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Zomer 2013. Als de zon gaat schijnen wordt iedereen weer 
wat vriendelijker en lacht wat vaker. Collectieve stafmaat-
schappen organiseren borrels en BBQ’s om de oneindige 
discussie over de verdeling van brood wat vriendschappelij-
ker te maken. Het glas is weer even halfvol in plaats van half-
leeg. Zelfs uw partner ziet er beter uit. Of ga ik nou te ver? 
Hoe dan ook, het lijkt alsof de vergaderstormen even wat 
gaan liggen en we een paar maanden kalmpjes doorkabbe-
len richting het grote boze 2015. In september gaan we weer 
vol goede moed en nieuwe plannen de kantelen op. 

Intussen groeit de NVPC gestaag door. Nieuwe opleidingen 
worden gevisiteerd. En ja, dit tijdschrift lijkt stiekem weer 
een paar bladzijdes dikker geworden. Ditmaal hebben we 
namelijk gezocht naar plastisch chirurgen die een voorbeeld 
kunnen geven van operaties van andere specialismen die 
echter niet zonder plastisch chirurg kunnen worden uitge-
voerd. Apart is wel dat de, onafhankelijk van elkaar, reage-
rende collegae allemaal met bijzondere microchirurgische 
casuïstiek aankomen. Reconstructieve microchirurgie als 
een multipotente vaardigheid in plaats van als een aange-
leerd trucje blijkt de plastisch chirurg een bijzondere status 
te geven. U leest vandaag over vier van deze casus. De redac-
tie stelt zich voor dat u direct vanuit uw eigen ervaring nog 
spectaculairder of juist meer voor de hand liggende voorbeel-
den gaat opschrijven om in het volgende nummer dit feno-
meen kracht bij te zetten.  

De redactie vraagt u ook, of biedt u aan om uw preopera-
tieve en postoperatieve resultaten op de cover van dit tijd-
schrift te laten prijken. Het is u uiteraard opgevallen dat we 

er voor gekozen hebben elk nummer te voorzien van een 
andere cover foto. Ons vak is immers te veelomvattend om in 
één foto te vangen. Plastische chirurgie is heel zichtbaar en 
kan zich karakteristiek presenteren met ‘voor’ en ‘na’ foto’s. 
Heeft u mooie foto’s? Stuur ze in. U wordt uiteraard op de 
titelpagina genoemd met de omschrijving van uw werk. Let 
wel op dat herkenbare patiënten toestemming moeten geven 
voor publicatie. U kunt het vertrouwde ntpc@nvpc.nl-adres 
gebruiken voor al uw kopij...

De derde dag van de plastische chirurgie komt er weer aan. 
Vrijdag 22 november. In dit nummer vindt u de eerste aan-
kondiging. Bespreek het in uw groep en doe er actief aan 
mee! U wordt nog aanvullend geïnformeerd over nieuwe in-
steken om het resultaat van die dag nog groter te maken. Het 
blijft een belangrijk traject om ons imago op de juiste ma-
nier te etaleren. Deze maand nog vraagt een sleutelpersoon 
uit televisieland zich af, met een biertje in de hand, waarom 
je in vredesnaam plastisch chirurg zou worden? “Dat is toch 
geen specialisatie? Dat is specialisuctie!”
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