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08:30 Inschrijving en ontvangst
08:55 Opening

sessie 1 Congenitaal 
09:00 M.J. Cornelissen  | Rotterdam  | Samenwerking bij prenatale detectie van unisuturale craniosynostose
09:06 D.O. Visscher  | Amsterdam  | Tissue engineering van oorkraakbeen met een 3D-geprinte poreuze PCL-

mal, een collageen scaffold en hydrogel
09:12 E.J. Bos  | Amsterdam  | Ontwikkeling van een parametrisch model voor oorreconstructie: een nieu-

we stap richting geïndividualiseerde implantaten
09:18 M. Baas  | Rotterdam  | Multidisciplinaire aanpak in de identificatie van genetische afwijkingen oor-

zakelijk voor handafwijkingen
09:24 Discussie

sessie 2 algemeen
09:30 N. Beudeker  | Hengelo/Almelo  | Een interne audittechniek voor kwaliteitsverbetering door indicatormeting 

en individuele performancemeting 
09:36 T.C. van de Grift  | Amsterdam  | Geslachtsaanpassende chirurgie - langetermijntevredenheid en kwaliteit 

van leven
09:42 W.B. van der Sluis  | Amsterdam  | Laparoscopische darmvaginaplastiek; een klinisch overzicht van een cohort 

van 55 patiënten
09:48 A.M. Malyar  | Maastricht  | Ontwikkeling van een nieuw robotsysteem voor microchirurgische ingre-

pen: de eerste testresultaten
09:54 Discussie

sessie 3 litteken
10:00 C. Kouwenberg  | Rotterdam  | De invloed van keloïden op de kwaliteit van leven
10:06 V. Tanaydin  | Maastricht  | Effectiviteit van op maat gemaakte oorclip als keloïdbehandeling na chirur-

gische excisie
10:12 C.M. Stekelenburg  | Utrecht  | Perforatorlappen versus volledige dikte huidtransplantaten voor de behan-

deling van brede littekencontracturen: een multicenter gerandomiseerde 
studie 

10:18 Discussie

10:25 Koffie met sponsoren

sessie 4 hanD 
11:00 C. Zhou  | Rotterdam  | M. Dupuytren: klinisch onderzoek door een symbiose tussen de academie 

en periferie
11:06 A.T. Malsagova  | Almelo  | Sterke verbetering functionaliteit van de hand na revascularisatie bij het ste-

notisch hypothenar-hamersyndroom
11:12 Y. Bachour  | Krommenie  | Distale poolresectie van het scafoïd 
11:18 J.P. Rijnja  | Rotterdam  | RM finger prothese artroplastiek van het interphalangeale en metacarpop-

halangeale gewricht
11:24 Discussie

Programma wetenschappelijke voorjaarsvergadering nVPc

PRoGRAMMA luStRuM nVPc

10 april 2015, Berg en terblijt, hotel Vue de Montagne, la caverne
09:00/10.00  | Examen

PRoGRAMMA WEtEnSchAPPElijkE VooRjAARSVERGAdERinG nVPc 

11 april 2015, Vroenhoven (BE), onder de brug/Brug Vroenhoven

nvpc dagen
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sessie 5 vet 
11:30 T.K. Krastev  | Maastricht  | Studieprotocol van 'the BREAST trial' (the Borst Reconstructie met Externe 

pre-expansie en Autologe vettransplantatie versus Standaard Therapietrial)
11:36 V.M. Monpellier  | Utrecht  | Postbariatrische contourherstellende chirurgie in Nederland 
11:42 K.C.A.L. Cheriex  | Amsterdam  | Eerste resultaten van mamma-augmentaties met lipofilling met en zonder 

BRAVA-pre-expansiebehandeling
11:48 Discussie

sessie 6
11:55 Rutger Mollee  | TEDx Speakercoach  

&Comedian
 | Start inspiring each other!

12:45 LUNCH met sponsoren

sessie 7
14:15 Bestuur  | Samenwerken in NVPC
14:20 Marc Lammers  | FIH Master Coach  | Van goed naar goud

15:15 THee met sponsoren

sessie 8 mamma 
15:45 K.E.M. Cox-Limpens  | Maastricht  | Zeldzame maar serieuze complicatie van mammaprothesen: grootcellig 

anaplastisch lymfoom
15:51 R.M. Schols  | Maastricht  | De lateral thigh perforator (LTP) lap voor autologe borstreconstructie
15:57 J. Beugels  | Maastricht  | Complicaties bij bilaterale versus uni laterale DIEP-borstreconstructies: 

multicenter studie naar 530 vrije lappen
16:03 T.C. van Alphen  | Utrecht  | Het omentum als vrije lap voor autologe borstreconstructies
16:09 Discussie

sessie 9 geheime ingreDiënten
16:15 De lustrumcommissie  | Vier plastisch chirurgen strijden om de titel 

 | Master Chef Plastische Chirurgie

prijsuitreikingen
16:30 Uitreiking beste voordracht
16:33 Uitreiking labrat-prijs en reisbeurs
16:36 Uitreiking geheim ingrediënt van de dag

16:45 BoRReL


