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Leergierig geworden? Dit nummer is natuurlijk ook de op-
maat voor de komende NVPC-dagen. Het programma van 
de scholingsdag met als thema handchirurgie en de weten-
schappelijke voorjaarsvergadering met alle bijbehorende ab-
stracts vindt u in dit nummer. U kunt zich helemaal inlezen 
om enthousiast te worden voor deze dagen. Mocht u het nog 
niet opgevallen zijn, het NVPC-bestuur biedt u een hele in-
drukwekkende keynotelezing aan door niemand minder dan 
professor Laurent Lantieri. Niemand heeft meer gezichts-
transplantaties uitgevoerd dan hij. Wie kan beter uitleggen 
hoe de beren eruit zien op de weg van de gezichtstransplan-
tatie? Over innovatieve en creatieve plastisch chirurgen ge-
sproken! Komt allen. Dit is het moment om hem te zien en 
te spreken. Vergeet u zich niet in te schrijven via de website: 
www.nvpcdagen.nl !!

Verder bladerend zal het u duidelijk worden dat dit nummer 
onbedoeld in het teken is komen te staan van de proactieve, 
zichzelf verbeterende plastisch chirurg. Een indrukwekkend 
casereport en drie proefschriften die in dit nummer behan-
deld worden illustreren de creatieve geest waarin de plastisch 
chirurg van de 21e eeuw zich presenteert als een onmisbare 
probleemoplosser met een trukendoos van top tot teen. Bij-
dragen die dit illustreren zien we graag in ons tijdschrift. Ik 
ben alweer benieuwd naar het volgende nummer.

Mick Kreulen

De derde jaargang van het NTPC is prachtig begonnen met 
het dubbeldikke themanummer over de tropen. Mocht het 
nummer u ontgaan zijn of heeft uw hond het te grazen ge-
had dan kunt u natuurlijk nog altijd naar de 'archiefpagina’ 
van het 'NVPC-tijdschrift' op de NVPC-website. Alle num-
mers zijn hier terug te lezen. Het zal u niet verbazen dat 
de redactie voortaan elk jaar zal inluiden met een thema-
nummer en een gastredacteur. Kinderplastische chirurgie, 
brandwonden en littekens, polschirurgie, genderchirurgie, 
cosmetiek van het aangezicht, en ga zo maar door. Maar nu 
eerst terug naar de orde van de dag. De lente is begonnen en 
u leest het voorjaarsnummer 2012 behorend bij de komende 
NVPC-dagen.

De ontwikkelingen rondom de hoogleraarstoel en de oplei-
ding in Nijmegen zullen u niet ontgaan zijn. In 2011 was 
het dieptepunt bereikt. Maar dat jaar is voorbij. De feniks 
is verbrand en zal herrijzen. Het NVPC-bestuur en ik denk 
de hele vereniging is erg blij met het elan waarmee collega 
Dietmar Ulrich de schouders onder dit karwei gaat zetten. 
Dit nummer opent dan ook met een interview met de kers-
verse hoogleraar plastische chirurgie over zijn ambities in 
Nijmegen.

Er is meer. Uit Zwolle komt de suggestie om in het NTPC 
een rubriek op te nemen waarin nieuw werkterrein voor de 
plastisch chirurg behandeld wordt. De bijzondere expertise 
van de goed getrainde plastisch chirurg is inzetbaar op meer 
vlakken dan we vaak realiseren. In het eerste artikel van deze 
reeks wordt een tarsaletunnelrelease bij perifere diabetische 
neuropathie besproken. Een fraaie klinische les met ruimte 
voor expansie van uw terrein. Er is nog veel meer denkbaar 
in deze rubriek waarvoor de redactie u uitnodigt bij te dra-
gen. 

De rubriek ’Fellowships’ begint inmiddels een mooie reeks 
te worden. Na een bijdrage van Xander Smit over het Na-
tionaal Hand en Pols fellowship [2011, nr 1] en van Hinne 
Rakhorst over het International plastic and reconstructive 
surgery fellowship in Perth [2011, nr 3] leest u deze keer 
alles over drie fellowships in Vancouver. Verdieping in de 
craniofaciale chirurgie, hand & microchirurgie en kinder-
plastische chirurgie is opgedaan door Menno Huikeshoven, 
Eveline Corten en Corstiaan Breugem. Het zou prachtig zijn 
als de reeks verslagen zich voortzet tot een compendium van 
beschikbare fellowships over de hele wereld ter verdieping 
van de Nederlandse plastisch chirurg. Ook Tom van Mulken 
die nu met behulp van de NVPC Reisbeurs zijn fellowship 
handchirurgie in Sydney volgt zal u in het komende num-
mer daarover verhalen. 

Voorwoord


