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VAN HET BESTUUR

OOK IN DEZE NIEUWSBRIEF
- Een andere kijk op Plastische Chirurgie

Al lange tijd is het bestuur actief bezig om het aantal
opleidingsplaatsen voor 2011 en verder te verhogen. Nadat
we twee jaar lang slechts 7 artsen met de opleiding mochten
laten aanvangen is het aantal instromers voor 2011 nu
vastgesteld op 17. Een mooi resultaat dus, waarbij het
belangrijk is om dit aantal vast te houden voor de jaren
daarna. Een voorwaarde hiervoor is een goed zicht op het
aantal vacatures in Nederland. Nogmaals het verzoek aan u
allen dus om elke vacature, ook als deze al is opgevuld, te
melden aan het secretariaat, zodat we deze kunnen
meetellen bij het afwegen van de benodigde instroom.
Door goed overleg met het ministerie van VWS hopen we bij
de beleidsmakers een beter beeld te geven van de inhoud
van ons vak. Zaken die we hierbij op de agenda plaatsen zijn
strengere regelgeving voor privé-klinieken en misleidend
gebruik van titels en aandachtsgebieden zoals “plastische
aangezichtschirurgie”. Inmiddels hebben deze items ook de
aandacht van de Inspectie van Gezondheidszorg. Al uw
meldingen van onjuist titel- of aandachtsgebied gebruik
wordt door ons meegenomen in deze besprekingen!
Het laatste voorstel van demissionair minister Klink was om
de huisarts meer kleine ingrepen te laten verrichten. Vanuit
het Nederlands Huisartsen Genootschap is eind vorig jaar
een boek uitgegeven waarin een aantal chirurgische
ingrepen wordt beschreven, zoals de bovenooglidcorrectie.
Via een aantal van onze leden zijn al de nodige complicaties
gemeld van met name bovenooglidcorrecties die uitgevoerd
werden door huisartsen. De inspectie is ook hiermee actief,
nadat wij melding hebben gedaan van de geconstateerde
complicaties. Ook is het het bestuur hierover in gesprek met
de NHG, waarbij wij het standpunt innemen dat deze
zogenaamde substitutie zeer ongewenst is door de
onverantwoorde risico’s die hiermee genomen worden.
Daarnaast zijn we volop bezig met het Reputatieprogramma,
waarover verderop in deze nieuwsbrief meer informatie, en
de ontwikkeling van richtlijnen en standpunten. We hebben
uw steun hard nodig bij het leveren van informatie en bij
de participatie van de verschillende kwaliteitsprojecten.
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# # # BELANGRIJK !! # # #
BENT U HET OOK VOLLEDIG EENS MET
DE DRIE NIEUWE CONCEPT RICHTLIJNEN ??
WWW.NVPC.NL >> NVPC >> CONCEPT RICHTLIJNEN

REDACTIONEEL
Tot en met oktober 2008 kreeg u de Nieuwsbrief fysiek
toegestuurd. Sinds januari 2009 heeft u inmiddels vijf
Nieuwsbrieven digitaal opgestuurd gekregen als pdf-bestand.
Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website.
Dit is de laatste Nieuwsbrief die als zodanig verzonden
wordt. Dit najaar ontvangt u de volgende Nieuwsbrief als
een e-mailbericht met daarin enkel actuele informatie en
aankondigingen waarvoor op korte termijn uw aandacht
gevraagd wordt, bijvoorbeeld vanuit het bestuur, de media,
de beroeps belangencommissie, et cetera.
De overige informatie zal zich verdelen over de website (er
is een nieuwe websitecommissie actief) en het nieuwe
initiatief van uw bestuur: de lancering van Het Nederlands
Tijdschrift voor Plastische Chirurgie. Verderop in deze
Nieuwsbrief leest u alles hierover.

Irene Mathijssen
voorzitter NVPC-bestuur

Mick Kreulen
redactie Nieuwsbrief
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EEN ANDERE KIJK OP PLASTISCHE CHIRURGIE
plaatsen, wachtlijsten, specialisten van andere vakgebieden
die plastisch chirurgische ingrepen verrichten en het issue
vergoedingen en verzekeringen.

Wat is het verschil tussen een cosmetisch chirurg en een
plastisch chirurg? Ogenschijnlijk een simpele vraag, maar
nog steeds voer voor veel misverstanden. De beeldvorming
over plastische chirurgie in met name de media is vaak
eenzijdig en belicht een beperkt deel van het brede
vakterrein. De breedte van het vak blijft helaas onderbelicht.
Met het reputatieprogramma van de NVPC wil de
Reputatiegroep, in samenwerking met de leden van de
stuurgroep en een aantal woordvoerders/ambassadeurs
vanuit de NVPC, het negatieve en eenzijdige imago van de
plastische chirurgie omzetten in een positief imago van dit
veelzijdige vakgebied. Plastische chirurgie is immers niet
alleen luxe, maar veel vaker noodzaak. Het is een innovatief
vakgebied dat op allerlei gebieden andere specialismen
aanvult. De belangrijkste doelstelling van het reputatieprogramma is de noodzaak en het belang van plastische
chirurgie duidelijk in beeld te brengen.
Deze imago-verandering willen we bereiken door in te
zoomen op best practices op het gebied van handchirurgie,
kinderplastische chirurgie, reconstructieve chirurgie, zoals
brandwonden en borstreconstructie en hoofd-hals chirurgie.
Maar ook de esthetische chirurgie komt aan bod.
Daarnaast worden andere issues belicht die de verdere
vakontwikkeling belemmeren, zoals het groeiende tekort aan
plastisch chirurgen, het beperken van het aantal opleidings-

Belangrijke wapenfeiten tot nu
Het reputatieprogramma beslaat een periode van ruim
anderhalf jaar met per kwartaal een aantal speerpunten en
thema’s, die door de woordvoerders/ambassadeurs onder de
aandacht worden gebracht van de media en stakeholders,
zoals de overheid, de politiek, zorgverzekeraars, verwijzers,
patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties.
In de eerste maanden heeft het accent gelegen op de
noodzakelijke voorbereidingen, zoals mediatrainingen, het
ontwikkelen van een persmap en het in kaart brengen van
belangrijke en relevante stakeholders. Onderstaand een
overzicht van de meest in het oog springende activiteiten
tot nu toe:
✓ Voorbereiding en woordvoerderslijn TV-programma
Missers, vrijdag 16 april 2010 (casus plastische chirurgie)
✓ Voorbereiding interview kwaliteitskader Ordenieuws
(Medisch Specialisten)
✓ Persbericht en contacten rond toekenning extra
opleidingsplaatsen (VWS)
✓ Voorbereiding en afstemming interviews EenVandaag
(Uitspraak Rock Goerdin)
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EEN ANDERE KIJK OP PLASTISCHE CHIRURGIE (vervolg)
✓ Voorbereiding en woordvoerderslijn TV-programma Pauw
en Witteman, vrijdag 7 mei 2010, (Hay Winters over
gezichtstransplantaties)
✓ Voorbereiding debat op Radio 1, programma De Praktijk,
vrijdag 14 mei 2010, (Vakbekwaamheid bij plastisch
chirurgische ingrepen)
✓ Media-advies persbericht onderzoek Borstvergrotingen
(privé-kliniek)
✓ Voorbereiding en woordvoerderslijn Volkskrant-interview
en follow-up, dinsdag 1 juni, woensdag 2 juni 2010
(Huisarts klust bij als plastisch chirurg)
✓ In voorbereiding: persbericht: Huidoncologie en
plastische chirurgie, opinieartikel Medisch Contact.
✓ Ontwikkeling gedragscode geldend voor alle leden van de
NVPC, als normering voor gedrag, onder andere met
betrekking tot omgang met de media
✓ Ontwikkelen reputatieprogramma voor periode tot en de
zomer 2011 met per kwartaal aandacht voor een aantal
thema’s en speerpunten
✓ Mediatrainingen voor woordvoerders/ ambassadeurs NVPC
✓ Ontwikkelen Persmap: De noodzaak van plastische
chirurgie
✓ Stakeholderanalyse: overzicht van de belangrijkste
opinieleiders, media en beïnvloeders, die NVPC moeten
kennen

Media
Omdat in de praktijk de media voor een groot deel de
beeldvorming over plastische chirurgie bepaalt, vormen
journalisten een belangrijke doelgroep. In een persmap is
belangrijke achtergrondinformatie over plastische chirurgie
en de NVPC beschreven en worden belangrijke misverstanden
in het juiste perspectief geplaatst.
Werken aan de reputatie voor het vak van plastisch chirurg
betekent soms ook voorkomen dat negatieve issues in de
media komen. Oftewel het beperken van schade rond een
incident of complicatie. Een deel van de activiteiten gebeurt
dus achter de schermen.
Bewuste keuze
Naast het voorkomen van negatieve publiciteit is het
belangrijk dat de patiënt zelf in staat is te bepalen voor
welke arts hij kiest: de Nederlander moet bewust kunnen
kiezen voor de kwaliteit van een plastisch chirurg en niet
voor een specialist die zich op andermans vakgebied
begeeft. Als wij als plastisch chirurgen de goede
voorbeelden in de etalage zetten, bouwen we samen aan het
juiste beeld van de plastische chirurgie: een veelzijdig en
innovatief specialisme dat er toe doet!
Tips, suggesties of vragen over het reputatieprogramma of
best practices om te delen met de media? Neem dan contact
op met Arjan Hoek via: a.hoek@reputatiegroep.nl
Arjan Hoek, Reputatiegroep
Ewald Dumont, 1e secretaris NVPC

2nd BOB HUFFSTADT CONFERENCE
Op 12 en 13 november dit jaar organiseren we in Groningen
voor de tweede keer de Internationale Bob Huffstadt
Conferentie, ditmaal met als titel:
Around the trunk and body fat
Onderwerpen 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 t.a.v. de buikwandplastiek) komen hier aan de orde, gebracht door
internationale en nationale sprekers.
We zien u weer graag in Groningen op ons congres.
U kunt zich opgeven via: www.wenckebachinstituut.nl
Prof dr B van der Lei
Prof dr P.M.N. Werker
Universitair Medisch Centrum Groningen
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HET NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE
de wetenschappelijke najaarsvergadering van de NVPC op
zaterdag 2 oktober 2010.

In het kader van de professionalisering van de vereniging is
sinds het voorjaar 2009 de haalbaarheid bestudeerd van het
uitgeven van een officieel 'Nederlands Tijdschrift voor
Plastische Chirurgie'. Behalve de financiële en redactionele
haalbaarheid is met name een inhoudelijke inventarisatie
gedaan. Naast een nieuw podium voor presentatie van uw
onderzoeken in de vorm van Nederlandstalige wetenschappelijke artikels is alle kopij en informatie die in een jaar
rondgaat in publicaties door de vereniging verzameld. De
tijd is rijp voor het Nederlands Tijdschrift voor Plastische
Chirurgie.
In eerste opzet zal het 4x per jaar uitkomen met een oplage
van 500 stuks. Na 1 jaar zal een evaluatie plaatsvinden. Het
is gratis voor alle leden en vaste sponsoren van de NVPC.
Het wordt een full-color uitgave van 32 pagina's per
nummer. Een uitgever van medische tijdschriften met een
professionele redigeerafdeling en redactionele ondersteuning
is reeds aangezocht.
Vanuit de leden kan een bijdrage bestaan uit wetenschappelijke artikels, case-reports, verslagen, aankondigingen, vacatures, 'foto van de maand' en evt. advertenties.
Vanuit het NVPC bestuur en de NVPC commissies kan een
bijdrage bestaan uit aankondigingen, richtlijnen, standpunten, media update et cetera.
Vanuit de Redactie kan bijdrage bestaan uit interviews,
congresagenda, proefschriftvermelding, enquêtes, Nederlandse publicaties in buitenlandse tijdschriften et cetera.
Het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor
Plastische Chirurgie zal feestelijk gepresenteerd worden op

### CALL FOR PAPERS ! ### NTPC@NVPC.NL ###
Wat hebben we nog nodig? KOPIJ! De eerste artikelen zijn
reeds ontvangen en al naar reviewers gestuurd uit de NVPC
die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Stuur uw
Nederlandstalige artikels, cases, technische tips, en
dergelijke in.
DEADLINE voor het eerste nummer is 1 augustus 2010,
DEADLINE voor het tweede nummer dat in januari 2011 zal
verschijnen is 20 november 2010.
Vanaf nu kunt u kopij voor het NTPC insturen naar de
redactie via de speciaal hiervoor geopende mailbox:
NTPC@NVPC.NL
Mick Kreulen
redactie NTPC

ASPS en NVPC
Tijdens de EURAPS in Manchester hebben de besturen van de
NVPC en de ASPS uitgebreid gesproken over een
partnerschap om daarmee internationale betrekkingen en
communicatie te versterken. De ASPS ziet graag een
toename van haar internationale leden alsmede
positionering in een mondiaal netwerk om zich daarmee
sterker te maken voor de plastische chirurgie in eigen land.
Hiertoe benaderen ze verenigingen wereldwijd die aan
fundamentele standaarden voldoen wat betreft opleiding,
certificering, organisatie, kwaliteitscontrole, et cetera.
Het voordeel voor de NVPC van een "Memorandum of
Understanding", zoals zij het noemen, is dat NVPC-leden
gemakkelijker (via het NVPC-bestuur) het Internationaal
lidmaatschap van de ASPS kunnen krijgen zonder benodigde
'sponsor-letters'. De voordelen van dergelijk lidmaatschap
kunt u in detail vinden op de site van ASPS, maar heeft
bijvoorbeeld alleen al een financieel voordeel als u het
tijdschrift PRS wilt ontvangen. Dat is immers gratis voor
ASPS leden en de contributie voor lidmaatschap is de helft
van het abonnementsgeld voor de PRS. Lidmaatschap van de
ASPS is overigens volkomen facultatief. U mag zelf weten of
u hier gebruik van wilt maken. Het partnerschap kost de
NVPC geen geld. De contributie blijft onaangetast.
Het bestuur is geïnteresseerd in het "Memorandum of
Understanding" en is dit goed aan het bestuderen. Wij zien
ook mogelijkheid om inzicht te krijgen achter de schermen
van de organisatie, logistiek, certificering en opleiding van
een beroepsvereniging met 7000 leden en een jaarlijks
budget van 25 miljoen dollar. Wellicht kunnen we er ook wat
van leren. In de ledenvergadering dit najaar zal het ter
stemming komen. Wordt vervolgd.
Mick Kreulen
vice-voorzitter

SKMS-SUBSIDIE HAPPY PATIENT
Via de Orde van medisch specialisten heeft de NVPC een
subsidie gekregen van het SKMS (stichting kwaliteitsgelden
medisch specialisten) om samen met het bedrijf Happy
Patiënt de interactieve patiëntenvoorlichting binnen de
plastische chirurgie vorm te geven.
Het proefschrift (KUN 2008) van Bram Keulers toonde al aan
dat interactieve voorlichting beter is dan voorlichting door
de arts. Naar aanleiding van dit onderzoek is het concept
uitgebreid met een digitale registratie van het informed
consent. De software moet de voorlichting aan patiënten
optimaliseren, de specialist tijd besparen en het informed
consent waterdicht vastleggen.
Met de subsidie zullen twee programma’s gebouwd en getest
worden. Het betreft een programma voor de ooglidcorrectie
en een voor de mammareductie. Na een kleinschalige test
zullen beide programma’s voor een jaar gratis beschikbaar
komen voor alle leden van de NVPC (2011). De resultaten
zullen gebruikt worden om de programma’s verder te
optimaliseren. Het moet ervoor zorgen dat hierna voor
diverse ingrepen voorlichtingsprogramma’s beschikbaar
komen.
Hay Winters
Bram Keulers
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DR TULP FOUNDATION

11 en 12 juni organiseerde de Dr Nicolaes Tulp foundation
haar jaarlijkse cursus in Utrecht. Dit keer was het de Face to
Face course waarbij Ronald Bleys ons wederom op
vertrouwde wijze de anatomie van het gelaat liet zien.
Michael Pfulg en Jurgen Holle leerde ons in de snijzaal de
tips en tricks van het faceliften en de periorbitale chirurgie,
waarbij de vloerfaculty op enthousiaste wijze de cursisten
begeleiden. Hans, Julien, Michael, Roland, Pascal, Jan,
Michiel,en Heike DANK !!
Heb je de cursus dit jaar gemist, volgend jaar organiseert Dr
N Tulp op 24 en 25 juni the hands on hands course. Voor
informatie www. drtulp.nl
Tot dan!!!!
namens dr Tulp,
Martine van Huizum

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 privé-kliniek 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.

Peter Lichtveld
(1930-2010)
Op 23 juni 2010 is onze collega plastisch chirurg
Peter Lichtveld in Amsterdam overleden.
Peter was een esthetisch creatieve denker uit een
zeer artistiek milieu. Hij was een vrijzinnig medicus
die binnen de calvinistische specialistenwereld
opviel door zijn non-conformistisch gedrag, die
moest vechten tegen de vooroordelen van de
plastische chirurgie, zeker als het om de esthetische
chirurgie ging. Hij was een begenadigd operateur,
een goed didacticus, die beklemtoonde dat de
plastische chirurgie meer inhield dan alleen het
'zachte' snijden, waar hij in 1994 een boek over
schreef ('De kunst van het zachte snijden'). Wat hij
vooral uitstraalde was de kunst van een levensgenieter te zijn, met veel activiteiten binnen de
heuse literatuur, de muziek en vooral de fotografie.
Hij was een medicus om jaloers op te zijn.

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

(Deze foto van Peter is
genomen ten tijde van
een mini-symposium ter
ere van zijn afscheid in
1996 te Amsterdam)

Maatschap Plastische Chirurgie,
Afdeling P 3.07,
Postbus 10400
8000 GK Zwolle.
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VACATURE PLASTISCH CHIRURG

NVEPC-CONGRES
Graag uw aandacht voor het onderstaande NVEPC-congres op
vrijdag 10 december 2010.
Ren Nio
NVEPC

De afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie van
het VUmc te Amsterdam heeft per direct een vacature voor
een
Plastisch Chirurg 0.8 fte (m/v)
met als aandachtsgebied Hand en Pols Chirurgie.
De universitaire aanstelling kan verder worden aangevuld met
werkzaamheden in The Hand Clinic.
De afdeling
De afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie
van het VUmc te Amsterdam heeft vier speerpunten:
reconstructieve/micro chirurgie; kinderplastische/schisis
chirurgie; hand/pols chirurgie; genderchirurgie. Er is een
samenwerkingsverband met het Jan van Breemeninstituut,
de Jan van Goyenkliniek en The Hand Clinic.
Op dit moment zijn 6 stafleden (allen 0.8 fte) werkzaam
binnen de afdeling, verdeeld over de verschillende
speerpunten, met als motto: Plastic Surgery is happy
surgery!
Wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste collega die zich hopelijk snel
“thuis voelt“ in ons team en onze manier van werken.
Versterking/uitbreiding wordt uitdrukkelijk gezocht in het
speerpunt hand/pols chirurgie. De kandidaat is echter tevens
inzetbaar voor de algemene plastische chirurgie, inclusief
diensten. Daarnaast is hij/zij betrokken bij het
wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs ten behoeve
van arts-assistenten en co-assistenten.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met
uitzicht op een vast dienstverband. Het bruto maandsalaris
is afhankelijk van opleiding en ervaring. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair
Medische Centra.
Inlichtingen en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact
opnemen met
prof.dr. M.J.P.F. Ritt, hoofd afdeling Plastische,
Reconstructieve en Hand Chirurgie VUmc, 020-4443261.
Uw sollicitatie (inclusief curriculum vitae) kunt u per brief
richten aan het VUmc, ter attentie van prof.dr. M.J.P.F. Ritt,
kamer 4D120, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam, of per email: ritt@vumc.nl.
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HET 12E LUSTRUM VAN DE NVPC IS GEVIERD OP "DE ROTTERDAM"
Het 12e lustrumjaar is nog niet voorbij,
maar het feest zit er alweer op! Wij
hebben er enorm van genoten. Het
prachtige weer, de prachtige locatie en vooral
alle prachtige feestgangers. Uitgedost voor de
rally, uitgedost voor het feest. De hele NVPC
heeft dit lustrumfeest tot een groot succes
gemaakt. Dank daarvoor aan iedereen.
De sponsors van de NVPC hebben zich bijzonder flexibel
opgesteld in dit alternatieve programma en ook actief
bijgedragen tot de activiteiten die dit lustrum zo bijzonder
hebben gemaakt.
Het lustrum begon meteen met een hoogtepunt. De rally.
Indrukwekkend mooie auto's over het circuit Zandvoort;
overal breed lachende en enthousiaste deelnemers,
prachtig weer, een heerlijke lunch en eindigend
op het zonovergoten achterdek van de SS
Rotterdam. Voor een dag waren alle plastisch
chirurgen verbonden tot een groot collectief van
genietende rally-rijders. Een groot succes. De rally
werd gewonnen door Leeuwarden, de prijs voor de
mooiste bolide was uiteraard voor de Bugatti van Rick
Scholten en de pittigste crew waren de Pink Ladies die
bol van de accessoires geen seconde uit hun rol vielen.
Het feest kon los op de SS Rotterdam waar voor de NVPC
een spetterend vuurwerk over de skyline van Rotterdam
geschoten werd.
Zaterdag een geheel nieuw en afwijkend wetenschappelijk
programma met workshops, een paneldiscussie, verfrissende
en vooral inspirerende lezingen van Maarten van der Weijden
en Marlies Dekkers, de uitreiking van de Esserprijs en
natuurlijk de dertien hilarische inzendingen voor het Eerste
NVPC Filmfestival. Een bijzonder afwisselend programma
eindigend met een spectaculaire uitreiking van de
FilmFestival Awards.

-8 -

Juni 2010; 14(2)

De prijs voor de Beste Film ging overtuigend naar
Maastricht. De beste mannelijke hoofdrol naar Roel
Fresow en de beste vrouwelijke hoofdrol naar Coralien
Broekhuysen, zonder twijfel. De Beste Parodie kwam
natuurlijk uit Rotterdam maar de beste Actie kwam uit
de VU en de beste effecten uit het AMC. De inzending
uit Nijmegen greep net naast de prijzen, maar daar
werd nog het meest over nagepraat. Het spektakel uit
de inzendingen smaakt naar meer. Er zal vast en zeker
een vervolg komen op dit FilmFestival.
U kunt nog nagenieten van alle foto's van het Lustrum
op de website:
www.nvpclustrum.nl
Uw lustrumcommissie op de Buick WildCat:
Leonie Woerdeman, Leonard Corion,
Jean Bart Jaquet, Mick Kreulen,
Marleen Meesters, Hinne Rakhorst &
Carlo Welters

Marlies Dekkers

Maarten vdr Weijden

Beste Vrouw
Coralien Broekhuysen

Award Ceremonie
Marjoleine de Lange

Beste Film
John Sawor

Beste Mannelijke Hoofdrol
Roel Fresow
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NVPC-DAGEN 2010
Om de kostbare Domus Medica te ontwijken bent u de
afgelopen jaren op rondreis door Nederland tijdens de NVPCdagen. Den Bosch, Utrecht, Maastricht en Rotterdam heeft u
onlangs bezocht. Het bestuur is actief aan het zoeken naar
een vaste vergaderlocatie voor de NVPC-dagen in het
voorjaar. In het najaar blijft ruimte voor organisatie op
locatie. Daarnaast wordt op dit moment met het bureau dat
de ondersteuning van de Lustrumvergadering verzorgd heeft
('Sfeerbeheer') bekeken of een vaste professionele
ondersteuning van de organisatie binnen het bestaande
budget gerealiseerd kan worden.

De Scholingsdag 2010 zal in het najaar weer een reguliere
scholingsdag zijn met als thema "Esthetische Chirurgie II".
Deze wordt gehouden op Vrijdag 1 oktober 2010.
De Wetenschappelijke Najaarsvergadering 2010 zal worden
gehouden op Zaterdag 2 oktober 2010.
Het is najaar dus u gaat met ons mee op locatie, ditmaal
naar AMSTERDAM !
SCHOLINGSDAG EN NAJAARSVERGADERING 2010
1 & 2 OKTOBER 2010
WESTERGASFABRIEK --- AMSTERDAM

Dit najaar zou er weer een gezamenlijke wetenschappelijke
vergadering met de Belgische vereniging plaatsvinden. Op
de ledenvergadering van 24 maart heeft u gehoord dat deze
gezamenlijke sessie dit keer NIET doorgaat. Op dit moment
zijn de besturen van de NVPC en de RBSPS met elkaar in
gesprek over de mogelijkheden van samenwerking in de
toekomst.

Eerstvolgende NVPC-dagen:
Scholingsdag Voorjaar 2011
NVPC Vergadering Voorjaar 2011

Donderdag 7 april 2011
Vrijdag 8 april 2011

Het NVPC bestuur
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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
Cablon Medical BV Emdaplast BV
Covidien
J.B. Implants Services BV
KCI Medical
Laprolan BV
Meda Pharma BV
MediMast
Oudshoorn Chirurgische Techniek
Philoderm
Q-Med Benelux BV
Qliniq Medical
Quamedical
Smith & Nephew BV
Stöpler Instrumenten & Apparaten BV
Surgical Concepts
Tornier BV
Trango Medicals BV
van Straten Medical
van Wijngaarden Medical

