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Er gaat niets boven Groningen. In dit nummer vindt u het 
programma van de scholingsdag en de wetenschappelijke 
najaarsvergadering van de NVPC die ditmaal gehouden zul-
len worden in Groningen. Het is hoog tijd dat het NVPC-
circus haar tenten eens opzet in het hoge Noorden, in Marti-
niPlaza wel te verstaan. De scholingsdag op vrijdag heeft als 
thema ‘Esthetische chirurgie’ en zal naast de gebruikelijke 
(na)scholing een discussie met u over ethiek in de esthetiek 
losmaken. Vrijdagavond blijft u natuurlijk met ons in het 
gezellige Groningen om zaterdag weer door te gaan met 
het wetenschappelijke programma. Ook in dit nummer de 
abstracts van alle presentaties om alvast in de stemming te 
komen. Het zal u opvallen dat de ochtendsessie 'Proefschrif-
ten' ditmaal indrukwekkend is. Deze zomer vielen maar 
liefst TIEN proefschriften op mijn mat. Zeven zullen er ge-
presenteerd worden in Groningen. Van de overige drie zult 
u meer lezen in de volgende nummers van dit tijdschrift. 
Het is u ook vast niet ontgaan dat we binnen de plastische 
contreien dit jaar weer een nieuwe hoogleraarstoel gaan be-
kleden. Was het in 2011 een hoogleraar Plastische chirurgie 
in de brandwondenzorg, dit jaar bestijgt een plastisch chi-
rurg de stoel voor Craniofaciale chirurgie. Uiteraard reden 
voor een interview met professor Irene Mathijssen die dit 
jaar ook afscheid neemt als voorzitter van de NVPC. U leest 
haar wel en wee in dit nummer.
Op het programma in Groningen vindt u ook een presenta-
tie over kwaliteitsaudits en registratie in de zorg. Een onder-
werp waar we actief mee bezig zijn binnen het bestuur en 
waar we uw hulp bij nodig hebben. De kwaliteitscommissie 
van de NVPC heeft een jaar geleden de eerste opmaat gepre-

Voorwoord
senteerd naar een document ter normering van de kwaliteit 
in de plastische chirurgie. Een lastig maar heel belangrijk 
dossier dat we met uw hulp dit najaar willen rondbreien. Als 
laatste wil ik u attenderen op een item in hetzelfde program-
ma waarin de resultaten van de ledenenquête 2011 gepresen-
teerd zullen worden. Net als in 2008 heeft het vier maanden 
geduurd voordat we een respons boven de 90% hadden, en 
nog altijd verbaas ik mij over leden die ondanks persoon-
lijke aansporingen de enquête niet hebben ingevuld. Ook nu 
krijgt uw BBC krachtige data in handen die direct nodig zijn 
om uw inkomen te beschermen. Demografische schattingen 
van onze beroepsgroep waar uw inkomen mede op geba-
seerd wordt, blijken opeens aantoonbaar veraf te staan van 
de werkelijkheid. Enfin, hier alvast een plaatje van het plas-
tisch chirurgische landschap aan het einde van 2011. Zit uw 
cirkel erbij? Geinig in deze context want u kunt zien dat in 
Groningen het meeste aantal plastisch chirurgen per hoofd 
van de bevolking rondlopen. Wist u dat? Meer nog dan in 
Noord-Holland. Gezellig! Gaat u ook mee naar Groningen?
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