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aan een ander te gunnen! (WIE??) Als het NTPC volledig di-
gitaal gaat, wil ik dit podium nog even misbruiken om mijn 
nadrukkelijke tips hiertoe van de hand te doen. De huidige 
redactie is overigens nog steeds vóór een fysieke uitgave naast 
een digitale, tweemaal per jaar met programma en abstract-
boek voor de beide NVPC-dagen, gefinancierd door de spon-
soren op die dagen die hun product in ruil daarvoor mogen 
aanprijzen in het blad. Met de content en het doel uit de eerste 
paragraaf van dit voorwoord voor ogen.

Overlevingstip #1: ALLE content van ALLE nummers moet 
eenvoudig doorzoekbaar zijn. Het is nu al eigenlijk prut dat we 
geen zoekmachine hebben die de 8 jaargangen van het NTPC 
kan doorzoeken, terwijl alle content digitaal beschikbaar is. 
Echter, in haar digitale velletje is een niet-doorzoekbaar tijd-
schrift m.i. ten dode opgeschreven. 

Overlevingstip #2: eenvoudige en overzichtelijke interface die 
de huidige inhoudsopgave of zoekresultaat op elk schermpje 
weergeeft en direct mogelijkheid tot favoriet (markeren) of 
download geeft. Het hele artikel dient ook te lezen te zijn op 
de app, maar de meeste mensen zit nog in een fysiek-digitale-
transitie en zullen het toch willen downloaden en uitprinten. 
Net als bij PubMed. De app van de European JHS is een mooi 
voorbeeld.

Overlevingstip #3: de moeilijkste. De meeste content zoals ik 
boven beschrijf, gaat helemaal niet over de behandeling van 
de pukkel op uw neus. Het gaat over zaken die ons verbinden 
in de vereniging. Hoe kan je dat nou digitaal delen? Via onze 
website lukt het ook al niet goed. Wellicht door de mogelijk-
heid om PUSH-berichten te accepteren over workshops, refe-
reeravonden, cursussen en congressen die leden organiseren. 
Nu gaat dat via dat andere kanaal met artrose: e-mail. Erg old 
skool, voor een digitale wannabe. Nee, dan de vacatures die mij 
via de NetwerkApp om de oren vliegen. Da's een goeie start. 
Maar, ik vind het ook leuk om te horen als er (aspirant)leden 
promoveren, en waarop. Als er een afscheid of een inauguratie 
is. Wat gebeurt er allemaal in plastisch Nederland? Misschien 
zelfs een leuk multiple-choice-weet-u-dit-nog-vraagje als aan-
kondiging van de scholingsdag. 'Kan allemaal digitaal!!' hoor 
ik de uurtje-factuurtje-app-bouwer al juichen! Haha, ik ben be-
nieuwd hoeveel goedkoper dit gaat zijn. Neenee, ik dwaal niet 
af. Overlevingstip #3 is dat een digitaal tijdschrift interactief en 
stiekem best wel push-erig moet zijn. Anders kijkt niemand er 
naar. We zullen er immers aan moeten wennen.

Boehoe, dit was mijn laatste voorwoord. Ik hoop ooit nog wat 
te mogen tetteren via uw tablet als ik weer een bloedgolf voor 
mijn ogen krijg over een of andere plastische zottigheid. Weet 
je wat, reken er maar op. 

Mick Kreulen

In oktober 2010 werd in het lustrumjaar van de NVPC het al-
lereerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Plas-
tische Chirurgie gelanceerd. Het lukte destijds niet om het 
blad tijdens de lustrumfestiviteiten te presenteren door het 
intensieve voorwerk dat nodig bleek. Uiteindelijk werd beslo-
ten dat we bewust niet het pad richting de National Library of 
Medicine op zouden gaan (zodat je ook op PubMed te vinden 
bent). Hoe kneuterig het ook klinkt, we kozen er bewust voor 
om meer te leunen in de richting van een clubblad. Een blad 
waar behalve case-reports, klinische lessen ook voorlopige re-
sultaten van lopende onderzoeken in gepresenteerd kunnen 
worden, bijdragen waardoor niet-patiëntgebonden activiteiten 
van leden een beetje gaan leven in de vereniging, waardoor 
wetenschappelijke activiteiten en samenwerkingen een beetje 
landelijk gaan leven en multicentered van de grond kunnen 
komen, een platform om je te profileren en je refereeravon-
den, workshops, congressen e.d. te presenteren, interviews 
met leden, promotie-onderzoeken, ingezonden brieven, infor-
matieve stukken vanuit het bestuur of commissies, columns, 
boekbesprekingen, en natuurlijk de programma's van de we-
tenschappelijke vergaderingen en haar abstracts. Da's inder-
daad geen Pubmed-materiaal. En ook heel bewust een fysiek 
blad. De beoogde content zou het volgens ons niet goed doen 
in digitale vorm (net als de stervende digitale NVPC Nieuws-
brief, die toen nog bestond). Het heeft wel 8 volle jaren aan 
nummers opgeleverd waar de redactie veel plezier aan heeft 
beleefd en wat, mijns inziens, ook haar doel heeft bereikt als 
één van de middelen om meer verbinding binnen de vereni-
ging te bereiken.

Waarom typ ik dit? U heeft het 30e en laatste papieren num-
mer van het NTPC in handen. Na 30 nummers uitgebracht te 
hebben, stopt het Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chi-
rurgie in haar huidige vorm. In het 'Quo Vadis' voorwoord 
van nummer 4 uit 2017 heb ik dit al aangekondigd met de 
vraag of u het tijdschrift in een fysieke of digitale toekomst wil 
zien. Lees maar terug. De grote belofte van het digitale tijdperk 
heeft als een militante Jehova haar voet tussen de deur. Ik zit 
in de redactie van de PRS Global. Hoe mooi en toegankelijk 
je een digitaal tijdschrift ook kan uitbrengen en hoe weinig 
mensen nog op de bank zitten met het fysieke nummer in 
handen, het blijft een worsteling om de digitale versies vol-
wassen te krijgen. Tijdschriften die alleen nog maar digitaal 
bestaan, worden, gek genoeg, toch minder serieus genomen 
en krijgen (aangetoond!) minder manuscripten toegestuurd. 
En erger nog, van een lager evidence-niveau. Gek hè? PRS Glo-
bal kampt er in ieder geval mee, terwijl ze het liefst naar een 
papierloos tijdperk willen. 

Enfin, het Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie 
gaat in alle scenario's een nieuw tijdperk tegemoet. Ik stop per 
1 januari als hoofdredacteur. Had ik al meerdere keren aange-
kondigd, maar nu is het echt tijd om het leukste NVPC-baantje 
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