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Het congresnummer van dit voorjaar is extra dik gewor-
den. Natuurlijk kunt u zoals gebruikelijk alle abstracts van 
de komende wetenschappelijke vergadering alvast lezen en 
 enthousiast worden van de programma’s van de NVPC da-
gen. Maar er is meer. Behalve de gebruikelijke artikelen en 
bijdragen van gepromoveerde collegae beginnen er ook meer 
rubrieken het tijdschrift te vinden. Natuurlijk is het goed als 
lezers willen reageren op publicaties in het NTPC. Er is vol-
gens mij geen chirurgisch vak dat zich zo goed leent voor 
discussie over opties, ontwikkelingen en ervaringen in de be-
handeling van de problemen waar we voor gesteld worden. 
Conform een gebruikelijke conventie wordt een ingezon-
den brief één op één gepubliceerd maar natuurlijk ook aan 
de  auteur van het besproken artikel aangeboden voor een 
 reactie. U leest ze in dit nummer. Mocht u het originele arti-
kel niet meer hebben, dan kunt u het natuurlijk altijd down-
loaden van de NVPC website. Ik juich het gebruik van het 
NTPC als podium voor discussie toe. Wellicht zint u nu al 
op bijdragen voor een forum in dit tijdschrift? Kom maar op! 
Heeft u een open vraag aan collegae? Wij leggen hem voor! 
Een forum is natuurlijk weer een ander verhaal dan een in-
gezonden brief, maar ik voel een nieuwe rubriek opkomen. 

Het NTPC is het officiële orgaan van de Nederlandse 
 Vereniging voor Plastische Chirurgie. Het begint ook lang-
zaam maar zeker als zodanig gezien te worden. Er is steeds 
meer vraag buiten de NVPC naar het tijdschrift en ook het 
centrale tuchtcollege heeft besloten haar uitspraken tevens 
aan het NTPC ter publicatie aan te bieden. In dit nummer 
dan ook, op verzoek, een geanonimiseerde uitspraak van het 
regionaal tuchtcollege te Zwolle.

Nieuw is natuurlijk ook de voorzitter van de NVPC. René 
van der Hulst zit weliswaar al ruim een half jaar stevig in 
het zadel maar maakt nog eens kennis met u in dit num-
mer. Mocht het u ontgaan zijn, het NVPC bestuur is hard 
voor u aan het werk in haar nieuwe samenstelling met be-
halve de nieuwe voorzitter ook een nieuwe vice-voorzitter 
(Hay  Winters). Hinne Rakhorst (secretaris), Reinier Feitz 
(tweede secretaris), Marleen Meesters (penningmeester) en 
Cees IJssel stein (voorzitter BBC) blijven op de plek van hun 
grootste waarde. Ook de commissie ONE heeft een nieuwe 
leiding. Irene Krabbe is de voorzitter geworden en Erik 
 Walbeehm is secretaris. Onno Schuitema en Wouter van 
der Pot maken de commissie compleet. De komende NVPC 
 dagen onder deze nieuwe verfrissende leiding van bestuur 
en ONE zullen Amsterdam nog aantrekkelijker maken. 
Heeft u zich al ingeschreven?

Nu we het toch over verfrissing hebben, het NTPC is ook 
compleet gemaakt met een nieuw redactielid: Wijnand 
 Melenhorst. Vorig jaar heeft hij zich achter de schermen al 
opgeworpen als actief meedenkend lid met nieuwe ideeën 
en bijdragen. Positieve energie. En ik weet gewoon dat er 
nog veel meer verfrissing en potentie in de vereniging rond-
loopt. Gewoon stoppen met klagen en doen waar je energie 
van krijgt. De mogelijkheden zijn eindeloos. Huh? Ik sla 
nu opeens een volledig andere weg in met dit voorwoord… 
Laat ik maar stoppen bij die positieve energie. Die brengt me 
immers weer bij Amsterdam. Ha! De NVPC dagen van het 
voorjaar 2013. Komt u ook?
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