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Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
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REDACTIONEEL
Het is 2010. Het Lustrumjaar is begonnen. De NVPC bestaat
60 jaar! En het beloofd wederom een roerig jaar te worden.
De minister neemt de duimschroeven ter hand; de capaciteit
voor de opleiding plastische chirurgie heeft de aandacht op
VWS; nieuwe hoogleraren lopen zich warm; een proactieve
media stuurgroep zit in het zadel;; aan alle kanten wordt
gewerkt aan kwaliteitsprojecten. De NVPC zit op koers; en
als het moet op ramkoers! Geen beter moment om de
plastische chirurgie en onze vereniging te vieren! Geen
betere plek voor ons 12e Lustrum dan op een cruise-schip.
Het schip "De Rotterdam" voor het feest van het jaar:
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CRUISE AND DANCE !
Kijk v.a. 18 Feb. op WWW.NVPCLUSTRUM.NL

HET BESTUUR

Mick Kreulen
Fiore Nicolai
redactie Nieuwsbrief

In 2010 bestaat onze vereniging 60 jaar en dit lustrum gaan
we in April uitgebreid vieren. Ondertussen werkt het bestuur
aan een groot aantal zaken. Zoals aangekondigd is de
Reputatiegroep samen met een aantal leden van start
gegaan om te werken aan een beter en realistisch imago van
ons vak. We zijn in gesprek met het Capaciteitsorgaan en
VWS om de benodigde aantal opleidingsplaatsen plastische
chirurgie te verkrijgen die essentieel zijn om tijdige en
goede zorg te leveren. Het bestuur kan u melden dat de
inspectie voor de gezondheidszorg heeft laten weten een
nieuw actief beleid te gaan voeren tegen onjuist
titelgebruik in plaats van het huidige reactieve beleid op
individuele meldingen. Dit expliciet dankzij ons dossier en
het toenemend aantal meldingen. Blijf ons dus elk geval van
misleidend titelgebruik toezenden! We zien elkaar snel,
Irene Mathijssen
voorzitter NVPC bestuur
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HET 12E LUSTRUM VAN DE NVPC WORDT GEVIERD OP "DE ROTTERDAM"
Zeer geachte collegae,
Toen in 1950 onze vereniging werd opgericht, kon het
driemanschap Koch, Raasveld en Honig niet bevroeden dat
hun initiatief na 60 jaar meer dan 200 leden zou hebben en
uit zou groeien tot een bloeiende enthousiaste vereniging
vol ambities en activiteiten.
Alle reden voor een feest! En dat gaan we vieren op 23 en
24 April 2010.
Begonnen zal worden op vrijdag met het showen van uw
bolide op racecircuit Zandvoort , terwijl de jongelingen eerst
een examen kinderplastische chirurgie volmaken. Na de
eerste hilarische impressies zal na een pijlsnelle ronde op
het circuit een meesterlijke rally gereden worden. U begrijpt
dat u hier hoge ogen mee kunt scoren! Na een overheerlijke
en verrassende lunch zal de rally eindigen in Rotterdam Zuid
op stoomschip DE ROTTERDAM.
Aldaar zal de feestelijke borrel worden gehouden en zou uw
vehikel zomaar uitgekozen kunnen worden om prominent op
de kade te mogen staan!
Als een ieder zich heeft terug getrokken om in passende
“cruise en dance” kledij terug te keren op De Rotterdam zal
na een feestelijk diner, voorzien van vele zinnenprikkelende
versnaperingen, het lustrumfeest losbarsten dat tot in de
kleine uurtjes mag duren.
Na een zwoele lustrum nacht is er zaterdag de 24e een
hoogstaand wetenschappelijk programma met onder meer
ook aandacht voor het door uzelf ingevulde filmfestival.
Zonder twijfel zal eenieder zijn kunsten ruim vertonen.
De 12e lustrumcommisie heet u en uw partner van harte
welkom, en verwacht dat u twee onvergetelijke dagen zult
beleven.

LUSTRUM PROGRAMMA 2010
Vrijdag 23 April 2010
CIRCUIT ZANDVOORT
09.00
- Examen Kinderplastische chirurgie
v.a. 10.00 - Start NVPC Lustrum Rally
DE ROTTERDAM
v.a. 16.00 - Ontvangst op DE ROTTERDAM
- Prijsuitreiking Lustrum Rally
- Borrel en Diner op het schip
- CRUISE AND DANCE Lustrumfeest
Zaterdag 24 April 2010
DE ROTTERDAM
07.30
- CRUISE AND RUN ontbijt-workout
09.00
- Wetenschappelijke Lustrumvergadering
- Vertoning FilmFestival inzendingen
17.00
- Borrel & Uitreiking Esserprijs 2010
- FILMFESTIVAL AWARD CEREMONIE
± 20.00 - Einde Lustrum

DETAILS EN INSCHRIJVING
V.A. 18 FEBRUARI OP DE
LUSTRUMWEBSITE:

Leonie Woerdeman, voorzitter LuCie 2010
Namens de lustrum commissie:
Leonard Corion
Jean Bart Jaquet
Mick Kreulen
Marleen Meesters
Hinne Rakhorst
Carlo Welters

WWW.LUSTRUMNVPC.NL
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CRUISE AND DRIVE
Als locatie voor de Scholingsdag 2010 hebben we gekozen
voor het race circuit te Zandvoort. De locatie is niet zomaar
gekozen. Dit legendarisch circuit is namelijk de start van De
NVPC Lustrum Rally!!
Direct nadat het examen is afgenomen zal de start zijn van
één van de meest prestigieuze rally’s ooit in Nederland
gereden. We starten met 2 “laps” op het circuit waarna via
landelijke routes, onder strikte tijdsregistratie, naar Delft
gecruised zal worden.
Op een pittoreske locatie zal een zinnenprikkelende lunch
geserveerd worden waarna we verder zullen cruisen naar De
Rotterdam. Gedurende de route zullen bijzondere opdrachten
uitgevoerd dienen te worden. De winnaar van dit evenement
zal met alle egards gehuldigd worden. Verder zullen er
prijzen zijn voor onder andere DE MEEST PIKANTE CREW en
natuurlijk voor DE MEEST BIJZONDER BOLIDE. Wij
verwachten een massale opkomst en een niet te beschrijven
wagenpark. Dit is bij uitstek het moment om jouw bolide te
tonen. Verras ons en je collega’s met je old timer, race
monster of voor deze speciale gelegenheid opgepimpte
bolide. Stel je crew samen en schrijf je in. Info op de
lustrumwebsite.

zullen er verschillende musicale optredens zijn. Na het diner
wordt het tijd voor het Dance gedeelte van de avond. De
lustrumcommissie heeft beslag weten te leggen op musicale
giganten, die in staat zijn er een spetterend feest van te
maken. Zowel jong en oud wordt de mogelijkheid geboden te
dansen onder de sterrenhemel van de Rotterdam. Rond de
klok van 1.00 uur zal het feest afgelopen zijn en wordt de
mogelijkheid geboden om in een van de luxe bars, die de
Rotterdam rijk is, door te gaan, totdat Jules Deelder de
nachtkaars heeft uitgeblazen en het stokje heeft
overgegeven aan Aboutaleb.
CRUISE AND RUN
De volgende ochtend is slechts voor een beperkt aantal
deelnemers plaats voor de Cruise and Run.
Rond 07.30 uur zal op het achterdek van de Rotterdam
worden verzameld voor een heuse workout. Onder
begeleiding van gecertificeerde personal trainers zullen de
spieren worden losgemaakt. De mate van fysieke inspanning
zal worden aangepast aan een ieders conditie. Na afloop van
deze inspanning zal een team van masseuses en masseurs
klaarstaan om u geheel te laten ontspannen. Hierop volgt
een vitaliserend ontbijt met alle deelnemers van de Cruise
and Run.
Alle details over de bovenstaande zaken zullen op korte
termijn te lezen zijn op onze lumstrumwebpage. Tevens
wordt het ook mogelijk u hierop aan te melden voor alle
lustrumactiviteiten.
Wat betreft de hotelkamers zijn er voor de snelle boekers in
ieder geval 50 kamers gereserveerd op de Rotterdam. Wij
verwachten dat deze snel volgeboekt zullen zijn, op onze
webpage zijn ook andere hotelsuggesties te vinden.
Ook wat betreft het thema voor de avond zullen wij u
uitvoerig informeren over de kledingmogelijkheden.
Tot 23 en 24 april!
De lustrumcommissie.

CRUISE AND DANCE
Nadat u de zware autorally hebt volbracht komt u op onze
unieke lustrumlocatie, de Rotterdam, het legendarische
vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, 228 meter lang,
48 meter breed en 41 meter hoog. Vanaf 2005 wordt het
schip volledig gerenoveerd en werd terug gebracht naar
Rotterdam. Na een wat onzekere tijd voor de lustrumcommissie gaat op 15 februari 2010 het stoplicht echt op
groen en wordt de Rotterdam onze lustrumlocatie.
Terug in de haven van Rotterdam schittert de Rotterdam als
nooit tevoren. Naast de restaurants, bars en hotelkamers
heeft de lustrumcommissie beslag weten te leggen op de
mooiste feestlocatie op de Rotterdam.
Na de finish van de rally wordt u ontvangen op de
Rotterdam, waar een uitgebreide borrel op u staat te
wachten. Wij, als lustrumcommissie, zouden het leuk vinden
als alle partners zich op dat moment ook verzamelen op de
Rotterdam. Onder het genot van een hapje en een drankje
kunt u vanaf het achterdek genieten van het spectaculaire
uitzicht over de stad. Na afloop van de borrel wordt een
ieder uitgebreid de gelegenheid geboden om zich te
verkleden naar het thema van de avond.
Met het thema Cruise and Dance wordt u met uw partner in
de mooiste zaal van de Rotterdam ontvangen voor een diner
met uitzicht op nachtelijk Rotterdam. Tijdens het diner
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LUSTRUMVERGADERING ZATERDAG 24 APRIL OP "DE ROTTERDAM"
Lustrumwebsite staan alle instructies en inschrijfdetails voor
u klaar.
De Award ceremonie op Zaterdag namiddag zal een
spectaculaire show worden met begerenswaardige prijzen en
verrassingen.
Je gaat spijt krijgen als je er niet bij was.

Als iedereen na het wervelende lustrumfeest weer fris en
fruitig 's ochtends vroeg door de patrijspoort kijkt van de
luxe hut op de Rotterdam is dag 2 van het Lustrum 2010
begonnen. Witte shorts aan, hoofdbandje om en de spieren
losmaken tijdens de CRUISE AND RUN workout ontbijtsessie
op het dek van het schip. Dan bent u helemaal klaar voor de
Wetenschappelijke Lustrumvergadering!
Dit lustrum gaan we dat eens heel anders aanpakken! De
sponsors heeft u al actief meegemaakt tijdens de rally maar
zullen ook een nieuw onderdeel
verzor-gen op de vergadering:
Workshops! Voor de lunch uit zullen
parallel aan elkaar workshops worden
georganiseerd waar alle leden zich
voor kunnen inschrijven.
In het programma wordt afgeweken
van de reguliere sessies. Behalve
twee sessies met vrije voordrachten
worden er ook twee sessies met
Paneldiscussies en Lustrumlezingen
geprogrammeerd. Tussen de sessies
door worden de inzendingen vertoond
van het 1e NVPC FilmFestival.
Het wordt een wetenschappelijke
vergadering zoals u nog nooit heeft
meegemaakt. Deze mag u echt niet
missen!
LuCie

De lustrumcommissie / filmfestivalcommissie.

NVPC FILMFESTIVAL
De eerste inzendingen voor het NVPC
filmfestival liggen al op de montagetafel. Met name de opleidingscentra
zijn al druk met de scenario's en
opnames bezig. De FilmFestival
commissie verwacht dan ook in ieder
geval een bijdrage van elke opleiding.
Eenvoudigweg omdat je behoorlijk in
je Cruise-onderbroek staat als je er
niet bij bent met je Film!
Maar behalve de opleidingen willen
we natuurlijk van iedereen wel eens
een persiflage of artistieke impressie
op ons vak of op elkaar gepresenteerd
zien.
U heeft de poster en instructies
(vorige Nieuwsbrief) natuurlijk allang
op uw prikbord hangen. Op de nieuwe
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2nd BOB HUFFSTADT CONFERENCE

OFFICIER IN DE ORDE VAN
ORANJE NASSAU
Plastisch chirurg prof. dr. P.H.M. Spauwen is benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze
koninklijke onderscheiding voor zijn wetenschappelijke
verdiensten op het gebied van de reconstructieve chirurgie.
Spauwen ontving dit eerbetoon uit handen van burgemeester Thom de Graaf. Dit gebeurde op 18 december, de
dag dat Spauwen afscheid nam van het UMC St Radboud.
namens de vakgroep plastische chirurgie,
UMC St.Radboud, Nijmegen

Houdt in uw drukke jaarplanning er alvast rekening mee om
op 12 en 13 november dit jaar naar Groningen te kunnen
komen voor de tweede Internationale Bob Huffstadt
Conferentie, ditmaal met als onderwerp : Around the trunk
and body fat. Zaken als postbariatrische plastische chirurgie,
buikwand reconstructie, het gebruik van eigen vet voor
borstvergroting en reconstructie, behandeling van
gynaecomastie en de lipo-abdominoplasty (indrukwekkende
resultaten van een nieuw concept tav de buikwandplastiek)
komen hier aan de orde, gebracht door internationale
sprekers en sprekers vanuit eigen land.
Prof dr B van der Lei en Prof dr P.M.N. Werker
Universitair Medisch Centrum Groningen

KWALITEIT IN EEN TURBULENTE TIJD
Sinds een aantal jaren wordt steeds meer ingezet op
kwaliteit. Ontwikkeling van richtlijnen en indicatoren zijn
gestart die o.a. worden gefinancierd uit de 50 eurocent van
het uurtarief. Doel van een richtlijnen is, dat zij worden
gebruikt als maatstaf voor verantwoorde zorg, een norm
voor in medisch-technisch opzicht goed en doelmatig
medisch-specialistisch handelen.
Richtlijnen zijn waar mogelijk evidence based, kosteneffectief, en in de praktijk goed bruikbaar. De aanbevelingen
zijn gebaseerd op de ‘gemiddelde patiënt’ en de plastisch
chirurg kan op basis van zijn professionele autonomie
hiervan afwijken. Dit gebeurt dan ook regelmatig, maar
dient ten allen tijden beargumenteerd en gedocumenteerd te
worden.
Wegens complexer worden van zorgprocessen worden de
richtlijnen steeds vaker multidisciplinair ontwikkeld. Het
proces van richtlijnontwikkeling kan ook richting geven aan
wetenschappelijk onderzoek, omdat het inzichtelijk maakt
op welke gebieden er onvoldoende bewijs is voor gepast
medisch handelen. Daarnaast zijn richtlijnen bouwstenen

voor de medische besliskunde en informatie- en
communicatietechnologie (ICT).
Het belang van richtlijnen in de praktijkvoering is groot: ze
spelen een rol bij opleiding, DBC’s, indicatoren en
complicatieregistratie. De richtlijnen worden in een
praktijkcyclus voortdurend actueel gehouden.
Concreet voor de NVPC worden op dit moment richtlijnen
ontwikkeld met de o.a. de volgende onderwerpen:
Computergestuurde patiëntvoorlichting, prenatale screening
bij schisis, keurmerk privéklinieken, mammareductie,
afstaande oren, M.Dupuytren, melanoom, basaalcelcarcinoom, carpaal tunnel syndroom, decubitus, pre- en
postoperatief traject, polsfracturen, blepharoplastiek,
plagiocephalie en syndromale craniosynostose.
Deze richtlijnen worden mede ontwikkeld door actieve leden
van onze vereniging. Dank voor de leden die naast hun
drukke dagelijkse werkzaamheden tijd hiervoor vrij weten te
maken!
Ewald Dumont, 1e secretaris NVPC
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Trango Medicals is de laatste 20 jaar uitgegroeid tot een deskundige op het
gebied van medische en esthetische apparatuur. Door ons te focussen op
een selecte markt zijn we in staat om als een van de eersten met
innovatieve producten te komen. Effectiviteit, kwaliteit en veiligheid
staan daarbij hoog in het vaandel.
Ons productenprogramma bestaat onder andere uit high-tech
laserapparatuur, absorbeerbare implantaten voor gelaat- en halsprocedures
en een liposuctiesysteem.
Het liposuctiesysteem werkt op basis van RFAL (Radiofrequency Assisted
Lipo Tightening). Het is een nieuwe techniek voor een gelijktijdige
liposuctie, opwarming van de subdermale huidlaag en het verstrakken van
de huid.
Ook kunt u bij ons terecht voor medische fotoapparatuur en -software,
zoals de Vectra 3D. De Vectra is een ongeëvenaard fotosysteem met de
meest geavanceerde 3D technologie. Door middel van effectieve tools
welke uniek zijn voor dimensionale beeldvorming, bent u in staat de cliënt
tijdens het consult optimaal te informeren door een gesimuleerde, 3dimensionale weergave te tonen van de resultaten van een behandeling.
Trango Medicals BV, Geldelozeweg 33, 1625 NW Hoorn,
T +31 (0)229-211728
www.trangomedicas.nl - info@trangomedicals.nl

EURAPS
De 21ste EURAPS Annual Meeting in Manchester begint vorm
te krijgen. Het wordt tijd om uw vlucht en hotel te boeken.
Registratie formulieren en informatie over het programma
kunt u vinden op www.euraps.org
Tenslotte wil ik u niet de oproep van de local host Prof.
Duncan (Gus) McGrouther onthouden:
When planning your itinerary for EURAPS Manchester 2010,
we strongly recommend that you attend the One Day
Symposium "How Science and Industry will affect your
Practice - Now" which will be held in the Halle Room at the
Radisson Edwardian Hotel on Thursday 27th May 2010. The
Morning Session will present the latest knowledge on Wound
healing, Stem cells, Tissue engineering and Anti scarring
therapy delivered by international experts in their fields. The
Afternoon Session will focus on innovations from industry and
there has been an enormous response from Companies. The
presentations will be scientific and many will be delivered by
Clinicians, Scientists or Engineers. These are truly innovations
which will alter your practice and we advise you to attend this
exciting Symposium or even join the audience through the day
if you are arriving late.
Samen met Gus hoop ik u straks in Manchester te mogen
begroeten.
Moshe Kon
EURAPS Secretary General
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VACATURE PLASTISCH CHIRURG

DR TULP FOUNDATION

De maatschap plastische chirurgie in ARNHEM maakt bekend
dat er op korte termijn een VACATURE beschikbaar is in
verband met het vertrek van één van de zittende maten. Het
betreft een parttime functie 0,8 fte. Een andere invulling is
bespreekbaar.
Vooruitlopend op de formele advertentie die binnenkort
verschijnt, willen wij nu reeds collegae en zij die hun
opleiding nog dit jaar zullen voltooien, wijzen op deze
mogelijkheid om te komen werken in één van de STZziekenhuizen.
Verdere informatie kunt u inwinnen bij J.C. van Alphen en/
of E.W. van Valkenburg via telefoonnummer 088-0058888

Voor de zevende maal heeft u de mogelijkheid u door dokter
Tulp de anatomische les te laten lezen. Dit jaar is het
aandachtsgebied weer de “facial esthetics”; op het 2-daagse
programma programma staan de peri-orbitale chirurgie emn
de facelift. Naast zeer ervaren national staf zijn er ook dit
jaar weer internationale zwaargewichten aanwezig. Michel
Pfulg uit Montreux en Dirk Richter uit Keulen zullen u bij
de hand nemen bij procedures als SMAS- en neklift,
ooglidcorrecties, mediale en laterale cantopexie, lidswitch
en vele andere ingrepen.
Zoals u gewend bent bij dr Tulp werkt u uitsluitend met
Fresh Frozen kadavers, met 2 personen per kadaver en
intensieve begeleiding.
Dit festijn gaat plaats vinden op vrijdag 11 en zaterdag 12
juni. Tot 1 april betaalt u een early bird fee, die dit jaar
inclusief diner is. Alle informatie en een registratieformulier
vindt u op www.dr.tulp.nl

Edzard van Valkenburg.

VACATURE PLASTISCH CHIRURG
Vacature Plastisch Chirurg (1.0 fte) per 1-2-2010
De Plastische Maatschap te Zwolle bestaat uit zes
enthousiaste plastisch chirurgen, die het specialisme over de
gehele breedte uitvoeren. Wij werken in de Isala Klinieken,
het Diaconessen Ziekenhuis te Meppel, het Sint Jansdal
Ziekenhuis te Harderwijk en in de privékliniek Zwolle.
Daarnaast hebben wij een volledige opleidingsbevoegdheid
(6 AIOS). In verband met vertrek van een gewaardeerde
collega, bestaat er per direct een vacature voor een
plastisch chirurg.

REGISTRATION IS OPEN NOW!!!!!
Utrecht, The Netherlands
June 11 & 12 , 2010

Uw profiel
Wij zijn op zoek naar een collega die samen met ons op een
actieve en prettige manier de hand- en polschirurgie, de
oncoplastische chirurgie en/of esthetische chirurgie wil
bedrijven.
Het leuke en uitdagende is dat de AIOS en co-assistenten
ons daarbij bijstaan in ruil voor een goede opleiding. Ook
collegae die binnenkort hun opleiding afronden nodigen we
van harte uit om te solliciteren.
De praktijkoverdracht vindt plaats volgens de richtlijnen van
de Orde van Medische Specialisten.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich melden bij Michiel
Tellier, Michel Cromheecke, Peter Houpt, Jeroen van Uchelen
of Max Overgoor, tel. 038-4246042
Uw brief met curriculum vitae zien wij gaarne binnen 3
weken na deze advertentie tegemoet en kunt u richten aan

3rd international dissection course on
facial aesthetic and reconstructive surgery
Faculty: Dr D.Richter (D), Dr M. Pfulg
(CH) and many others
Topics: facelift, peri-orbital surgery
For further information: www.drtulp.nl
Hein ter Linden
Martine van Huizum
Reinier Feitz
Marjolein de Lange
Jacques van der Meulen

Maatschap Plastische Chirurgie,
Afdeling P 3.07,
Postbus 10400
8000 GK Zwolle.
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KORTJAKJE EN DE ANDERE KERKGANGERS
Zondagochtend 1 november 2009 zijn weer een
70-tal plastisch chirurgen en plastisch
chirurgen i.o. naar Kasteel Kerkebosch in Zeist
afgereisd voor een bijzondere Kortjakje
ochtend over een zeer actueel onderwerp:
Omkadering van ons mooie vak. Doel van de
ochtend was om ervaringen en strategieën te
de l e n ro ndo m s a me nw e r k i ng me t e n
concurrentie van belendende specialismen.
Eerst werd gestart met een informatief deel
waarbij Marjon Kallewaard van de Orde het
spits afbeet met een voordracht omtrent
kwaliteitmeting. Hierna nam de voorzitter van
de NVPC, Irene Mathijssen ons mee in de
richtlijn-ontwikkeling en de rol hierin naar
andere instanties en specialismen. Prof. Johan
Legemaate van de KNMG bracht ons op de
hoogte van de beperkte beperkingen die de
wet BIG oplegt om te grazen in het gras van de
buren. Reinier Feitz gaf een spetterende
overview hoe een goede PR er uit ziet en wat
internet voor je praktijk kan betekenen. Prof.
Paul Werker vertelde vervolgens gedetailleerd zijn strategie
over samenwerking met andere specialismen aan de hand
van zijn start in het UMCG. Tenslotte volgde een vurige
panel-discussie waarin prof. Steven Hovius, prof. Chantal
van der Horst, prof. Paul Spauwen en dr. Julien van
Rappard zeer openhartig hun positieve en negatieve
ervaringen deelden met de aanwezigen. Enkele kernwoorden:
Blijven samenwerken; kwaliteit èn service bieden; grenzen
trekken maar géén ruzie maken. Met genoeg stof tot
nadenken en een goede lunch werd een memorabele ochtend
afgesloten. Wordt vervolgd?
Op zondagochtend 7 maart is het alweer tijd voor de
volgende zondagsschool: Na het succes van "Vinger aan de
Pols" in maart 2009, waarin polsanatomie en diagnostiek
aan bod kwamen, zal nu gefocust worden op CMC1 artrose,
scaphoidfracturen en SL dissociatie. Met o.a. sprekers als
prof. Marco Ritt, Mick Kreulen èn de voorzitter van de
British Society for Surgery of the Hand prof. J.J. Dias
belooft ook deze zondagsschool weer buitengewoon de
moeite waard te worden; Kortjakje 7 maart 2010: "Niets aan
het Handje."

REPUTATIEPROGRAMMA NVPC
De nieuwe mediastuurgroep heeft samen met het bedrijf
Reputatiebeheer een vliegende start gemaakt om de
beeldvorming van de plastische chirurgie in Nederland bij te
stellen. Op diverse niveaus in de samenleving zal ingespeeld
worden: dit loopt van politiek (tweede kamer, VWS,
capaciteitsorgaan), verzekeraars, tot en met uiteenlopende
media (dagbladen en actualiteitenrubrieken op tv).
De polariserende beeldvorming over plastische chirurgie
waarbij incidenten uitvergroot worden en goede voorbeelden
onderbelicht blijven, dient veranderd te worden. De gehele
breedte van het vakgebied moet voor het voetlicht komen.
We kiezen in plaats van het huidige defensieve beleid voor
een offensief beleid waarbij innovatie, grote bijdrage aan
andere specialisten en goed opgeleide professionele
plastisch chirurgen op de voorgrond staan.
De mediastuurgroep zal hiervoor gebruik maken van zgn.
boegbeelden. Om te beginnen zijn hiervoor benaderd voor
de hand- en polschirurgie collega Jan van Loon, voor de
mammareconstructies collega Marieke van den Berg, voor de
esthetische chirurgie collega Berend van de Lei en tenslotte
voor de reconstructieve chirurgie i.h.b. het hoofd-hals
gebied collega Simon Strackee. Zij worden in de achtergrond
gesteund door de stuurgroep.
Door de stuurgroep zal ook verder gewerkt worden aan de
media-gedragscode voor leden van de NVPC. Dit alles om ons
kwaliteitsimago te versterken. Hierover meer informatie op
de volgende ledenvergadering 24 maart aanstaande.

Met zondagse groet namens Kortjakje,
Quinten Ruhé
Hinne Rakhorst
Marije Hoornweg
Michiel Zuidam
Eddy Verschuur
Inschrijven: www.kortjakje.info

Ewald Dumont, 1e secretaris NVPC
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T 020 - 654 3999
F 020 - 653 2099
E holland.info@smith-nephew.com

Orthopedie
Smith & Nephew Healtcare B.V.
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp

Instructeurs Mick Kreulen, Marco
Ritt, Arnold Schuurman en Simon
Strackee organiseren in samenwerking met Smith & Nephew
een Hands-on cursus waarbij de
Ascension-protheses voor het CMC,
DRUJ, MCP en PIP gewricht aan bod
komen en die gericht is op doen!

www.smithnephew.nl

Daniella Rustenburg
Smith & Nephew Healthcare B.V.
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp

T. 020 6543915
F. 020-6532099
E. daniella.rustenburg@smith-nephew.com
I. http://www.smithnephew.nl

Contactinformatie:
Indien u vragen heeft c.q. nadere informatie wenst, aarzelt u dan niet contact
met mij op te nemen.

Zoekt u een instructionele cursus over prothesiologie van de hand en pols,
waarbij u veel tijd krijgt om hands-on te oefenen?
Blokkeer dan 28 of 29 Juni in uw agenda

Hands-on workshop 28 of 29 juni 2010
AMC Amsterdam. Kies uw dag

*smith&nephew

Februari 2010; 14(1)

Februari 2010; 14(1)

NVPC DAGEN 2010

NIEUWE LEDEN VERGADERING

De Scholingsdag 2010 zal in het najaar weer een reguliere
scholingsdag zijn. Deze wordt gehouden op Vrijdag 1
oktober 2010. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

In verband met de Lustrumfestiviteiten zal de voorjaarsledenvergadering dit jaar NIET tijdens de wetenschappelijke
voorjaarsvergadering worden gehouden!

De Wetenschappelijke Najaarsvergadering 2010 zal worden
gehouden op Zaterdag 2 oktober 2010. Locatie wordt nog
bekendgemaakt.

De eerstvolgende Ledenvergadering zal plaatsvinden op
Woensdagavond 24 maart om 19.00 uur
in de Domus Medica te Utrecht.

Fiore Nicolai
secretariaat NVPC

Fiore Nicolai
secretariaat NVPC

IN VERBAND MET DE LUSTRUM FESTIVITEITEN IS DE EERSTVOLGENDE LEDENVERGADERING OP
WOENSDAG 24 MAART
OM 19.00 UUR IN DE DOMUS MEDICA
Tijdens de wetenschappelijke voorjaarsvergadering zal er dit jaar GEEN ledenvergadering gehouden worden.

COLOFON
De Nieuwsbrief is een periodiek bulletin van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Inhoud en lay-out staan
onder redactie van het secretariaat van de NVPC en de vice-voorzitter van het bestuur.
Redactie:
dr. M. Kreulen
drs. F.T. Nicolai
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Lay-out:
Mediatrics
Baambrugge

Leden:
- Tekst: max. 500 woorden
- Foto: max. 8,5 x 10 cm.
- Evt. aanvullende info op website
- Zonder afzender geen plaatsing

Uiterste inleverdatum kopij:
Dinsdag 15 juni 2009

Sponsors:
- Specificaties via redactie
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GOLD SPONSORS
Johnson & Johnson Medical BV
Allergan BV
Biomet Nederland BV
SILVER SPONSOR
BO-PHARMA BV
BRONZE SPONSORS
BAP Medical
BlooMEDical Benelux NV
Emdaplast BV
J.B. Implants Services BV
Laprolan BV
Meda Pharma BV
MediMast
Oudshoorn Chirurgische Techniek
Q-Med Benelux BV
Quamedical
Smith & Nephew BV
Stöpler Instrumenten & Apparaten BV
Surgical Concepts
Tornier BV
Trango Medicals BV
van Straten Medical
van Wijngaarden Medical

