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Dr. Hinne Rakhorst, werkzaam bij het Medisch Spectrum 
Twente en Ziekenhuisgroep Twente, volgt prof. dr. René 
van der Hulst op als voorzitter van het NVPC-bestuur. ‘Ik wil 
graag de lijn van mijn voorganger voorzetten. De vereniging 
is flink in beweging, die energie wil ik er in houden. Inmid-
dels werken alle betrokken partijen in Nederland samen om 
de best mogelijke zorg voor patiënten te bewerkstelligen, dat 
was vroeger ondenkbaar’, stelt Rakhorst. ‘De plastische chi-
rurgie is een prachtig vak, dat alles heeft. Het vraagt kennis 
van basale anatomie, draait om techniek en draagt bij aan 
functie, esthetiek en leven. Of het nou om handchirurgie, 
esthetiek of oncologie gaat, de kern is dat wij als plastisch 
chirurgen veel kunnen betekenen voor patiënten. Dat is ook 
mijn eigen drijfveer en maakt dat dit vak mijn passie is’, 
vertelt Rakhorst, die geen nieuw gezicht is in het bestuur. 
Hij werd al tijdens zijn opleiding gevraagd voor het bestuur 
en heeft zich als bestuurslid onder meer gericht op het ont-
wikkelen en implementeren van het borstimplantatenregis-
tratiesysteem. ‘Het was voor mij een hele eer om als arts-
assistent gevraagd te worden, heel bijzonder. Ik zat al in het 
bestuur voor ik stemrecht had! Als secretaris werd ik al snel 

bij belangrijke dossiers betrokken, ik kreeg alle vertrouwen. 
En ook nu is het bijzonder dat ik op deze plek mag staan, dat 
is mogelijk nog een groter compliment.’

Doelstellingen

Wat Rakhorst betreft moet de beroepsvereniging nog trans-
paranter worden. ‘Ieder lid moet de kans krijgen en kunnen 
meedenken. En dat is de laatste jaren al goed gelukt. Een 
bestuur hoort niet in een ivoren toren te zitten maar juist 
feeling met de werkvloer te hebben. En dat hebben we’, zegt 
Rakhorst. Het bestuur heeft een aantal dossiers waar ze haar 
pijlen op richt. Zo wil ze ervoor zorgen dat iedereen kan 
meedoen aan klinische studies. ‘We worden tegenwoordig, 
binnen de academie, afgerekend op wetenschap, het publi-
ceren van artikelen. Iedereen is met zijn eigen dingen be-
zig, maar hoe goed werkt dit nou eigenlijk? Als vereniging 
pakken we de handschoen op en kijken we hoe we landelijk 
kunnen organiseren dat iedereen kan bijdragen en meedoen 
aan multicenter trials, ook met maar een paar patiënten. Er 
moet goed nagedacht worden over beloningsstructuren voor 
het meedoen aan studies. Ook moet auteurschap mogelijk 
worden als je bijvoorbeeld tien patiënten aandraagt’, legt 
Rakhorst uit. Überhaupt kunnen op het gebied van weten-
schap nog stappen gemaakt worden. Het verbeteren van de 
kwaliteit en de output is een persoonlijk doel van Rakhorst. 
‘Daarom is een wetenschapskoepel (WKNVPC) opgericht 
en willen we daar geld voor vrijmaken. Het doel van deze 
wetenschappelijke koepel is het bevorderen van wetenschap-
pelijke productie, cohesie en samenwerking binnen de gele-
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verder komen. We moeten af van het lokale hokjesdenken 
en toe naar meer gezamenlijkheid, een soort maatschap Ne-
derland in plaats van lokale maatschappen. Vanuit die ge-
dachte hebben we met de NVEPC (Nederlandse Vereniging 
voor Esthetische Plastische Chirurgie), een hele belangrijke 
zustervereniging, een denktank opgericht om de esthetiek 
strakker te organiseren en te professionaliseren.’

deren van de NVPC. Niet alleen op het gebied van onderzoek 
en fondsenwerving staat samenwerken centraal voor ons als 
bestuur, maar ook op andere gebieden. We lopen bijvoor-
beeld het risico de esthetische handchirurgie te verliezen als 
we niet samenwerken. We zijn een kleine en hechte club, we 
moeten elkaar helpen. Hoe meer we kennis centraal delen 
en met elkaar samenwerken, binnen ons vakgebied én met 
andere specialisten, hoe meer we van elkaar leren en samen 

Vicevoorzitter Marc Mureau
Dr. Marc Mureau (Erasmus MC en St. Franciscus Gasthuis, 
Rotterdam) is vicevoorzitter van het bestuur. Toen Mureau 
startte als geneeskundestudent wist hij al dat hij een chirur-
gisch vak wilde gaan doen. In zijn derde jaar kwam hij voor een 
onderzoek bij de plastische chirurgie terecht en dat beviel zo 
goed dat hij daar tevens is gaan promoveren en uiteindelijk de 
opleiding tot plastisch chirurg is gaan volgen. ‘Ik ben al eerder 
voor het bestuur van de NVPC gevraagd, toen Irene Mathijs-
sen voorzitter was. Toen heb ik dat nog afgehouden maar ben 
in die tijd wel voorzitter geworden van de richtlijncommissie 
borstreconstructie. Nu ben ik er wel ingestapt, en we hebben 
een leuke gezellige groep. Ik ben zelf voorzitter van de commis-
sie kwaliteit en ik hoop dan ook dat we als bestuur goede kwa-
liteitsdocumenten, met minimale en optimale kwaliteitseisen 

en randvoorwaarden, kunnen afleveren voor de Nederlandse 
plastisch chirurgen. Dat heeft nog flink wat voeten in de aarde. 
Met optimalisatie van kwaliteit in de breedste zin kan onze be-
roepsgroep zich verder professionaliseren’, denkt Mureau. Het 
hele kwaliteitsbeleid wordt verder ontwikkeld. Zo worden richt-
lijnen aangepast aan de huidige eisen en ook het visitatieproces 
wordt verbeterd en gestandaardiseerd. ‘Op dit moment slokt de 
esthetische zorg veel energie van ons als bestuur op. En ik hoop 
dan ook dat we daarin de nodige stappen maken, maar we zijn 
zeker geen “one-issue-bestuur”, benadrukt Mureau. Hij hoopt 
daarnaast dat leden hun eigen verantwoordelijkheid nemen als 
ze willen dat iets verandert. ‘Meld je dus aan voor een commis-
sie als er mensen gezocht worden. Er zijn voldoende richtlijnen 
die geüpdatet moeten worden.’

Eerste secretaris Michiel Zuidam
Dr. Michiel Zuidam (Erasmus MC en Franciscus, locatie Gast-
huis, Rotterdam) ontwikkelde tijdens zijn studie geneeskunde 
al interesse voor handchirurgie en biomechanica. ‘Ik rolde in 
een onderzoek waarin handanatomie centraal stond. Dat vond 
ik zo leuk dat ik voor de plastische chirurgie heb gekozen’, al-
dus Zuidam. Tijdens de opleiding organiseerde Zuidam, onder 
andere met Rakhorst, al verschillende dingen en was betrokken 
bij onder meer Kortjakje. ‘Ik heb altijd interesse gehad voor de 
bestuurlijke kant. Dan is dit een logische vervolgstap, ik ben 
blij dat ik me als bestuurslid voor de vereniging kan inzetten. 
En het is ook gewoon hartstikke leuk en leerzaam om van de 

hoed en de rand te weten en mede invloed te hebben.’ Zuidam 
vindt het belangrijk de samenwerking binnen de wetenschap 
te verbeteren. ‘Het zou mooi zijn als we met behulp van de, dit 
jaar opgerichte, wetenschapskoepel landelijk beter gaan samen-
werken op het gebied van onderzoek. Dat is wat mij betreft een 
van onze belangrijkste pijlers. Daarnaast zou het fijn zijn als 
iedereen zich geroepen voelt om iets bij te dragen aan de ver-
eniging, dat hoeft niet veel tijd te kosten. Bijvoorbeeld alleen al 
meedenken over de wetenschapskoepel is waardevol. We willen 
graag iedereen betrekken bij de vereniging. Je kunt ons dan ook 
altijd bellen met ideeën of vragen’, benadrukt Zuidam.

Penningmeester Andrzej Piatkowski de 
Grzymala
De nieuwe penningmeester van het bestuur is Andrzej Piat-
kowski de Grzymala (MUMC+ en VieCuri Venlo), die genees-
kunde in Aken (Duitsland) heeft gestudeerd. ‘Ik was op zoek 
naar een promotieonderzoek en kwam eigenlijk bij toeval bij de 
plastische chirurgie terecht. Maar vond het direct heel leuk, het 
vak en ook de mensen en ik wist dan ook meteen dat ik verder 
wilde in de plastische chirurgie. Het is enorm boeiend omdat 
het een heel breed vak is; het reikt van de brandwondenchirur-
gie tot handchirurgie en cosmetische chirurgie. Het is iedere 
keer weer een uitdaging aan de eisen van de patiënt te voldoen 
en vooral het mooiste resultaat te bereiken’, vertelt Piatkowski 
de Grzymala. Na zijn promotieonderzoek, de opleiding plasti-
sche chirurgie en twee jaar fellowship handchirurgie (tevens 
in Aken) vertrok Piatkowski de Grzymala voor een fellowship 

esthetische chirurgie naar de VS, waarna hij in de zomer van 
2011 in Nederland is komen werken. ‘Sinds ik in Nederland 
ben, wilde ik graag actief zijn binnen de vereniging, dat heb ik 
ook aangegeven bij het toenmalige bestuur. Ik ben in novem-
ber 2015, tegelijk met Hinne Rakhorst en Michiel Zuidam, ge-
start als penningmeester en het bevalt goed.’ Ook Piatkowski 
de Grzymala benadrukt dat een belangrijk doel van het bestuur 
samenwerken is. ‘Samenwerken, zowel binnen Nederland als 
op Europees vlak. Als we kunnen bereiken dat alle collega’s sa-
menwerken en het niet ieder voor zich is, dan zou dat mooi zijn. 
Voor mij als penningmeester is het een moeilijke periode met 
mutaties op het gebied van onder meer vergoedingen. Op finan-
cieel gebied zal de vereniging ook veel veranderingen doorma-
ken de komende tijd, hoewel dat misschien niet direct zichtbaar 
is voor de leden.’
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Ali Pirayesh
Ali Pirayesh (Amsterdam Plastic Surgery en Universitair Zie-
kenhuis Gent, België) maakt sinds begin 2016 deel uit van het 
NVPC-bestuur en is tevens bestuurslid van de NVEPC. ‘De 
plastische chirurgie heeft me altijd geboeid. Als kind heb ik in 
Iran veel brandwonden gezien, hier is mijn fascinatie voor dit 
uitdagende vak ontstaan. De combinatie van wetenschap, tech-
niek en kunst spreekt mij aan in de plastische chirurgie’, zegt 
Pirayesh, die voor zijn coschappen in de VS een fellowship plas-
tische chirurgie heeft gedaan. Zijn opleiding tot plastische chi-
rurg volgde hij in het Universitair Ziekenhuis Gent waar hij ook 
de kunsthuid ‘Glyaderm’ ontwikkelde, de eerste niet-commerci-
ele kunsthuid voor de behandeling van onder andere brandwon-
den. Hierna werkte hij als plastisch chirurg in Brazilië en Enge-

land om zich verder te bekwamen in de esthetische plastische 
chirurgie. Sinds 2010 werkt hij in Amsterdam. Ik heb mij sterk 
gemaakt voor de problemen die spelen met cosmetisch artsen. 
Opereren zonder adequate specialistische opleiding is niet 
meer van deze tijd. Als NVPC-leden zien we jaarlijks veel pa-
tiënten met schade als gevolg van fout uitgevoerde operaties. 
Ik heb samen met Berend van der Lei vanuit de NSEG, waar 
we gelukkig geen deel meer van uitmaken, veel contact met het 
NVPC-bestuur en ben ik gevraagd voor de portefeuille esthe-
tiek. Dat doe ik met veel plezier! Plastisch chirurgen zijn de 
pioniers van de esthetiek en reconstructieve chirurgie, waarbij 
de trias veiligheid, kwaliteit en artistiek handwerk belangrijk is. 
Wij zijn hier het beste voor opgeleid en we moeten dan ook 
zorgen dat we deze gebieden behouden’, benadrukt Pirayesh.

ik bijvoorbeeld niet naar een stafvergadering maar dat doen 
anderen. Dat is heel fijn en daar ben ik mijn collega’s erken-
telijk voor. In Twente hebben we een van de drukste maat-
schappen. We hebben een mooie club en zijn gespecialiseerd 
in hoofd-halschirurgie, hand- en esthetische chirurgie. We 
zoeken overigens nog een paar mensen met ambitie.’

trots op

Hoewel er nog stappen gemaakt kunnen worden, is er al veel 
bereikt de laatste jaren. ‘Zo ben ik trots op ons mediabeleid. 
We zijn strak aan de bal en hebben een duidelijke strategie. 
We zijn minder reactief dan voorheen, we zijn van defensief 
naar offensief gegaan. Oude bestuursleden en commissies 
verdienen hiervoor een compliment. Het is fijn om te merken 
dat het met ons imago goed zit. Het beeld van de plastische 
chirurgie is sterk verbeterd en inmiddels gewoon goed. Daar-
naast zit het met de kwaliteit die we leveren ook goed. Veel 
leden zijn bezig met richtlijnen en visitatie. En door onze jaar-
lijkse examens hebben we een streepje voor op andere specia-
listen als het gaat om het onderhouden van onze kennis. Deze 
professionaliseringsslag geeft ons een voorsprong. Daarom 
moeten we ook de opleiding blijven bewaken en goede men-
sen en gemêleerd aannemen’, besluit Rakhorst.

UitDragen en van elkaar leren

‘We dragen als plastisch chirurgen niet genoeg uit wat voor 
een goed werk we leveren. Terwijl ons vak zich daar eigen-
lijk wel goed voor leent. Waar bijvoorbeeld kankeronderzoek 
enorm gesubsidieerd wordt, is dit voor de reconstructie niet 
het geval. Daar liggen nog veel kansen. Zowel op het gebied 
van reconstructie als esthetiek is het een uitdaging voor 
ons om de komende jaren te laten zien dat we een enorme 
meerwaarde hebben en onderscheidend zijn in uitkomst. 
Laat dus als plastisch chirurgen aan je ziekenhuis zien dat 
jullie per saldo ziekenhuisbudget besparen. Dit zijn de uit-
dagingen van de werkvloer. Als we daarin concrete stappen 
maken, dan kunnen we daar over drie à vier jaar de vruchten 
van plukken. We zullen moeten leren hoe we succesvol wor-
den in dit soort zaken.’
Niet iedereen kan alles beheersen. Daarom is het volgens 
Rakhorst van belang dat plastisch chirurgen van elkaar leren. 
‘Onze leden moeten inzien dat de vereniging voor iedereen 
is, en rendement moet opleveren. “Wat in jezelf zit, zit in de 
vereniging. En wat in de vereniging zit, zit in jou”, zeg ik al-
tijd’, aldus Rakhorst. ‘Het bestuur is maar een klein deel van 
de vereniging. Mocht je ideeën hebben, meld je dan en doe 
het meteen vandaag. Wij staan voor alle suggesties open en 
kijken wat we kunnen doen. We moeten voor elkaar opstaan, 
elkaar kunnen adviseren, corrigeren en aanvullen. Anders 
komen we nergens. Als iets je passie is, maak er dan tijd voor. 
Iedere plastisch chirurg heeft het erg druk. Ik heb gelukkig 
de nodige steun, mijn maatschap geeft me de ruimte. Zo ga 
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Kees IJsselstein 
Ook Kees IJsselstein (Albert Schweitzerziekenhuis, Dordrecht), 
bestuurslid sinds 2001, is eigenlijk toevallig de plastische chi-
rurgie ingerold. ‘Het is niet zo dat ik van jongs af aan wist dat 
ik plastisch chirurg wilde worden. Maar toen ik er toevallig mee 
in aanraking kwam, vond ik het meteen leuk en ik ben blij dat 
ik voor dit vakgebied heb gekozen’, aldus IJsselstein. Hij is via 
via bij de vereniging betrokken geraakt. ‘Via een collega die ik 
goed kende wist ik dat er vraag was naar mensen bij de beroeps-
belangencommissie. Toen ik daar een jaar of drie à vier in zat 
ben ik in het bestuur gestapt. Komend jaar stop ik, dan zit mijn 
termijn van zes jaar er op. Het is jammer dat het zo lastig blijkt 

om mensen, met name jonge collega’s, bereid te vinden om wat 
de doen binnen de vereniging. Ik zou het iedereen echter aanra-
den. Je leert er veel van, komt met veel mensen in aanraking en 
kunt jezelf ontwikkelen op andere gebieden. Er komt van alles 
op ons af als bestuur. Zo krijgen we bijvoorbeeld veelvuldig te 
maken met veranderingen in regelgeving. Wij proberen dit dan 
zo goed mogelijk te laten uitpakken voor de beroepsgroep. Te-
genwoordig is er naast de inhoud van ons vak heel veel gaande, 
het is belangrijk om je daar ook mee bezig te houden. Het is 
verstandig je, of dat nou bij de wetenschappelijke vereniging 
of binnen je ziekenhuis is, op bijvoorbeeld organisatorisch of 
managementvlak ook te ontplooien’, stelt IJsselstein.




