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Er is een hoop gaande binnen de plastische chirurgie en ook
binnen de NVPC. Het proactieve beleid dat het bestuur heeft
ingezet richting media en politiek begint langzaam vruchten
af te werpen. De beroepsbelangencommissie is nog niet
compleet maar is toenemend paraat waar onze stem gehoord
dient te worden. Het Lustrumjaar komt er aan en zal
spectaculair gevierd worden. Een media-offensief is in de
maak om het ware gezicht van de plastische chirurgie te
laten zien. Er is maar één keerzijde van al dit enthousiasme.
Het kost een hoop tijd en een hoop geld.
Met deze nieuwsbrief willen we u niet alleen op de hoogte
houden maar ook stimuleren om mee te doen!
Veel plezier met het lezen van de nieuwe nieuwsbrief en u
mag zich op elke pagina aangesproken voelen!
Mick Kreulen
Fiore Nicolai
redactie Nieuwsbrief
DINSDAG 3 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING !!
19.00 UUR DOMUS MEDICA , UTRECHT
KOMT ALLEN ! UW STEM WORDT GEVRAAGD OVER EEN
EENMALIGE BIJDRAGE VAN € 500,= VOOR EEN
GROOT MEDIA-OFFENSIEF

NVPC 2009, Jaargang 13 Nummer 3

UPDATE CAPACITEIT OPLEIDING
De afgelopen weken hebben voor een groot deel in het
teken gestaan van het aantal opleidingsplaatsen plastische
chirurgie. In een gezamenlijk artikel van professor Rene van
der Hulst en het bestuur dat op de voorpagina van de
Volkskrant van 2 oktober verscheen werd aandacht gevraagd
voor het veel te lage aantal instromers van 7 per jaar. Vele
media hebben dit item opgepakt en er werden Kamervragen
aan de minister gesteld. Dit heeft geresulteerd in een
gesprek tussen het bestuur en VWS dat zeer positief is
verlopen. Het Capaciteitsorgaan zal door VWS gevraagd
worden om het instroomadvies voor 2011 en verder
vervroegd te berekenen, op basis van de door ons verstrekte
gegevens. We hopen in januari 2010 duidelijkheid te krijgen
over dit advies en houden contact met VWS hierover.
Irene Mathijssen
voorzitter NVPC bestuur
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KWALITEIT IS HET UITSLUITEN VAN TOEVAL ... (Louis van Gaal)
Geachte collegae,
Je kan heden ten dage geen krant openslaan, radioprogramma luisteren, televisieprogramma bekijken of het
gaat wel over de kwaliteit in de gezondheidszorg en met
nam het gebrek daaraan. Het Bestuur van de NVPC heeft hier
jaren geleden de Kwaliteit Beroep Commissie (KBC) voor in
het leven geroepen. Deze commissie is een club
enthousiaste vrijwilligers die tracht met objectieve
maatstaven de kwaliteit van ons werk te controleren en waar
nodig adviezen te geven om deze kwaliteit te verbeteren cq
te verhogen. Ondanks deze goede intenties merken wij
telkenmale dat een aantal leden ons zien als een stel
vervelende en vooral lastige mensen met name als er van
onze zijde aan en/of opmerkingen komen die louter en
alleen bedoeld zijn om de kwaliteit te verbeteren. Dit zorgt
vaak voor allerlei vervelende niet ter zake doend
commentaar, hetgeen resulteert in eindeloze briefwisselLingen en in sommige gevallen zelfs het gebruik van
advocaten. U zult begrijpen dat dit zeer veel extra werk en
vooral frustratie met zich meebrengt per slot van rekening is
ons bezoek bedoeld om de kwaliteit van ons werken te
verhogen en te verbeteren.
Natuurlijk kunt u het niet eens zijn met ons advies, er zijn
dan verschillende andere manieren om met ons van
gedachten te wisselen zodat eventuele misverstanden uit de
weg geruimd kunnen worden.
Ook komt het voor dat wij om de tuin geleid worden door
bepaalde informatie bewust niet te geven of door samen te
spannen met het bestuur van de kliniek waarin de
gevisiteerde werkzaam is. Het moge duidelijk zijn dat dit
een zeer slechte en schadelijke ontwikkeling is die natuurlijk
altijd aan het licht komt maar dan ook forse schade geeft
aan de gehele beroepsgroep.
Naast het verrichten van visitaties zijn wij bezig de
kwaliteitsnormen van 1999 aan te scherpen zodat ze

voldoen aan de huidige eisen. Dit kost veel werk en
inspanning maar is voor het behoud van ons vak van
essentieel belang zeker nu het bestuur heeft besloten om
een campagne te starten om ons imago te verbeteren.
Daarnaast zoeken wij naar mogelijkheden om voor meer
transparantie te zorgen bv door het beschikbaar stellen van
de conclusies en aanbevelingen uit het visitatierapport aan
de Raad van Bestuur, het vermelden van de bijscholing op
een openbare site, het continue aanpassen van de
visitatievragenlijst e.d.
Ook het e-learning, een computerprogramma waarin
patiënten thuis kunnen inloggen om zo alle ins en outs van
de geplande ingreep door te kunnen nemen en daarna het af
te ronden middels een “examen” waarmee ze aangeven dat
ze alles begrepen hebben. De verwachting is dat dit het
aantal misverstanden zal doen afnemen waardoor minder
klachtenprocedures en claims.
U ziet de commissie zit niet stil maar toch moeten we met
z’n allen er aan werken om de kwaliteit en transparantie van
ons vak te verbeteren want pas dan hebben we
bestaansrecht en zal uitbreiding van het aantal
opleidingsplaatsen geen grote problemen met zich mee
brengen.
Daar een citaat vaak eenvoudiger de zaak samenvat waar het
om gaat geef ik u deze mee van Freddy Heineken: “ Ik
beschouw een slechte fles Heineken als een persoonlijke
belediging”
namens de KBC
Han Wilmink, voorzitter
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HET NIEUWE OPLEIDEN
Recent hebt U het NVPC-OPLEIDINGSPLAN met de krachtige
naam ‘POWER’ ontvangen: Plastisch Opleiden: Weten,
Ervaren, Reflectie. Dat is de kern van het nieuwe opleiden.
De fundamentele vraag die ten grondslag ligt aan het
opleidingsplan is: ’wat voor plastisch chirurg willen wij als
NVPC aan de maatschappij afleveren?’
Richtinggevend bij de beantwoording van deze vraag is de
CanMEDS-systematiek, waarin naast medisch handelen,
kennis en technische vaardigheden in versterkte mate
algemene competenties worden beschreven. Deze zijn van
belang voor het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden die een respectvolle arts-patiëntrelatie en een
deskundige en waardige positionering in de ziekenhuis
omgeving en maatschappij garanderen.
In het opleidingsplan wordt allereerst het PROFIEL van het
specialisme PLASTISCHE CHIRURGIE beschreven. Dit geeft
aan wat wordt gevraagd van de plastisch chirurg in de
toekomst. Vervolgens worden competentiegebieden
beschreven en uitgewerkt , die gedurende de opleiding een
toename aan complexiteit en verantwoordelijkheid laten
zien: een groeiproces, waarin competenties in brede zin,
maar ook het handelen in kritische beroepssituaties worden
geleerd. De arena daarvoor is de OK, de polikliniek en de
verpleegafdeling.
Uitgebreid worden 7 inhoudelijke thema’s uitgewerkt, die
het vakgebied dekken. Deze thema’s kunnen modulair in de
vorm van stages worden aangeboden. Op deze wijze wordt
landelijk in alle opleidingen een gemeenschappelijke basis
gecreëerd. Naast dit streven naar uniformiteit, is het tevens
mogelijk in een Persoonlijk Opleidingsplan specifieke
accenten te leggen, b.v. op de handchirurgie of esthetische
chirurgie.
Toetsing speelt een cruciale rol in de opleiding. Deze
toetsing zal plaatsvinden ‘on the spot’ tijdens OK-sessies,
spreekuren of visite op de verpleegafdeling. Structureel
vindt toetsing plaats tijdens de kwartaal-/halfjaarlijkse
gesprekken. De AIOS zal vooraf een reflectieverslag maken,
dat samen met de harde cijfers volgens de EBOPRASverrichtingenlijst de basis vormt van het gesprek. De
uitkomst hiervan is leidend voor eventuele aanpassing van
het Persoonlijk Opleidingsplan. De finale toetsing is het
EBOPRAS-examen of het mondeling afsluitend examen van
de NVPC.
Een belangrijk element in de opleiding nieuwe stijl is het
persoonlijk PORTFOLIO, dat niet alleen een verzameling is
van opleidingsproducten, maar meer nog kan dienen als
groeidocument : De ‘barometer’ op grond waarvan op ieder
moment de voortgang van de opleiding door de AIOS zelf of
door de opleider kan worden bijgestuurd.
We gaan nu de implementatiefase in. Het Concilium heeft
daartoe initiatief genomen. Een concrete actie is –gezien de
continuïteit van vooropleiding en speciële opleiding- het
aansluiten bij het UNIFORM DIGITAAL PORTFOLIO van de
Heelkunde. Vooral het opnemen van de kritische beroepssituaties daarin maakt vorderingen zichtbaar en toetsbaar.

Tenslotte: ook opleiders zullen moeten leren: Teach The
Teachercursussen worden aangeboden door de Nederlandse
Vereniging voor Medisch Onderwijs, samen met de werkgroep
Medische VervolgOpleidingen. Het project EFFECT van de
KNMG kan bijdragen aan de kwaliteit van supervisie.
Nu aan de slag met als adagium: OPLEIDEN EN OPGELEID
WORDEN: DAAR WORD JE BLIJ VAN
Hebt u het opleidingsplan niet ontvangen: Download
www.nvpc.nl/opleiding/opleidingsplan
Prof.dr. Paul H.M. Spauwen

VACATURE AIOS UMC UTRECHT
Vacature AIOS Plastische Chirurgie UMC Utrecht.
Per 1 april 2012 bestaat er op de afdeling Plastische,
Reconstructieve en Handchirurgie van het Universitair
Medisch Centrum Utrecht een vacature voor een AIOS (m/v).
De vooropleiding Heelkunde dient tengevolge op 1 april
2010 te worden gestart.
Sollicitaties vóór 15 november 2009 kunnen gericht worden
aan: Prof.dr.M.Kon, Hoofd afdeling plastische chirurgie UMC
Utrecht, Huispostnummer G04.122, Postbus 85500, 3508 GA
Utrecht.
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BEWAAK UW INKOMEN IN DE BBC !!

DE KWALITEIT BEWAKING CIE.
Beste Leden,
De Kwaliteit Bewaking Commissie bestaat uit 6 leden te
weten Ralph Franken (lid, kwaliteits-indicatoren), Rens
Huisinga (penningmeester), Martine van Huizum(lid,
richtlijnen-ontwikkeling), Pascal Schellekens (secretaris),
Han Wilmink (voorzitter) en Hay Winters (e-learning,
kwaliteits-indicatoren). Iedereen heeft zo zijn specifieke
taak naast het verrichten van visitaties. Alle gegevens
betreffende de visitatie zijn terug te vinden op de website
van de NVPC evenals het reglement, de visitatieformulieren
en de te volgen procedure.
De visitatie wordt gehouden op een vrijdag en vangt meestal
aan vroeg in de middag en wordt afgesloten rond 17.30
waarna het mogelijk is om de dag prettig te besluiten met
een borrel en een maaltijd. Op deze wijze wordt het formele
en informele gecombineerd met als bijkomend voordeel het
omzeilen van het fileleed voor de visiteurs.
Opleidingsvisitaties worden in principe gecombineerd met
een kwaliteitsvisitatie waarbij de te visiteren staf/
maatschap per lid ook alle documenten moet aanleveren. Er
worden twee kwaliteitvisiteurs aan de opleidingsvisiteurs
toegevoegd. Er wordt geen kwaliteitsvisitatie aan de
opleidingsvisitatie toegevoegd als er al een kwaliteitsvisitatie is geweest in de afgelopen twee jaar.
Een visitatieploeg bestaat uit leden van de KBC aangevuld
met een vaste groep gastvisiteurs, allen zijn bereid
minimaal 3 keer per jaar te visiteren. Het visitatieprogramma wordt een jaar van te voren vastgesteld en
minimaal 3 maanden tevoren afgesproken met de te
visiteren collega’s. Alleen de van de website gedownloadde
formulieren zijn geldig en moeten minimaal 6 weken voor de
eigenlijke visitatie worden geretourneerd aan het
secretariaat van de KBC. Te laat geretourneerde formulieren
leiden automatisch tot cancelling van de visitatie en een
boete van € 4500,- ter compensatie van de gemaakte kosten.
Na voldoening van de boete kan er een nieuwe visitatie
worden afgesproken. De nieuwe datum wordt dan
meegenomen in het daarop volgende jaar. De KBC is niet
verantwoordelijk voor de gevolgen van het eventuele verlies
van de registratie als plastisch chirurg.
Buitengewone en niet-leden kunnen gevisiteerd worden
tegen de nominale kosten van € 4500,- exclusief reis- en
verblijfkosten. Leden en buitengewone leden praktiserend in
het buitenland kunnen niet worden gevisiteerd en zullen
dan op termijn hun registratie in Nederland verliezen tenzij
er iets wordt afgesproken met de MSRC.
Het aanvragen van een visitatie is volledig een verantwoordelijkheid van de plastisch chirurg zelf en moet een jaar van
te voren kenbaar gemaakt worden aan de KBC zodat deze
een planning kan maken.
Bij vragen kunt U altijd terecht bij het secretariaat van de
KBC.

Geachte leden van de NVPC,
Zoals de meesten van u zullen weten heeft de BBC zich de
laatste jaren bezig gehouden met de ontwikkeling en
implementatie van het DOT traject voor de DBC’s. Dit traject
gaat nu de laatste fase. Er staat ons echter een nieuwe strijd
te wachten door de beoogde bezuinigingen door Minister
Klink. Op dit moment is de stand van zaken dat alle
specialisten een generieke korting van 12% boven het hoofd
hangt. Om te voorkomen dat deze korting voor ons hoger
wordt of om de korting te verlagen is het van groot belang
dat er nieuwe leden in de BBC komen die zich met dit
onderwerp willen gaan bezig houden en een strategie voor
de vereniging willen uitzetten. Mijns inziens zou de voorkeur
uitgaan naar een vrij gevestigd specialist omdat de discussie
zich in eerste instantie richt op deze groep specialisten. Het
is van belang om nogmaals te benadrukken dat dit het
moment is om onze stem te laten horen. Als we deze
gelegenheid voorbij laten gaan omdat er geen leden te
vinden zijn die hier tijd en energie in willen steken dan
moeten we straks ook niet klagen als er maatregelen
getroffen worden die ons allen financieel zullen raken.
Voor meer informatie over deze functie kunt u uiteraard
contact opnemen met ondergetekende of met de voorzitter
van de BBC, Leon van Adrichem.
namens de BBC,
Miryam Obdeijn

ESSERPRIJS 2010
Geachte collegae,
Tijdens de voorjaarsvergadering van 2010 hoopt de
Vereniging voor de tiende keer de Esser-prijs te kunnen
uitreiken. De prijs bestaat uit een oorkonde en een
aandenken. Deze prijs is bedoeld voor de beste publicatie
vanuit de gelederen van de NVPC verschenen tussen 1
januari 2008 en 31 december 2009. Ik verzoek u
inzendingen hiervoor in PDF-format te mailen aan
ondergetekende via emailadres:
p.m.n.werker@plchir.umcg.nl .
Sluitingsdatum voor inzending is 31 december 2009. De Jury
bestaat uit de zeven hoogleraren afdelingshoofden onder
mijn voorzitterschap. De jury is uitgesloten van beoordeling
van publicaties vanuit de eigen groep.
De beoordeling van de jury is bindend. Elk lid van de
vereniging kan de prijs slecht eenmaal ontvangen.
Ik hoop op veel inzendingen!
Met vriendelijke groet,
Prof.dr. P.M.N. Werker
Voorzitter Jury Esserprijs 2010

Han Wilmink
voorzitter KBC
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KLASSE 1 OPERATIEKAMERS VOOR HET PLAATSEN VAN MAMMAPROTHESES
In de ledenvergadering gehouden op de voorjaarsvergadering van de NVPC 2009 is door de leden ingestemd
dat mammaprothesen geplaatst dienen te worden in een
klasse 1 operatiekamer. Echter, door enkele leden werd
terecht opgemerkt dat er meerdere klasse-indelingen van
operatiekamers bestaan in Nederland. Aan welke klasse
indeling conformeren wij ons nu als NVPC?
De klasse indeling die de NVPC hanteert is conform het
Beheersplan Luchtbehandeling voor de Operatieafdeling
(Walenkamp, 2005). Hierin zijn elementen verwerkt van drie
andere Europese rapporten:
1) Engeland:
Hospital Infection Society,
2) Zwitserland: SWKI richtlijn en
3) Nederland:
Bouwmaatstaven van het College Bouw
Ziekenhuisvoorzieningen.
Een klasse 1 OK stelt eisen aan de luchtcirculatie waardoor
de kolonievormende units (KVE’s) onder een waarde van
10 KVE/m3 worden gebracht.
Het spreekt voor zich dat de wijze van luchttoevoer in de
operatiekamer zodanig moet worden gekozen dat de lucht
geen contaminatiebronnen passeert alvorens in het operatie
gebied te komen. Ook over de instrumententafel moet
uitsluitend schone lucht stromen. Een stromingspatroon dat
hieraan voldoet moet dus ook in de praktijksituatie, dat wil
zeggen bij ingeschakelde operatielampen en de aanwezigheid van het operatieteam, stabiel blijven. Een niet
mengende, laminaire luchtstroom voldoet aan deze eis, maar
moet van het type downflow (verticaal), en geen crossflow
(horizontaal) zijn. Bij nieuwbouwinstallaties moet bij
voorkeur de gemiddelde uittredesnelheid over de bruto
plenummaat tussen de 0,3 m/sec en 0,35 m/sec liggen. De
temperatuur van de inblaaslucht moet ca 2°C lager zijn dan
de temperatuur van de afgevoerde lucht. Dit temperatuurverschil is een bepalende factor voor het realiseren van het
gewenste stromingsprofiel in de OK.
Bij de mengende systemen, waarbij de binnenkomende
kiemarme lucht gemengd wordt met de ruimtelucht zodat
door verdunning een verlaging van het aantal kiemen
verkregen wordt, blijven nog (te) veel kiemen in de
circulatie.
Bacteriën in wonden bij schone orthopedische gewrichtsoperaties bleken in 98% afkomstig te zijn van besmette
huidpartikels (meestal van medewerkers) in operatiekamers
zonder laminaire flow. Deze partikels kwamen met name na
sedimentatie via besmette instrumenten, handschoenen e.d.
in de wond terecht. In Nederland is, evenals in Engeland,
het advies van de Nederlandse orthopaeden om prothesen te
plaatsen in een OK met <10 KVE/m3.
Bij de plaatsing van de operatietafel in de OK moet tevens
rekening gehouden worden met de schone kolom neerwaarts
gerichtte lucht die onder het plenum bestaat. In deze
kolom, en dus onder het plenum hoort in ieder geval het
wondgebied gelokaliseerd te zijn, en zoveel mogelijk van de
instrumententafels.

Samengevat:
De NVPC comformeert zich aan de het bovenstaande advies
van de Gezondheidsraad en het College voor ziekenhuisvoorzieningen om het plaatsen van prothesen door plastisch
chirurgen die lid zijn van de NVPC gelijk te stellen aan het
advies aan orthopaeden. Hierbij wordt voor prothetische
chirurgie gebruik gemaakt van een in bedrijf zijnde OK met
minder dan 10 KVE/m3 en laminaire flow installaties.
namens het NVPC bestuur,
Ewald Dumont
1e Secretaris

FOTOTENTOONSTELLING
"NA DE KEUZE"
Vanaf 15 oktober is de open lucht fototentoonstelling van
Stichting Borstbeeld "Na de Keuze" te zien in Amsterdam.
Nieuwsgierig? Bezoek het Museumplein te Amsterdam!
Na 4 november verhuist de tentoonstelling naar het
Stadhuisplein in Rotterdam.
Meer informatie vindt u op www.stichtingborstbeeld.nl
Leonie Woerdeman
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ANATOMIE BOVENSTE EXTREMITEIT

DR TULP FOUNDATION

Op zaterdag 24 en zondag 25 april 2010 wordt voor de
zoveelste keer met hart en ziel de 'upper extremity anatomy
dissection course' in Londen gegeven.
Zeer ervaren Engelse handchirurgen (Sammut, Giele,
Pickford, Evans, Kay, etc.) voeren een dissectie uit vanaf de
schouder met plexus tot aan de vingertop. Meestal zijn er 4
stations met elk 1 kadaver, 1 handchirurg en maximaal 7
cursisten. In 4 roulerende sessies in 2 volle dagen wordt de
arm stelselmatig ontleed en wordt veel klinisch relevante
informatie gedeeld. Prachtig video materiaal in korte
ochtend sessie. Enige studie vooraf in bijvoorbeeld het boek
'Surgical anatomy of the hand & upper extremity' van Doyle
and Botte zal het rendement nog verder doen toenemen.
www.hand-clinic.co.uk/teaching.html
Hein ter Linden

Prof. Koshima is behalve behendig met perforatoren, ook
bedreven met het zwaard! Met dank aan Tik en Frederik voor
het meenemen van hem naar een wedstrijd!

Mensen het was weer een mooi jaar voor de Dr N Tulp
Foundation. 14 mei 2009 was er een geweldige lecture van
Prof Koshima. De twee daarop volgende dagen was het tijd
voor de Handflap Course. Zonder de inzet van de
internationale faculty, bestaande uit Koshima, Hovius, Giele
en Sammut, en de nationale faculty was het niet zo’n goede
cursus geworden.
Een kleine 2 maanden later volgde al weer de tweede cursus
van Dr Tulp. Op 12 en 13 juni kwamen we van alles aan de
weet tijdens de Wrist Course onder leiding van Garcia Elias,
Bindra, Hayton en Ritt en wederom onze geweldige
nationale faculty.
Oké, dit jaar hebben we geen cursus meer, maar volgend jaar
organiseert Dr N Tulp foundation op 11 en 12 juni 2010 the
Facial Aesthetic Course met het accent op peri-orbitale
chirurgie en de facelift. Misschien is Pitanguy er wel bij….

AFSCHEID PROF. SPAUWEN
Vooraankondiging afscheidssymposium en afscheidscollege
ter ere van het emeritaat van prof.dr. P.H.M. Spauwen.
Voorafgaan aan het afscheidscollege wordt er een
symposium georganiseerd met als thema:

"Raakvlakken en snijvlakken met Paul Spauwen"
Datum: Vrijdag 18 december 2009
Locatie: Aula, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen
Tijd:
09.30 - 14.30 uur, Symposium
15.00 uur Afscheidscollege met aansluitend receptie
We hopen u allen op het afscheidssymposium te mogen
begroeten.

Tot de volgende cursus!
Hein ter Linden
Martine van Huizum
Reinier Feitz
Marjolein de Lange
Jacques van der Meulen
www.drtulp.nl

Dr. H.C. Kroese-Deutman
Dr. J.W.M. Vehof
Drs. P. Hupkens
Dr. R. Kappel
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ESPRAS 2009

NVEPC JAARCONGRES 2009

Van 20-26 september vond dit jaar op het mooie eiland
Rhodos de ESPRAS plaats. Nog even voor de verduidelijking:
de ESPRAS staat voor European Society of Plastic
Reconstructive and Aesthetic Surgery. Het is de Europese
poot van de IPRAS (International Confederation for Plastic
Reconstructive and Aesthetic Surgery) waar de meeste
Wetenschappelijke Verenigingen van Plastisch Chirurgen in
Europa lid van zijn. De EBOPRAS (European Board of Plastic
Reconstructive and Aesthetic Surgeons) is een specialisten
poot van de UEMS (Union Europeen des Medecins
Specialists) die zich bezig houdt met opleiding en
accreditatie in Europa. De EURAPS tenslotte is de European
Association of Plastic Surgeons, een vereniging opgericht
door een aantal plastisch chirurgen die specifiek onderzoek
en discussie over plastische onderwerpen op een hoger vlak
wilde tillen.
Het was wederom een goed georganiseerd congres op dit
keer wel een zeer bijzonder mooie locatie. Het wetenschappelijk programma was zeer afwisselend met veel gerenommeerde internationale sprekers.
Als de National Delegate van de NVPC ben ik op maandag
genodigd geweest bij het presidentieel diner dat gehouden
werd in een prachtig oud badhuis aan de kust. Tijdens het
diner nam onze eigen Professor Nicolai met een korte maar
krachtige speech afscheid van het voorzitterschap van de
ESPRAS. Hij gaf het stokje door aan Professor Yiacoumettis
uit Griekenland.
Op donderdag was de ledenvergadering van de ESPRAS. Er
werd gekozen voor Edinburgh als locatie voor de meeting
van 2014 (andere kandidaat was Bukarest, Roemenië).
verder werd het SHARE plan gepresenteerd. SHARE staat voor
Surgeons Humanitarian Aid Resource Europe. Een
bewonderenswaardig initiatief van de ESPRAS om op een
centrale website informatie te verzamelen over diverse
plastische humanitaire acties in de hele wereld.
Meer informatie hierover vindt u op de website:
www.esprasshare.org
Verder was er algemene sessie over opleiding en historie
waarbij duidelijk werd dat er overal in Europa geworsteld
wordt met de afbakening van ons vakgebied en met de
naamgeving van onze wetenschappelijke verenigingen. In
Engeland heeft de BAPS haar naam nu veranderd in de
BAPRAS om reconstructief en aesthetisch op te nemen in de
naam.
Alles bij elkaar was het een vruchtbare week waarin ook de
onderlinge contacten weer werden aangehaald tijdens de
sociale evenementen zoals de Greek Night en het Gala Diner.
Indien u meer informatie wenst over de ESPRAS kunt u altijd
contact met mij opnemen via m.c.obdeijn@amc.uva.nl
Miryam Obdeijn
National Delegate ESPRAS
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KORTJAKJE

COURSES IN PLASTIC SURGERY

Kortjakje en de andere Kerkgangers;
Omkadering van de plastische chirurgie
Zondag 1 november 2009
Locatie: Bilderberg Kasteel 't Kerckebosch,
Arnhemse Bovenweg 31
3708 AA Zeist
Kwaliteit: meten is weten, hoe meet je kwaliteit?
Teus van Barneveld, Hoofd professionele kwaliteit
Orde van Medisch Specialisten
Richtlijnen: strategisch belang, juridische kanten
Irene Mathijssen, voorzitter NVPC
Juridische aspecten bevoegdheid, titulatuur
Prof.mr. J. Legemaate, KNMG
PR naar extern; beeldvorming extramuraal
Reinier Feitz, plastisch chirurg
PR naar intern; succesvol samenwerken in het ziekenhuis
Prof.dr. Paul Werker, plastisch chirurg
Paneldiscussie: Visie en Strategie
Prof.dr. Steven Hovius
Prof.dr. Paul Spauwen
Dr. Julien van Rappard
Dr. Irene Mathijssen
Wij hopen u te mogen verwelkomen,
Kortjakje zelf.
Inschrijven: www.kortjakje.info

Book now for BAPRAS’
world class plastic surgery
courses in Manchester, UK
Delivered by renowned international
experts, the courses cover a range
of subjects and are aimed at specialist
trainees and established surgeons
in plastic surgery and allied
disciplines from the UK and the wider
international community.
The Advanced Educational Course cycle will cover:
2-3 October 2009

Head and Neck Oncology
and Facial Palsy

23-24 April 2010

Skin Malignancy and Sarcoma

1-2 October 2010

Breast Surgery

15-16 April 2011

Burn Care

7-8 October 2011

Reconstructive Limb Surgery

20-21 April 2012

Aesthetic Surgery

5-6 October 2012

Congenital Facial Deformity

For course details, costs and all other information, go to

www.coursesinplasticsurgery.org.uk

In October this year, the BAPRAS will be hosting the first in
a series of Advanced Educational Courses in Plastic Surgery
in Manchester, UK.
These courses are aimed at specialist trainees and
established surgeons in plastic surgery and allied disciplines,
both from the UK and the wider international community.
Each course will be delivered by leading international
experts who will showcase the very latest surgical skills and
techniques. Covering a range of subjects, the courses will
meet CME requirements and will help support recertification.
All courses will be held at the Manchester Conference Centre,
central Manchester, and the course facilities have been
specially chosen to provide a stimulating and high quality
educational experience.
We look forward to welcoming you to Manchester.
www.coursesinplasticsurgery.org.uk

KENNISGEVING
Per 1 mei 2009 is een nieuwe maatschap Plastische Chirurgie
gevestigd in Ziekenhuis Bernhoven te Veghel/Oss.
De maatschap bestaat uit;
Drs. B. Rysavy
Drs. S.C.A. Terng
-8 -
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GRONINGER CURSUS EN CONGRESAGENDA
1 december 2009
De plastisch chirurg als teamplayer;
Eenheid in verscheidenheid
Symposium gewijd aan de multidisciplinaire functie van de
plastisch chirurg in het UMCG . Onderwerpen: Oncoplastische
chirurgie bij bortskanker, de behandeling van hoofd-hals
tumoren, sarcomenbehandeling in MD-verband, schisis,
hand-pols problematiek.
Doelgroep: Huisartsen en specialisten uit de stad en regio
en hun (H-)AIO(-S).
Nadere informatie via l.u.lahoda@plchir.imcg.nl

maart 2011
2nd Bob Huffstadt Dissection Course, part 1: Head, Neck
and Trunk
Dissectiecursus van lappen van hoofd, hals en romp geleid
door een team van nationale en internationale experts .
Doelgroep: Plastisch chirurgen en hun AIOS
Nadere informatie via c.l.broekhuysen@plchir.umcg.nl

1st International Symposium and Workshop on
“Endoscopic and minimally invasive management of nerve
entrapment of the upper extremity (Hoffmann technique)”

4 en 5 februari 2010
1st International Symposium and Workshop on
Endoscopic and minimally invasive management of nerve
intrapment of the upper extremity.
Symposium en workshop kadaver over endoscopische en
minimaal invasieve zenuwdecompressie van de bovenste
exremiteiten onder leiding van Dr. R. Hoffmann, pionier op
dit gebied en Dr. M. Ruettermann, plastisch chirurg UMCG
en ervaringsdeskundige .
Doelgroep: Plastisch Chirurgen en Neurochirurgen en hun
AIOS
Nadere informatie via nervesurgery@plchir.umcg.nl

Department of Plastic Surgery - University
Medical Center Groningen
04th-05th February 2010
Dear colleague,
we invite you to join us in Groningen next
year. The symposium and workshop are
designed for hand surgeons, plastic
surgeons, neurosurgeons and any surgeon
interested in the surgical treatment of
peripheral nerves and particularly in the
endoscopic and minimally invasive management of nerve entrapment of the upper
extremity. The emphasis of the symposium
and workshop is on the endoscopic management of Cubital tunnel syndrome. But other nerve
entrapments (Carpal tunnel syndrome, Pronator
syndrome, Radial tunnel syndrome and Wartenberg
syndrome) and their endoscopic treatment are also included.
We offer the opportunity to learn the surgical technique not only by observing live
operations during the symposium but by performing them on cadaver specimens
(lifelike Thiel xation) under the tutorship of top experts in this eld. The number of
participants for the workshop is limited to a maximum of 24.
Apart from presentations on clinical, anatomical and surgical technical details related
to entrapment syndromes there will be lectures on neurophysiology, neuro ultrasound
and neuroradiological MRI techniques.
For further information on the program and preliminary registration you can contact:
nervesurgery@plchir.umcg.nl or info@hpc-oldenburg.de

18 maart 2010
Afscheidssymposium Dagna Lichtendahl
Na ruim 35 jaar in het AZG, later UMCG gewerkt te hebben,
gaat Dagna Lichtendahl op 1 april 2010 met pensioen. Ter
ere van haar organisen wij een symposium
met 3
sessies over decubitus, het deelgebied waarin zij werkzaam
geweest is. Alle facetten van dit probleem zullen de revue
passeren. Tijdens de vierde en laatste sessie zal Dagna in de
bloemetjes gezet worden. Daarna is er een receptie en een
diner.
Doelgroep: Dermatologen, huisartsen, plastisch chirurgen,
revalidatieartsen, thuiszorgers, verpleeghuisartsen,
verpleegkundigen en aios vanuit genoemde vakgebieden.
Nadere informatie via p.m.n.werker@plchir.umcg.nl

Sincerely,
Reimer Hoffmann and Mike Ruettermann

Reimer Hoffmann, Course Chairman
HPC Oldenburg-Institute Hand and Peripheral Nerve Surgery
Marienstr. 1
26121 Oldenburg,
Germany
Mike Ruettermann, Course Secretary
Department of Plastic Surgery (Chairman Prof. P.M.N. Werker)
University Medical Center Groningen
Hanzeplein 1 - Postbus 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

'ETALAGE' OPLEIDINGSKLINIEKEN

12 en 13 november 2010
2nd International Bob Huffstadt Conference:
Around the Trunk and Body Fat:
Internationale Conferentie met State of the Art lezingen
over herstel van de lichaamscontour (zoals bij buikwandreconstructies, abominoplastieken, post-bariatrische
chirurgie) en het gebruik van lichaams eigen vet ten
behoeve van zowel de reconstructieve als de esthetische
plastische chirurgie.
Sprekers uit binnen en buitenland. Voertaal Engels
Doelgroep: Plastisch chirurgen en hun AIOS
Nadere informatie via b.van.der.Lei@plchir.umcg.nl

Alle opleidings-afdelingen plastische chirurgie zijn benaderd
om zichzelf in een ‘etalage’ te plaatsen op de NVPC website
waarin het profiel en de speerpunten van de opleiding
gepresenteerd kunnen worden. Dit om het voor de AIOS
inzichtelijker te maken waar hun modulaire vijfde opleidings
jaar het meest effectief ingevuld zou kunnen worden. De
spits is afgebeten door de opleiding in Eindhoven.
De Eindhovense 'etalage' kunt u bekijken via de link:
http://www.nvpc.nl/opleidingsklinieken_opleiders.php"
Ewald Dumont
1e secretaris NVPC
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VENSTERS OP DE NAOORLOGSE
GENEESKUNDE IN NEDERLAND

DE COMMISSIE ONE
De commissie ONE gaat ook 2009 als een turbulent jaar
afsluiten. De commissie bestaat uit 7 leden waarvan een
vertegenwoordiger uit de JVPC. De zittingsperiode is 3 jaar
met desgewenst een eenmalige verlenging van nog een
periode van 3 jaar. Voor 5 van deze 7 leden zit het erop....
De commissie organiseert 2x per jaar de scholingsdagen
voorafgaand aan de wetenschappelijke vergadering en
verzorgt het achtdelige schriftelijke examen en herexamens
plastische chirurgie van de NVPC. Betreffende de scholingsdagen wordt nauw samengewerkt met het bestuur van de
NVPC en betreffende de inhoud van de scholing en structuur
van de examinering wordt samengewerkt met het Concilium
Plastico Chirurgicum. Dit alles wordt via een strak draaiboek
in 4 avondvullende vergaderingen per jaar in elkaar gezet.
Veel dank is verschuldigd aan de vertrekkende leden van de
commissie ONE die zo sterk bijgedragen hebben aan het
soepel en gestructureerd verlopen van de georganiseerde
Scholing, Nascholing en Examinering de laatste jaren. Mocht
u ze binnenkort tegenkomen, geef ze dan een kus op beide
wangen en zeg: "Goed werk, joh! Dank je wel!"
Meer vragen we niet.

Het "Domus Overleg', in samenwerking met de Stichting
Historia Medicinae. Het 'Domus Overleg' is een platform van
werkgroepen, secties, genootschappen en andere gremia
binnen de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties van de KNMG Federatie door overleg en
informatie-uitwisseling de beoefening van de geschiedenis
van hun specialisme of werkterrein willen stimuleren en hun
activiteiten onderling willen coördineren.
Vrijdag 11 december 2009 wordt het symposium "Vensters
op de naoorlogse geneeskunde in Nederland" georganiseerd.
Vanuit de NVPC presenteert prof.dr. J.C. van de Meulen een
bijdrage genaamd
"Reconstructieve chirurgie en het gelijk van Darwin"
Inlichtingen en aanmeldingen:
domusdag@medischegeschiedenis.nl
Fiore Nicolai

12E LUSTRUM NVPC 2010

Vertrekkende leden commissie ONE in 2009:
1. Jacques van der Meulen (vertrekkend voorzitter)
2. Rene van der Hulst (vertrekkend secretaris)
3. Leonie Woerdeman
4. Ed Hartman
5. Marjoes Schuckman (vertrekkend vertegenw. JVPC)

In de vorige Nieuwsbrief las u een korte vooraankondiging
van het komende lustrumjaar 2010. De Nederlandse
Vereniging voor Plastische Chirurgie bestaat alweer 60 jaar!
Dit 12e lustrum zal eind April 2010 gevierd worden tijdens
de Scholingsdag en de Wetenschappelijke vergadering van de
NVPC. Beide dagen zullen echter geheel anders ingevuld
worden dan u van de NVPC gewend bent! Na de scholingsdag
zal er uiteraard een spetterend feest losbarsten dat naadloos
zal overgaan in het wetenschappelijke programma van
zaterdag dat ook weer geheel anders in elkaar zal steken.
Een tipje van de sluier is al opgelicht bij de laatste
vergadering: HET 1e NVPC FILMFESTIVAL. Laat uw camera
draaien waar u maar wilt ! Natuurlijk is er een prijs voor de
beste voordracht... Natuurlijk is er de Esserprijs 2010....
Maar u laat toch niet dé Prijs voor de Beste Film aan uw
neus voorbij gaan??

Nou, daar staan Mick Kreulen en Hein ter Linden met zijn
tweeën nog over. Dat is natuurlijk maar van korte duur. De
Commissie ONE is en wordt weer tot volle sterkte aangevuld.
We zijn nog op zoek naar één enthousiaste ONE-er en het
dak kan er van af. Vol vers elan om de NVPC Scholing nog
verder te professionaliseren.
U zult de volgende Commissie ONE de komende jaren
tegenkomen:
Mick Kreulen, voorzitter
Irene Krabbe-Timmerman, secretaris
Hein ter Linden
Erik Walbeehm
Frederik van Oosterom
... vacature ...
& Marije Hoornweg, vertegenwoordiger JVPC

Er is zoveel humor, drama, romantiek en actie in de
plastische chirurgie waar we in het dagelijkse leven te
weinig van genieten. Alle plastisch chirurgen en alle AIOS
worden uitgenodigd om hun emoties om te zetten in beeld
en geluid. Tijdens de lustrumfestiviteiten worden alle
inzendingen vertoont, de nominaties bekend gemaakt om
uiteindelijk tot een climax te komen tijdens een
spectaculaire award-ceremonie.
Vraag uw Lustrumcommissie leden om informatie.
namens de Lustrumcommissie,
Mick Kreulen
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LEDEN VERGADERING

NVPC DAGEN 2010

Aanstaande dinsdag 3 november is er weer een Algemene
Ledenvergadering van de NVPC. U bent allen reeds
uitgenodigd en de stukken liggen op uw bureau. Merk op dat
enkele belangrijke zaken ter stemming zullen worden
aangeboden!
Het pro-actieve Mediabeleid dat besproken is tijdens de
vorige extra ledenvergadering is verder uitgewerkt en vereist
een eenmalige financiele injectie om gerealiseerd te kunnen
worden. Heeft u een mening over de bijdrage de we van u
vragen? Kom dan naar de vergadering!

Reserveer vast in uw agenda: De voorjaarsvergadering en
scholingsdag 2010 zullen in het kader van het lustrum op
een andere datum plaatsvinden dan u gewend bent!
Noteer in uw agenda:
NVPC Lustrum 2010
Vrijdag 23 april: Speciale Lustrum-Scholingsdag
met aansluitend Lustrumfeest
Zaterdag 24 april: Wetenschappelijke Lustrumvergadering
met aansluitend Awardceremonie

Fiore Nicolai
secretariaat NVPC

Locatie zal binnenkort door de Lustrumcommissie bekend
gemaakt worden.

PRIJS BESTE VOORDRACHT

Fiore Nicolai
secretariaat NVPC

Op de wetenschappelijke najaarsvergadering van de NVPC op
zaterdag 3 oktober jongstleden is de prijs voor de beste
voordracht uitgereikt aan collega drs. T.H.J. Nijhuis voor
zijn presentatie: "Een veneuze graft gevuld met stromale
stamcellen als een natuurlijk interponaat voor het
overbruggen van een zenuwdefect."
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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Johnson & Johnson Medical BV
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