dient te worden met het ‘informed consent’.
Bij deze roep ik u op om mij voorbeelden toe te zenden van informed consent formulieren, indien u deze in uw praktijk gebruikt.
Hierna zal ik hieruit een voor de vereniging mogelijk bruikbaar informed consent samenstellen en dit vervolgens juridisch laten toetsen.
Daarna zou een dergelijk informed consent door alle leden van onze vereniging gebruikt kunnen worden.
Onderwerp DBC
In een aantal (zg koploper) ziekenhuizen wordt momenteel proef
gedraaid met het registreren van Diagnose Behandelings Combinaties. Echter ook in andere ziekenhuizen wordt ervaring hiermee opgedaan. Gaarne verzoek ik een ieder die opmerkingen of aanvullingen op de u indertijd toegezonden DBC lijsten heeft die tot
verbetering kunnen leiden dit mij toe te zenden, zodat in deze fase verbeteringen aangebracht kunnen worden. Rekening moet gehouden worden met het feit dat de DBC systematiek over enige tijd
ingevoerd gaat worden. Hierna verbeteringen aanbrengen zal veel
lastiger zijn dan in deze fase.
Gaarne uw informatie mailen naar debruijn@introweb.nl of naar
dr. H.P. de Bruijn, Medisch Spectrum Twente postbus 50.000 7500
KA Enschede.
Met vriendelijk dank
Dr. Hans P. de Bruijn, Beroeps Belangen Commissie NVPC

ADRESWIJZIGING
In verband met verhuizing kunt u uw post per
02-07-01 niet meer sturen naar Molecatensingel
397 te Rotterdam.
Graag al uw correspondentie naar de secretaris
NVPC:
E.W. van Valkenburg
Ziekenhuis Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA ARNHEM
Voorlopig blijven het telefoonnummer (010-4794239)
en faxnummer (010-4821122) ongewijzigd.
Wel zal tijdens de zomermaanden het ‘bevrouwen’
van de telefoon minder frequent zijn.
Natuurlijk kunt u uw boodschap inspreken op het
antwoordapparaat. Enkel leden van de NVPC!!!!
kunnen mij ook bereiken op maandag, woensdag
en donderdag, en evt. ’s-avonds op nummer:
06 – 29.136.174
Carla Koopman

VAN DE JUNIORVERENIGING...
HETE SOEP
Met enig verrassingseffect kwam recent bij monde van de voorzitter van de NVPC het Nederlands examen uit de lucht vallen. Het
hing er natuurlijk al een tijdje, maar nu dan toch gevallen.
In de huishoudelijke vergadering tijdens de voorjaarsbijeenkomst
kon jammer genoeg nog niet van de hoed en de rand worden verteld, zodat verwarring bleef bestaan.
Eind mei gaf het Concilium (consilium?) meer handen en voeten aan
het plan. Daar het geen eenvoudige operatie blijkt, blijven ook nu
nog vragen open. Het bestuur van de JVPC geeft hieronder een
samenvatting van de informatie verkregen uit het Concilium.
Het ligt in de lijn der verwachting dat het officiële en bindende
karakter van examinering op zijn vroegst pas effect heeft op de assistenten die in de zomer van 2002 aan hun vooropleiding beginnen. Het 2/4(!)-opleidingsschema zou dan al geïmplementeerd zijn
met als gevolg dat aan het einde van de opleiding 6 van de 8 scholingsdagexamens met voldoende resultaat afgelegd zouden moeten zijn. Ter afsluiting van de opleiding dienen de assistenten in
hun laatste opleidingsjaar het Ebopras-examen af te leggen. Bij
het zakken voor dit examen (of als alternatief voor het Ebobrasexamen?) wordt in december van elk jaar een Nederlands examen afgenomen. De uitslagen van de scholingsdag-examens èn het Ebopras/Nederlands examen zouden samen een afspiegeling van de
theoretische kennis vormen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe beide onderdelen ten opzichte van elkaar worden gewogen en welke
waarde wordt toegekend aan het geschikt/niet geschikt oordeel
van de opleider.
In afwachting op de goedkeuring van het Centraal College en doorvoeren van de veranderde opleidingseisen door de gedelegeerde
instantie (MSRC) zal alvast met het Nederlands examen worden
proefgedraaid. Planning is om op 14 december 2001 in Nijmegen
een op Belgische leest geschoeid examen af te nemen bij assistenten in het laatste jaar van opleiding; vrijwillig wel te verstaan.
Er zijn kortom nog veel vragen, maar duidelijk is dat de soep nog
niet zo heet is. Hij staat eerder nog wat te trekken.
Dit onderwerp stond natuurlijk hoog op de hitlist tijdens onze jaarvergadering op het IJsselmeer. Traditiegetrouw werd op vaderdag
huis en haard verlaten om met de collega’s voor het leven weer
een mooie zeildag te beleven. Deze dag namen wij afscheid van
Roland Hermens die zich bijzonder heeft gekweten van zijn taak
als secretaris. Wij wensen hem veel geluk in het Brabantse Land
alwaar hij met onze voorheenzitter Franken de Bossche bollen gaat
bedienen.
Wellicht bent u inmiddels benaderd of u interesse heeft in het gezamenlijk inkopen van een aantal ‘standaard’boeken. Na het inkoopsucces met Achauer en Green probeert het bestuur dezer dagen
de nieuwe druk van Lister voordelig in te slaan. Laat uw interesse
weten via terlinden@nvpc.nl over de volgende boeken: Lister,
Pechlaner, Mathes&Nahai. Wellicht is een tweede rondje Achauer
en/of Green ook nog een wens of heeft u aanvullende suggesties.
Mail gerust, ook leden van de NVPC zijn welkom. Bij het inleveren
van deze copy heeft het bestuur nog geen informatie over prijzen.
Kortingen lopen op tot 25% van de laagste prijs; fors dus.
Groet namens het voltallig bestuur,
Hein ter Linden
Zwolle

VRIJGEVESTIGDE BELANGEN
Om redenen van belang, hieronder uiteengezet, zou ik via deze
nieuwsbrief een pleidooi willen houden voor het reanimeren van
het College voor het Vrij Beroep zoals dat binnen onze wetenschappelijke / beroepsbelangenvereniging de NVPC kennelijk bestaat.
Ik zou dit willen verduidelijken aan de hand van twee ontwikkelingen in de inkomenssfeer van de vrij gevestigde plastisch chirurg
zoals die gaande zijn op dit moment. Deze ontwikkelingen kunnen
een zo grote invloed hebben op het inkomen van de vrijgevestigde plastisch chirurg dat het goed functioneren van een vertegenwoordigend en beleidsbepalend orgaan, dat de belangen van de vrij
gevestigde plastisch chirurgen behartigd, van eminent belang is.
Ten eerste:
Recent heeft de minister van Volksgezondheid in een rondschrijven haar mening gegeven omtrent de Wet Tarieven Gezondheidszorg waaronder de tarieven van de zorg in het derde compartiment. In de aanhef van de betreffende alinea’s wordt aangegeven
dat de minister, naar aanleiding van verzoeken van onder andere
de Vereniging voor Dermatologie en Venerologie, haar eerdere
standpunt, dat de derde compartimentzorg zonder uitzondering
niet gevrijwaard zou worden van de tarieven ex WTG, wil herzien.
In het kort komt het er op neer dat de derde compartimentzorg, die
uitgevoerd wordt in klinieken die zich uitsluitend bezig houden
met zorg in het derde compartiment, worden gevrijwaard van de
(maximum) tarieven zoals die door het CTG worden vastgesteld.
Omwille van de transparantie zullen voor de derde compartimentzorg, die wordt uitgevoerd in instellingen die zich tevens bezighouden met gezondheids zorg in het tweede of eerste compartiment, de aloude maximum tarieven blijven gelden zoals die
worden vastgesteld door het CTG.
Kortom voor de derde compartimentzorg in de privé-klinieken
geldt de WTG niet en in de ziekenhuizen geldt de WTG hiervoor onverkort.
Het opmerkelijke aan bovenstaande is enerzijds dat er kennelijk
dermatologen nodig zijn om de minister ervan te overtuigen dat de
WTG eigenlijk nooit iets te maken heeft gehad met de esthetische
chirurgie. Daarnaast is het jammer dat onze beroepsvereniging
niet bij machte is geweest het merkwaardige en zwakke argument
van de transparantie te weerleggen.
De plastisch chirurgen werkzaam in de perifere ziekenhuizen zijn
hier in elk geval niet mee gediend.
Ten tweede.
Los van bovenstaande hangt boven ons hoofd de dreiging van de
producttypering en het daaraan onlosmakelijk verbonden uurloon.
Horribele geruchten doen de ronde van uurlonen van ƒ 200,00 en
zelfs minder, tot een achteruitgang in het gemiddelde winstaandeel
van 25%.
Wat ervan waar is, is onduidelijk, maar beter zal het niet worden,
zoveel is zeker.
Sinds enkele weken houd ik mij bezig met het registreren van de
DBC’s. Het vele werk door Stevens en de Bruijn erin gestoken is
merkbaar. Hoewel verbeteringen nog wel aangebracht zullen en
moeten worden lijkt er voor de plastische praktijk een goed registratiesysteem te zijn ontstaan. In elk geval zeer veel beter dan
de oude COTG codes.
Onduidelijk is nog steeds of en in hoeverre de DBC’s een middel zullen zijn om de specialisten honoraria te egaliseren.
De uitspraken gedaan door Scheerder in het Ordenieuws, en re-

cent door de voorzitters van de NVZ en de VAZ, laten er echter
geen twijfel over bestaan dat, DBC’s of niet, er wat hen betreft
zeker een inkomensmaatregel zal komen die de ongelijkheden tussen de specialisteninkomens zal rechttrekken. Ook de Orde staat
hier overigens van harte achter. Het is echter niet in het belang van
de vrijgevestigde plastisch chirurg.
Beide ontwikkelingen spelen zich af achter de rug, en vaak zonder
medeweten, van het merendeel van de vrijgevestigde plastisch
chirurgen, en het risico bestaat dat een diverse verzameling zoals
de NVPC die als wetenschappelijke vereniging is, zich onvoldoende eensgezind zal verzetten tegen juist dergelijke ontwikkelingen.
Ongetwijfeld, mijn fout, maar van het bestaan van een Kamer Vrij
Beroep binnen onze vereniging was ik niet op de hoogte. Bij navraag bij een aantal collegae tijdens de voorjaarsvergadering van
de NVAPC bleek niemand ervan op de hoogte. Wellicht wordt dit
veroorzaakt doordat het meer een commissie is van het bestuur dan
een vertegenwoordigend orgaan.
Naar mijn mening zal een dergelijk college moeten worden samengesteld uit de vrijgevestigde maatschappen (bijvoorbeeld per
maatschap één vertegenwoordiger). Dit zal dan een bestuur kiezen,
dat omtrent de zaken die slechts de vrijgevestigde plastisch chirurg
aangaan, een bindend advies uitbrengt aan het bestuur van de
NVPC, dat aan de hand daarvan haar positie ten opzichte van “Den
Haag” en ten opzichte van de Kamer Vrij Beroep van de Orde zal innemen.
Tegengeworpen zou kunnen worden dat er toch een BBC is. Echter
het gaat bij dit College voor het Vrij beroep niet om alle belangen
van de plastisch chirurg en zeker niet om de belangen van alle
plastisch chirurgen. Het zal gaan om precies die zaken die de positie van de vrijgevestigde plastisch chirurg raken, zoals bijvoorbeeld goodwill, inkomen, tarieven en zijn / haar vrij gevestigde
status.
Het is niet mijn bedoeling het functioneren van huidige commissies ter discussie te stellen. Integendeel. Wel ben ik van mening
dat juist op dit moment de huidige ontwikkelingen ten aanzien
van het inkomen van de vrijgevestigde plastisch chirurg, om een
daadkrachtig beleid vragen dat de steun en het mandaat heeft van
degenen die direct door die ontwikkelingen worden getroffen.
E Laban (e.laban@antonius.net)
St Antonius ziekenhuis
Nieuwegein. juni 2001.
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CAPITA SELECTA VAN DE AESTHETISCHE
PLASTISCHE CHIRURGIE.
Voorjaarsvergadering NVAPC, Amsterdam Hilton: 16 juni 2001.
De voorjaarsvergadering van de NVAPC behandelde een zestal belangrijke aesthetische plastische chirurgische onderwerpen. Op deze manier beoogde het bestuur een bijdrage te leveren aan de
plastsich chirurgische opleiding in het algemeen en het aesthetische gedeelte in het bijzonder. De assistenten waren hiertoe speciaal uitgenodigd, hun opleiders was gevraagd de aanwezigheid
van de assistenten te stimuleren. Ruim tijd was ingeruimd om
middels de discussie nog meer duidelijkheid te scheppen over deze onderwerpen.
Het bestuur is in deze opzet ten dele geslaagd. De onderwerpen
zijn op een uitzondering na voldoende aan bod gekomen. De discussie was levendig en verdiepte zonder meer het voorgedragene.
Samen met de syllabus, waarin over deze onderwerpen de leading
articles waren verzameld, lijkt het me dat over deze zeven onderwerpen een goed beeld werd geschetst. Kortom wat je bij wie wanneer en hoe moet doen.
Ten dele geslaagd, want van de doelgroep, de assistenten was
slechts een deel aanwezig. Het zou niet in het curriculum gepast
hebben, aanwezigheid kon niet worden aangeraden. Mij ontbreken
de gegevens om hierover te oordelen.
Naar aanleiding van de tijdens de voorjaarsvergadering gehouden
discussies zijn toch wel wat conclusies te trekken over de stand
van zaken omtrent de opleiding in de aesthetische plastische chirurgie.
Dat de aesthetische plastische chirurgie niet de hoogste prioriteit
heeft binnen de opleiding is al langer bekend. Inmiddels lijkt het
echter zo gemarginaliseerd te worden dat je je af moet vragen of
men het binnen het moeder specialisme nog wel bestaansrecht toekent.
Enkele voorbeelden:
Er bleek dat van de aanwezige assistenten slechts een enkeling een
onderooglidcorrectie had uitgevoerd. Rhitidectomie van het gelaat

werd niet meer gezien, één goede uitzondering daargelaten. Zo is
zelfs de situatie dat het de aanwezigen beter leek dergelijke ingrepen maar in de handen van een enkele plasticus te concentreren.
Over de rhinoplastiek is niet gesproken, maar veel beter zal die niet
aan bod komen in de opleiding.
Het is geen goede ontwikkeling. Mijns inziens behoort de onderooglidcorrectie, en ook behandeling van het verouderende gezicht
tot de algemene plastische chirurgie. Er moet in worden onderwezen, de geïndiceerde behandelingen moeten in de praktijk worden
gebracht. Deze opleiding kan zich in deze tijd niet meer beperken
tot algemene theoretische verhandelingen. De aesthetische chirurgie heeft een ontwikkeling doorgemaakt met betrekking tot de
operatie technieken, en de gebruikte apparatuur, die een volwassen plaats in het curriculum rechtvaardigd. Zo af en toe over de
schouder meekijken voldoet niet meer.
Ongetwijfeld zal niet iedereen een composite rhitidectomie tot zijn
routine hoeven te rekenen. Er is echter mijns inziens geen enkele
reden om de facelift als te onderwijzen ingreep maar af te schrijven. Net zo min geldt dit voor de oculoplastische chirurgie of de
neus chirurgie.
Het is de doelstelling van de NVAPC de aesthetisch plastische chirurgie te bevorderen, daarom ligt het in de bedoeling van het bestuur van de NVAPC om dergelijke bijeenkomsten met een regelmaat te organiseren. Uiteindelijk in de tuin van het Hilton Hotel te
Amsterdam was toch de mening van een ieder dat het succesvol
en voor herhaling vatbaar was.
De syllabus overigens is nog te verkrijgen via het secretariaat van
de NVAPC, st Antonius ziekenhuis te Nieuwegein, à raison van hfl
25,00.
E Laban
Secretaris NVAPC,
Nieuwegein.

BEROEPSBELANGEN VERENIGING VOOR
TOEKOMSTIGE MEDISCH SPECIALISTEN
De Jonge Orde is een nieuwe beroepsbelangen vereniging voor alle toekomstige medisch specialisten en voor medisch specialisten
tot 5 jaar na registratie. De Jonge Orde wil de belangen van de toekomstige medisch specialisten behartigen en daarmee een constructieve bijdrage leveren aan herstel en behoud van de kwaliteit
van de gezondheidszorg in Nederland.
De JVPC heeft als vereniging besloten al haar leden te adviseren lid
te worden van de Jonge Orde. Inmiddels is bijna de helft van alle
plastisch chirurgen daadwerkelijk lid geworden. Graag willen wij
aan de hand van dit artikel de doelstellingen van de Jonge Orde en
de actuele zaken toelichten.
Ontstaan en doel
De vereniging de Jonge Orde is op 10 juli 2000 opgericht, voortvloeiend uit de voorbereidende activiteiten van de gelijknamige
beroepsbelangen commissie van de Vereniging van Assistent Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH). Deze commissie werd op
26 november 1999 tijdens de algemene ledenvergadering van de

VAGH in het leven geroepen om antwoord te geven op de groeiende onrust onder de huidige generatie specialisten in opleiding, over
de kwaliteit van de gezondheidszorg en de toekomstige honorering van medisch specialisten.
De Jonge Orde heeft zich als belangrijkste doel gesteld het verkrijgen van inspraak voor de toekomstige generatie. Ze wil daarbij de
belangen van alle toekomstige medisch specialisten behartigen en
de ‘kwalitatieve standaard’ van het beroep medisch specialist waarborgen op zowel inhoudelijk, uitvoerend als economisch vlak. Voor
wat betreft het inhoudelijk aspect streeft de Jonge Orde naar waarborging van de professionele autonomie van de medisch specialist. Op uitvoerend gebied meent de Jonge Orde dat er efficiënt(er)
gebruik moet worden gemaakt van de capaciteiten van de medisch
specialist, waarbij tevens meer aandacht moet worden besteed aan
de arbeidsomstandigheden en aan de veranderende eisen en
samenstelling van de patiënten populatie. Binnen de economische
doelstellingen streeft de Jonge Orde naar een maatschappelijk
rechtvaardige honorering.

De Jonge Orde is de eerste organisatie die zich specifiek inzet voor
de belangen van de toekomstige medisch specialisten. De bestaande vertegenwoordiging wordt gevormd door wetenschappelijke verenigingen waarbinnen beroepsbelangen commissies actief
zijn en door overkoepelende organisaties zoals de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Landelijke Vereniging voor Artsen in
Dienstverband (LAD). Deze organisaties zetten zich met name in
voor de zittende generatie medisch specialisten en vertegenwoordigen in mindere mate de belangen van de toekomstige generatie
medisch specialisten. Het bureau voor economische argumentatie
van de KPMG heeft in een rapport het bestaansrecht van de Jonge
Orde onderschreven en een advies uitgebracht over de te volgen
strategie.
Externe Contacten
De Jonge Orde heeft intensief contact met de besturen van onder
meer de OMS, de LAD en de Landelijke Vereniging van Assistent Geneeskundigen (LVAG). De LVAG richt zich met name op de problemen
van de arts-assistent van nu, de Jonge Orde richt zich op de toekomst van de specialisten in opleiding. De OMS ziet in de Jonge Orde een serieuze gesprekspartner en onderhandelingen over een mogelijke vorm van samenwerking zijn gaande. Voor alle duidelijkheid
de Jonge Orde is een onafhankelijke vereniging en valt niet onder
de OMS. Andere gesprekspartners zijn VWS, politieke partijen en
vakbonden actief binnen de zorg. Plastisch chirurg i.o., Reinier
Feitz, is lid van het bestuur van de Jonge Orde en behartigt de belangen van de JVPC.

ONLINE: ONZE EMAIL / DIGITALE FOTOGRAFIE
Voordat ik over de digitale fotografie spreek wil ik de trouwe internetgebruikers er op wijzen dat de nieuwe website online is. Deze
wijziging heeft wel gevolgen voor alle email gebruikers!
Nieuw ophaaladres email!!!
Als je email ophaalt gaat je email programma naar de brievenbus
die tot voor kort in de Erasmus Universiteit Rotterdam gelegen was.
Hier werd uw email bewaard op het adres mstore.eur.nl Nu we een
nieuwe website hebben is hier ook onze brievenbus heen verplaatst. Alleen weet uw mailprogramma dat nog niet. Dus moet dit
opnieuw ingesteld worden op mail.nvpc.nl . Als u uw mailaccount
opent (meestal extra-accounts-mstore.eur.nl-eigenschappen) wijzigt U het adres voor inkomende email (pop3) van mstore.eur.nl in
mail.nvpc.nl dan werkt alles weer vanzelf.
Let op! Dit geldt niet voor diegenen die hun post laten doorsturen,
voor hen verandert er niets.
Patiëntenfoto’s
Tot voor kort was het dia archief een terugkerende nachtmerrie voor
elke plastische afdeling. Als het goed georganiseerd is kost het ofwel veel man/vrouwkracht, of veel geld of beide! En zelfs een perfect archiveringsysteem waar elke patiënt, elke aandoening en elke ingreep foutloos is terug te vinden heeft nog beperkingen. Het
neemt veel ruimte in, en er zit altijd een zekere periode tussen maken van de foto’s en het gebruik van de foto’s.
Digitale fotografie
Een foto die genomen is met een digitale camera kan meteen gezien en gebruikt worden. Controle of wat er op moet staan er ook
opstaat is onmiddellijk mogelijk De foto kan makkelijk bewaard
worden op harde schijf of CD-ROM, zodat hij fysiek weinig ruimte in

AMS
De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialist (AMS) is het
nieuwe akkoord voor medisch specialisten in loondienst werkzaam
in de periferie. De Jonge Orde verzet zich tegen de 6 inverdienschalen die dit akkoord bevat (uurtarief vanaf ƒ 56,- bruto!). Van
de specialisten i.o. heeft maar liefst 93% het akkoord afgestemd.
De LAD heeft tot nog toe dit signaal genegeerd.
Inspraak
Voor het verkrijgen van inspraak is het van groot belang dat de
Jonge Orde een daadwerkelijke vertegenwoordiging vormt van de
achterban: de medisch specialisten in opleiding en de startende
specialisten. De Jonge Orde heeft in ongeveer een jaar tijd bijna
30% van de potentiële achterban als lid verworven. Zowel AGIO’s als
AGNIO’s kunnen zich aansluiten, daarnaast bestaat de mogelijkheid voor specialisten om donateur te worden.
Voor meer informatie: www.jongeorde.nl
De Jonge Orde
Postbus 5005
3502 JA Utrecht
tel (030) 243 61 03
fax (020) 869 55 06

neemt. Plaatjes kunnen meteen worden verwerkt in presentaties.
Indien nodig kunnen ze bewerkt en / of afgedrukt worden. Als alle plaatjes goed gearchiveerd worden zijn ze zeer snel te doorzoeken en terug te vinden.
Alleen positief?
Tja in dat laatste zinnetje zit wel de kneep. Archiveren kost ook digitaal tijd, en zonder archiveringsprogramma staat je harde schijf
zo vol met tientallen plaatjes, maar welke is nou die mammareductie van vorige week. Verder zijn er de aanschafkosten van een camera, een computer en een archiveringsprogramma. Zo 10.000 gulden bij elkaar. Maar OK, daarna kost het alleen nog menselijke
inspanning. Ook digitale foto’s moeten bewerkt worden: de grootte aangepast, de resolutie gecontroleerd, een unsharp mask er
overheen en indien nodig aanpassing van de belichting. De digitale donkere kamer kortom. Nee tijd win je niet in de bewerking en
verwerking. Wel in de beschikbaarheid.
Welke camera
Elke digitale camera met 3,5 megapixel of meer is goed. De Nikon
coolpix 990 en 800, de Olympus C3030, de platte RICOH, de laatste canon. Qua kwaliteit allemaal goed, kies bij voorkeur een zoekercamera! Dat schermpje laat niet alles zien en is zelf niet altijd
goed te zien met opvallend licht. Liever geen flitser van de camera gebruiken, beter is white balancen net als met de endoscopieën.
Of een professionele flitser. Behalve de camera heb je ook nog batterijen nodig, een batterijoplader, eventueel een 220-voeding ,
een camerahoes, en een losse kaartlezer.
De volgende keer uitgebreid over mijn archivering software, een
aanrader
Ivar van Heijningen, Knokke
vanheijningen@nvpc.nl

RECTIFICATIE
Tijdens de huishoudelijke vergadering van 12 april jl besloten de leden om elk tweede jaar, de wetenschappelijke najaarsvergadering
gezamenlijk met de Belgische vereniging te organiseren. Omdat de laatste gezamenlijke vergadering in november 2000 plaats had in
Vaals, liet collega Wylock, secretaris van de Belgische vereniging, ons desgevraagd weten dat het volgende gecombineerde treffen doorgang zal vinden te Aalst, België, en wel op zaterdag 23 november 2002. Bijgevolg zal de commissie ONE gevraagd worden om de scholingsdag te organiseren op vrijdag 22 november 2002, bij voorkeur ergens in het zuiden.
Namens het bestuur,
J. Joris Hage

Ton van der Heiden: Marketing Controller Johnson & Johnson Medical

We hebben een missie...
Al meer dan 110 jaar zien wij het bij
Johnson & Johnson als onze primaire
taak om wereldwijd mensen door innovatieve producten langer en gezonder
te laten leven. Onze verantwoordelijkheid ligt bij de artsen en specialisten,
het verplegend personeel, de moeders
en de vaders en iedereen die van onze
producten gebruikmaakt. Om aan hun
vraag te voldoen, streven we constant

"Iedereen is verantwoordelijk
voor alles tegenover iedereen”
(Dostojevski)

naar de hoogste kwaliteit tegen de
redelijkste prijs. Bel onze customer service
voor een vrijblijvende afspraak of een
complete productrange: 033 - 450 06 99.

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