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Nu de nieuwsbrief digitaal gepubliceerd wordt leek het
aanvankelijk een logische stap om de uitgave 4x per jaar
(elk kwartaal) te laten verschijnen. Het is inmiddels
duidelijk dat de frequentie van 3x per jaar niet uit de lucht
is komen vallen. Een oproep om Kopij voor de extra uitgave
leverde eigenlijk niks op. We houden het gewoon bij het
oude. Drie nieuwsbrieven per jaar. Bij deze nr.2 van 2009.
Na de eerste digitale versie van de Nieuwsbrief zijn veel
positieve reacties binnengekomen. Ook deze Nieuwsbrief is
weer digitaal en wordt als een pdf-bestand verspreid en
gepubliceerd op de website. Afhankelijk van het aanbod
kopij zou in de toekomst de nieuwsbrief ook als een e-mail
bericht verzonden kunnen worden. U gaat het allemaal
beleven.
Mick Kreulen
Fiore Nicolai
redactie Nieuwsbrief
DONDERDAG 1 OKTOBER INAUGURATIE PROF. VDR. HULST
SCHOLINGSDAG EN NAJAARSVERGADERING 2009
2 & 3 OKTOBER IN MAASTRICHT !!
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NVPC BESTUUR COMPLEET

LUSTRUM NVPC 2010

Geachte collegae,
Het NVPC bestuur is verheugd u te kunnen berichten dat na
enkele wisselingen nu weer een volledig en enthousiast
bestuur tot uw beschikking staat.
Marleen Meesters-Caberg is bereid gevonden om Rick
Scholtens op te volgen als penningmeester. Marleen is
plastisch chirurg in het Orbis Medisch Centrum te Sittard.
Ten behoeve van een vloeiende overgang zal Rick nog tot de
huishoudelijke vergadering in het najaar Marleen actief
begeleiden. Marleen zal tevens in de Lustrumcommissie de
financiën onder controle houden.

In 2010 bestaat de NVPC 60 jaar. Het 12e lustrum van de
vereniging zal gevierd worden in het voorjaar van 2010 met
verrassende festiviteiten rondom de scholingsdag en de
wetenschappelijke voorjaarsvergadering.

NVPC bestuur

Lustrumcommissie 2010

Irene Mathijssen
Mick Kreulen
Ewald Dumont
Reinier Feitz
Marleen Meesters-Caberg
Leon van Adrichem

Het NVPC bestuur stelt hierbij de Lustrumcommissie 2010
aan u voor die deze festiviteiten zal organiseren. Welzeker
zullen velen van u nog benaderd worden om te participeren
in de organisatie zodra de datum en locatie van het Lustrum
vastgesteld zijn. Dit zal deze maand nog gebeuren. U zult
hier separaat bericht over ontvangen.

voorzitter
vice-voorzitter
1e secretaris
2e secretaris
penningmeester
voorzitter BBC

Leonie Woerdeman
Carlo Welters
Jean-Bart Jaquet
Leonard Corion
Marleen Meesters-Caberg
Mick Kreulen
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MINDER OPLEIDINGSPLAATSEN DOOR VERKEERD IMAGO ...
Geachte collegae,
Bij de laatste ledenvergadering in Utrecht heeft het bestuur
gemeld dat het aantal opleidingsplaatsen voor 2010
verhoogd werd van 7 naar 9. Recent is dit door VWS tegengehouden en blijft het aantal op de eerder geadviseerde 7.
Wellicht ten overvloed een korte samenvatting van het
voorafgaande:
Bij het hernieuwde advies voor instroom in de opleiding
plastische chirurgie door het Capaciteitsorgaan aan VWS
werd een aantal van minimaal 4 tot maximaal 7 gegeven
voor zowel het jaar 2009 als 2010. Dit terwijl in 2008 een
aantal van 23 was toegekend. Uit overleg bleek dat de
voornaamste rekenfout die gemaakt was bij deze berekening
het markttekort plastisch chirurgen betrof. Om dit tekort in
te schatten werden de vacatures in Medisch Contact geteld.
Doordat het in onze beroepsgroep niet gebruikelijk is om
vacatures in Medisch Contact te plaatsen resulteerde deze
methodiek in een forse onderschatting. Het bestuur heeft
hierop een brief gestuurd aan minister Klink waarin wij de
problematiek uiteen hebben gezet die resulteert van een
tekort aan plastisch chirurgen. Het antwoord kwam van de
heer Van Uum, directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsvoorwaardenbeleid. Zonder in te gaan op onze
inhoudelijke bezwaren werden wij verwezen naar het
capaciteitsorgaan, aangezien dat het enige orgaan is
waarmee VWS overlegd over instroom medische opleidingen.
Hierop heeft het bestuur een intensieve en goede
samenwerking gehad met het Capaciteitsorgaan. Middels de
uitgebreide enquête werd duidelijk hoe groot het
markttekort is, kregen we inzicht in het aantal fte’s per
plastisch chirurg, de wens tot uitbreiding per maatschap en
hoe de werktijd besteed wordt per deelgebied. Het
Capaciteitsorgaan heeft onze enquête getoetst aan eigen
data en deze als betrouwbaar beoordeeld. Op basis van deze
gegevens is een herberekening gemaakt en werd het advies

voor 2010 aangepast tot 9. Van alle verenigingen die een
dergelijk verzoek bij het Capaciteitsorgaan indienden werd
alleen dat van de vereniging Maag, Darm, Leverartsen en de
NVPC gehonoreerd. In Medisch Contact werd zelfs al melding
gemaakt van de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen van deze 2 specialismen.
Tot grote verbazing van zowel het NVPC bestuur als van het
Capaciteitsorgaan is het advies voor de plastische chirurgie
niet overgenomen door VWS. De NVPC zelf heeft hierover
geen bericht gekregen van VWS, maar is indirect hiervan in
kennis gesteld door het Capaciteitsorgaan. Om volstrekt
onduidelijke redenen is dit besluit genomen, terwijl VWS
eigenhandig het geadviseerde hogere aantal instromers MDL
extra heeft verhoogd. Inmiddels is gebleken dat een
verkeerd beeld van onze werkzaamheden hieraan ten
grondslag heeft gelegen. We worden gezien als op geld
beluste botox-spuiters en daarop afgerekend met een lage
instroom.
Het bestuur heeft per brief een dringend verzoek gedaan aan
de heer Van Uum om zijn besluit te heroverwegen. Nogmaals
hebben wij erop gewezen dat van de gemiddelde
tijdsbesteding van een plastisch chirurg 34% wordt besteed
aan reconstructieve chirurgie, 30% aan handchirurgie, en
14% aan esthetische chirurgie.
Het beeld dat de media van ons vak geeft met de selectieve
aandacht voor esthetische ingrepen, ongeacht het feit dat
een groot aantal niet-plastisch chirurgen hierin actief zijn,
heeft dit tot realiteit van de beleidsmakers gemaakt. Het
bestuur wacht de reactie van de heer Van Uum af, maar zal
alles in het werk stellen om een juiste weergave van ons
vakgebied op het netvlies te krijgen.
Irene Mathijssen
Voorzitter NVPC
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QUO VADIS PLASTISCHE CHIRURGIE
Een aantal jaren geleden bleek uit vergaderingen van de
NVPC een steeds grotere wens om duidelijkheid te krijgen
over wat ons vak inhoudt. Enerzijds kwam dit door de
gevoelde bedreigingen vanuit de aanpalende specialismen,
anderzijds door het niet meer volledig kunnen uitoefenen
van de volle breedte van de Plastische en Reconstructieve
Chirurgie en Handchirurgie.
In reactie hierop zijn 59 plastisch chirurgen in 2006 bij
elkaar gekomen in Utrecht om te filosoferen over de
toekomst van de plastische chirurgie. Het enthousiasme op
een doordeweekse dag was zeer groot.

spijt, of dit aantal weer op het door ons gewenste peil kan
worden gebracht.
Uw bijdrage aan de gehouden enquêtes van de NVPC hebben
zeer geholpen om inzicht te geven in het aantal vacatures
voor plastisch chirurgen in Nederland. Het aantal vacatures
is op dit moment 7,5% (12,6 FTE) van het totaal aantal FTE
plastisch chirurgen werkzaam in Nederland. Het gevolg van
het toenemende aantal vacatures in de komende jaren,
versus de enorme reductie in het aantal op te leiden
assistenten, betekent dat wij over 5 à 6 jaar een ernstig
probleem zullen hebben om het vak in zijn volle breedte te
kunnen blijven uitdragen. Tevens zullen onderdelen die nu al
verdwijnen uit ons vakgebied, voorgoed verdwenen zijn.

De belangrijkste conclusies die uit deze bijeenkomst
voortkwamen waren:
1. We moeten toe naar een vaststelling van een minimale
grootte per maatschap teneinde te kunnen garanderen
dat (a) voldoende kwaliteit geleverd kan worden (b) een
breed pakket geleverd kan worden;
2. Subspecialisaties moeten worden gedefinieerd;
3. De rol van ZBC’s (zorgbehandelcentra) binnen de plastische chirurgie moet duidelijk worden;
4. We moeten meer ‘corporate identity’ creëren;
5. Het verdient aanbeveling patiënten/patientverenigingen
te mobiliseren;
6. Het opleidingsplan moet worden aangepast;
7. De opleidingscapaciteit dient met 15-25% vergroot te
worden.

Het kan niet zo zijn dat we met zijn allen achterover
zitten en dit accepteren!
Het kan niet zo zijn dat het uw verantwoordelijkheid niet
is!
Het kan niet zo zijn dat plastisch chirurgen lijdelijk
moeten toezien dat het vak overgenomen wordt door
aangrenzende vakgebieden!
Wat kunnen wij nu doen?
Ik wil u oproepen om een adhesiebetuiging naar de NVPC te
sturen om een speciale ledenvergadering te organiseren in
dit kader, met als doel een stappenplan te formuleren om de
opleidingscapaciteit weer op peil te krijgen.

Ad.1. In mijn beleving zijn anno 2009 de maatschappen
groter geworden, waardoor meer kwaliteit geleverd kan
worden en een breder pakket wordt aangeboden.
Ad.2. De subspecialisaties zijn niet verder gedefinieerd.
Ad.3. Plastisch chirurgische ingrepen worden steeds meer in
ZBC’s (zorgbehandelcentra) verricht.
Ad.4. Het blijft lastig een ‘corporate identity’ te creëren in
de huidige maatschappij.
Ad.5. Het inschakelen van patiënten/patientverenigingen
rondom de DIEP lappen voor borstreconstructie is een goed
voorbeeld geweest hoe de plastische chirurgie een beter
imago heeft kunnen krijgen en de DBC’s naar een reëler
niveau zijn getrokken.
Ad.6. Het opleidingsplan is uitvoerig aangepast en onlangs
geïmplementeerd.
Ad.7. Ten aanzien van de opleidingscapaciteit is door
verkeerde percepties en aannames van met name VWS een
zeer forse reductie toegepast in het aantal opleidingassistenten voor de plastische chirurgie. Spraken we in de
jaren 2004 tot en met 2008 over een toename van 13 naar
23 op te leiden assistenten in Nederland, zo spreken we nu
over 7 in 2009 en 7 in 2010. Het valt zeer te bezien,
ondanks alle goede pogingen van het NVPC bestuur ten

In mijn beleving is dit een zaak van alle leden van onze
beroepsvereniging – het gaat immers om onze toekomst!
Met vriendelijke groet,
Steven Hovius
Erasmus MC - Rotterdam

NVEPC JAARCONGRES
De NVEPC organiseert op vrijdag 11 en zaterdag 12
december 2009 in Amsterdam het congres over necklifts en
oorcorrecties.
De vrijdag zullen o.a. dr. Fermin en Dr. Davis hun kunsten
live vertonen in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en op de
zaterdag zullen de voordrachten in het Hilton gehouden
worden. Het vrijdagavondprogramma in hartje Amsterdam
zal ook zeker de moeite waard zijn. Registratie zal
binnenkort mogelijk zijn via de link:
www.nvepc.nl/congress2009
met vriendelijke groet,
Ren Nio
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NVPC SUCCESVOL MET TITELBESCHERMING
Een KNO-arts uit het UMC St. Radboud adverteerde in het
tijdschrift;Beauty Plus met gebruikmaking van de titel
‘plastisch chirurg’. Dit terwijl hij dat niet was. Na een brief
hierover aan Beauty Plus werd dit aangepast. De KNO-arts
stelde vervolgens, dat hij de titel ‘KNO-arts/Plastisch
Aangezichtschirurg’ zou mogen voeren.
De NVPC heeft dit uitgezocht. Uit een een advies van
Prof.mr. J.L. Legemaate van de KNMG uit 2007 bleek, dat
het een KNO-arts niet is toegestaan een andere
specialistentitel (of een daarop gelijkende titel) te voeren.
De titel plastisch chirurg of een daarop gelijkende titel,
zoals bijvoorbeeld ‘plastisch aangezichtschirurg’, mag
derhalve niet door de KNO-arts worden gebruikt. Dit is in
strijd met artikel 17 lid 2 Wet BIG. De KNO-arts ging op
aandringen van de NVPC ‘door de pomp’. Eind goed al goed,
zou je denken. Het werd echter ingewikkelder.

Oproep
Wanneer u in uw ziekenhuis of elders specialisten
tegenkomt, die de titel plastisch aangezichtschirurg’ of
daarop lijkende titels ‘ of expertise gebieden met het woord
‘plastische’ gebruiken, wordt u gevraagd dit bij het bureau
van de NVPC te melden.
Per geval zal dan bekeken worden of een verbod van gebruik
van deze titel of benaming van expertise-gebied kan worden
afgedwongen. Tegelijkertijd streeft het bestuur van de NVPC
ernaar om in goed overleg met KNMG en andere
wetenschappelijke verenigingen verwarring over titels en
expertisegebieden te voorkomen. Het woord ‘plastisch’ dient
volgens ons zo lang mogelijk beschermd te worden tegen
indringers.
Mr. J.W. Thissen
Adviseur bestuur NVPC

Expertisegebied
De KNO-arts dacht slim te zijn en wilde plastische
aangezichtschirurgie als expertisegebied vermelden. Ook dit
hebben wij uitgezocht. Prof. mr. J.L. Legemaate stelt in zijn
advies van 2007, dat dokter X, KNO-arts, wel mag aangeven
(bijvoorbeeld op briefpapier) gespecialiseerd te zijn in de
plastische aangezichtschirurgie of aangezichtschirurgie.
Volgens Legemaate mag de KNO-arts dit niet als titel voeren,
maar mag wel (bijvoorbeeld elders op het briefpapier)
aangeven dit expertisegebied te hebben. Dit moet dan wel
binnen het specialisme KNO of bij de CCMS aanvaard en
erkend zijn. Bij navraag bleek de KNO-vereniging niet het
expertisegebied ‘plastische aangezichtschirurgie’ formeel te
hebben erkend/aanvaard. Ook een register van degenen die
dit expertisegebied mogen vermelden ontbreekt. Hetzelfde
geldt voor de CCMS. Noch in het kaderbesluit CCMS, noch in
het Besluit Keel-neus-oorheelkunde van 5 april 2004 over de
opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme
KNO, wordt over het expertise-gebied plastische
aangezichtschirurgie gesproken. Tijd dus om wederom de
betreffende KNO-arts aan te pakken.

NVPC VAN START MET GAIA
Sinds enkele maanden is de NVPC aangemeld en actief
binnen het digitale accreditatiesysteem van de KNMG: GAIA.
Elke aanbieder van scholing/congressen dient voortaan via
GAIA accreditatie aan te vragen bij de NVPC. Accreditatie
aanvragen door leden van de NVPC zijn gratis.
Via onze eigen website zijn de nodige links naar GAIA
opgenomen: http://www.nvpc.nl/gaia.php
Elke BIG-geregistreerde plastisch chirurg / lid van de NVPC
heeft een persoonlijk dossier in het GAIA systeem waarop u
uw accreditatiepunten digitaal kunt raadplegen en
bijhouden.
Automatisch worden alle punten bijgeschreven voor
congressen die via GAIA geaccrediteerd zijn door de NVPC en
door u bezocht zijn. De presentielijsten worden namelijk
door de betreffende congresorganisatie aan GAIA geleverd.
Zelf kunt u ook accreditatiepunten toevoegen, doch alleen
voor activiteiten waar geen separate accreditatie van de
NVPC voor nodig is (zoals refereeravonden, voordrachten,
e.d.).
Indien u een activiteit aan uw lijst wilt toevoegen waar
(nog) geen accreditatie voor is verleend door de NVPC (zoals
een buitenlands congres bijvoorbeeld) dan kunt u ons
vragen dit alsnog in de geaccrediteerde congreslijst te laten
opnemen.
Succes ermee!

Onder dreiging met een procedure voor de tuchtrechter heeft
de NVPC betreffende KNO-arts ertoe ‘bewogen’ af te zien van
het vermelden van het expertisegebied ‘plastische
aangezichtschirurgie’.
Wij blijven echter niet stil zitten. Het bestuur zal na overleg
met de KNMG verder overleg met de KNO-vereniging hebben.
Het bestuur heeft geen bezwaar wanneer, mits door de KNOvereniging erkend, het expertise gebied 'aangezichtschirurgie’ wordt vermeld. Wel houdt het bestuur van de NVPC
bezwaren tegen het vermelden en gebruiken van het woord
‘plastische’ in de benaming van expertisegebied. Dit lijkt te
veel op plastische chirurgie en kan verwarring voor de
patiënt met zich meebrengen.

Mick Kreulen
vice-voorzitter NVPC
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400 MILJOEN KWESTIE ...
Ineens was het er: "400 Miljoen teveel betaald aan medisch
specialisten". In alle kranten en media werd direct het
verzinsel van VWS overgenomen en werd de medisch
specialist wederom als grote graaier afgeschilderd. De ophef
over het miljarden verslindende project DBC is stukken
minder groot terwijl inmiddels een heel contingent
consultancy bureaus aan het overheidsinfuus ligt. Hoewel de
DBC systematiek amper een goede kans heeft gehad
schreeuwt men nu al weer over een DOT traject. U kunt net
zo goed als wij inschatten dat de bocht terug naar een CTG
systeem weer met net zoveel kosten gepaard zal gaan. De
enorme spagaat die is gecreëerd door medisch specialisten
wel in DBC honorarium te betalen en ziekenhuizen niet geeft
zoals verwacht precies een jaar later problemen. Natuurlijk
stijgt de produktie. Erkend wordt dat de wachttijden
teruglopen. Een prima ontwikkeling zou je denken. Hoeveel
meer zorg is er dan geleverd? We weten het niet.
Cijfermatige onderbouwing ontbreekt. Wat doet de Orde van
Medisch Specialisten (OMS) met deze zware beschuldiging?
Is de orde nog wel gesprekspartner van VWS als dit soort
beschuldigingen via de media worden geuit? De officiële
reactie blijft uit. Deze week troffen we verstopt tussen het
federatie nieuws in Medisch contact een schrijven van de
OMS.
Citaat: “Op basis van de data van 33 ziekenhuizen (van de 84
die zijn aangeschreven) is een voorlopige omzetstijging
gevonden van 9 procent voor ondersteuners en poortspecialismen gezamenlijk. Als de ondersteuners eruit worden gehaald,
resteert een omzetstijging van 0-1 procent. Hieruit blijkt dat
er inderdaad sprake is van een omzetstijging, maar veel lager

dan in Den Haag is geraamd. Daarbij is een groei van 6
procent sowieso geoorloofd conform landelijke afspraken: 3
procent volumegroei en 3 procent inflatie.”
De beschuldiging van VWS is niet onderbouwd en dus gaat
de OMS zelf cijfers vergaren. Er is dus maar sprake van 3%
groei boven afspraak. Altijd nog 130 miljoen.
Poortspecialisten hadden 6% moeten stijgen maar zijn op
0% gebleven feitelijk dus –6%. Ondersteuners zijn mogelijk
op >20% uitgekomen. Bij het bestuur van de NVPC zijn
gevallen van omzetstijgingen van 50 tot 100% bekend onder
onze ondersteuners. Een ongewenst neven effect van de DBC
systematiek. Zoveel is duidelijk voor alle partijen. Immers de
DBC’s werden ingevoerd om excessen tegen te gaan en te
corrigeren voor veel verdienende ondersteuners zoals
microbiologen en klinisch chemici.
De NVPC vreest voor een macro-korting op het toch al lage
uurtarief. De bekende Haagsche Kaasschaaf methode zou in
dit geval betekenen dat de excessen versterkt zouden
worden. Het bestuur van de NVPC heeft er middels een brief
aan de orde op aangedrongen dat kortingen op het uurtarief
als reactie op deze overschrijding volstrekt onbespreekbaar
zijn.
De specialismen die verantwoordelijk zijn voor deze
overschrijding zullen dat terug moeten betalen dan wel
hiervoor in de toekomst voor gecorrigeerd moeten worden
als er geen onderliggende productiestijging aan ten
grondslag ligt.
Names bestuur NVPC,
Reinier Feitz, 2e secretaris

KORTJAKJE HOUDT DE VINGER AAN DE POLS
1 maart 2009 waren ruim 60 mensen weer naar het fraaie
hotel Kerckebosch afgereisd voor Kortjakje Vinger aan de
Pols. Opzet van deze ochtend was een duidelijke en heldere
uitleg over de pols anatomie, diagnostiek en polsarthroscopie.
Om 9 uur beet Dr. Strackee de spits af met een zeer
duidelijk, met fraaie filmpjes ondersteund verhaal over de
anatomie en het lichamelijk onderzoek van de pols.
Vervolgens vertelde Dr. Coert alles over de aanvullende
diagnostiek bij polsproblematiek. Alle mogelijkheden
passeerde de revue.
Als laatste was Dr. Koch aan de beurt en, na alle lachers op
zijn hand te hebben, volgde een enthousiast verhaal over de
polsarthroscopie. Basis beginselen van de arthroscopie
werden verteld, van het instrumentarium, positionering van
de patiënt, de landmarks voor de introductie plaatsen van de
trocharts en wat er zoal te zien valt in de pols.
Dr. Bleys was wederom bereid gevonden om aan de hand van
fantastische preparaten de anatomie nogmaals ‘ hands on’ te
herhalen. Bij Dr. Strackee werd het onderzoek van de pols en
de specifieke testen gedemonstreerd en op elkaar geoefend.

Dr. Coert gaf aan de hand van duidelijke voorbeelden aan
hoe een foto, CT scan of MRI te beoordelen en waar op te
letten. Als vierde workshop werd door Dr. Koch op een verse
kadaver pols de introductie van de trocharts gedemonstreerd
en kregen we een kijkje in de wondere wereld van het
polsgewricht.
De ochtend werd zoals gebruikelijk afgesloten met een
uitgebreide lunch.
Volgende Kortjakje meeting is op 1 november: Kortjakje en
de andere Kerkgangers. Deze ochtend zal in het thema staan
hoe om te gaan met veranderingen in werkzaamheden van
de plastische chirurgie. Wij hopen dat jullie allen komen.
Eddy Verschuur
Namens het Kortjakje bestuur;
Hinne Rakhorst
Quinten Ruhe
Marije Hoornweg
Michiel Zuidam
Eddy Verschuur
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PLASTICUP 2009

De Plasticup 2009 | Limburgs Mooiste...
Zaterdag 13 juni vond in het Limburgse heuvelland de derde
editie van de Plasticup plaats. Afdelingen Plastische
Chirurgie uit Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Hilversum,
Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht gingen de
strijd aan op de racefiets. Na een prachtig en zonnig
parcours van 100 km door het heuvelland stond er een koud
glas Gulpenerbier klaar voor elke deelnemer.
Het team van Rotterdam kwam als eerste met het verplichte
3-tal over de finish en won de Plasticup 2009. Jan-Jaap van
der Biezen en zijn team uit Leeuwarden verrasten iedereen
met doorzettingsvermogen en teamspirit. Zij kwamen na een

zware tocht met het volledige team, gezamenlijk, over de
finish.
De dag is afgesloten met een gezellige barbecue bovenop de
St. Pietersberg in Maastricht, waarna een grote delegatie
zich in het feestgedruis van Valkenburg stortte.
Na deze geslaagde Plasticup 2009 feliciteren wij Rotterdam
met de overwinning. We zien uit naar de editie 2010 met
vele enthousiaste deelnemers en toeschouwers volgend jaar!
Tom van Mulken
Ramon de Wildt
namens organiserend team Maastricht 2009
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- nieuwe sponsor -

OFFICIER VAN ORANJE NASSAU
Het heeft hare majesteit de
koningin behaagt om onze
collega Prof.dr. Moshe Kon
te benoemen tot Officier in
de Orde van Oranje-Nassau
vanwege zijn staat van
dienst op het gebied van de
plastische- en reconstructieve chirurgie in binnen- en
buitenland waarbij hij zich
met name heeft ingezet
voor de erkenning van de
Esthetische chirurgie in
Nederland en in het kader
van zijn werkzaamheden als
voorzitter van het Joods Nationaal Fonds. Het Joods
Nationaal Fonds is een organisatie die zich in Israel binnen
de groene lijn bezig houdt met bebossing, aanleg van
wegen, parken, picknick plaatsen en waterinstallaties.
Verschillende
wouden dragen namen van
onder
andere Koningin Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Wegen
zoals tussen Mitspe Ramon (de grote krater) en Elat dwars
door de Negev woestijn zijn aangelegd met geld vanuit
Nederland.
Ook worden voorbereidingen getroffen het Anna Frank park
te renoveren en deels van een educatief centrum te voorzien
gecentreerd rondom de "Anna Frank boom".
Het bestuur van de NVPC feliciteert collega Kon van harte
met deze eer.

Surgical Concepts B.V. is een jonge en dynamische
onderneming met het streven u de juiste oplossingen
te bieden op basis van een intensief en persoonlijk
contact.
Velen hebben sinds de start van het bedrijf eind 2005
onze service en betrokkenheid mogen ervaren.
Wij zijn gefocust op de promotie en verkoop van
speciale (bio)implantaten, instrumenten en
(operatiekamer)apparatuur aan orthopedische, algemene, plastische, trauma- en kaakchirurgen, reumatologen, sport- en huisartsen.
Door ons internationale netwerk kunnen wij uw, vaak
specifieke, wensen vervullen.
Neem u een een kijkje op onze website.
Voor een afspraak of voor vragen kunt u ten alle
tijden contact met ons opnemen.

ESPRAS 2009 IN RHODOS
Beste Collega’s,
2009 is het jaar van het vierjaarlijkse Europese congres, nu
in Rhodos: 20-26 september. Dè kans om het neusje van de
plastische wetenschapszalm te weten te komen, je
contacten te vernieuwen en je netwerk uit te breiden.
Zie: www.espras2009.gr
Het belooft een gedenkwaardige bijeenkomst te worden, met
onder andere een reis naar Kos. Daar vernieuwen we
gezamenlijk onze Hippocratische eed in het Asklepion, waar
Hippocrates doceerde!
Vele NVPC-leden hebben zich al aangemeld, als ‘faculty’ en
als enthousiaste deelnemers.
Voor wie nog twijfelt: doe mee, kom ook, meld je aan bij
secretary@espras2009.gr!
Tot ziens in Rhodos!

Contactpersoon:
Team Small Bone Surgery Nederland, v.l.n.r.
Sander Smit, Osan Sahin en Jaap-Jan Schmal

Jean-Philippe Nicolai,
ESPRAS President

www.surgicalconcepts.nl
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WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING

MAASTRICHT 2009

De Scholingsdag en Wetenschappelijke vergadering worden
dit najaar georganiseerd in Maastricht

Reserveer vast in uw agenda: weekendje Maastricht begin
oktober 2009!
Dit jaar zullen de scholingsdag en wetenschappelijke
najaarsvergadering van de NVPC worden georganiseerd rond
de inauguratie van prof.dr. R.R.W.J. van der Hulst

Thema van de Scholingsdag is dit keer:
Handchirurgie II; Trauma
Voor de wetenschappelijke najaarsvergadering ontvangt u
binnenkort de eerste Call for Abstracts:
Call for Abstracts: vrijdag 26 juni.
Deadline inleveren van Abstracts: zaterdag 8 augustus.

Donderdag 1 oktober 2009 om 16.00 uur
inauguratie van prof.dr. R.R.W.J. van der Hulst
Vrijdag 2 oktober 2009
Scholingsdag met aansluitend groot FEEST !

Fiore Nicolai
secretariaat NVPC

Zaterdag 3 oktober 2009
Wetenschappelijke najaarsvergadering
Tot in Mestreech !!

PRIJS BESTE VOORDRACHT

Organiserend comité
Maastricht

Op de wetenschappelijke voorjaarsvergadering van de NVPC
op vrijdag 3 april jongstleden is de prijs voor de beste
voordracht uitgereikt aan collega drs. D. Vasilic voor zijn
presentatie: "Samengestelde donorweefsel transplantatie van
een functionele periorbitale unit."
Het bestuur van de NVPC feliciteert hem deze prijs.
namens NVPC bestuur
Mick Kreulen, vice-voorzitter

COLOFON
De Nieuwsbrief is een periodiek bulletin van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Inhoud en lay-out staan
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Vaste Sponsors NVPC:
Johnson & Johnson Medical BV
Allergan
BAP Medical
Baxter
BlooMEDical Benelux NV
Emdaplast BV
J.B. Implants Services BV
Laprolan BV
MediMast
Oudshoorn Chirurgische Techniek
Polytech Silimed Europe GmbH
Q-Med Benelux
Qliniq
Rofil Medical Nederland BV
Smith & Nephew BV
Surgical Concepts
van Straten OK-techniek
Vaelant Pharmaceuticals International
van Wijngaarden Medical

