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Gelezen in Medisch Contact? “De specialist blijft ondernemer 
in 2015....”. Ik begin het een beetje kwijt te raken. Ik ben al 
nooit zo’n ster geweest in het begrijpen van dit soort zaken 
maar ik beleefde onze wereld al een tijdje als zoekende naar 
alternatieven voor het verdwijnen van het ondernemerschap 
dan wel er extramuraal aan vastklampen. Integrale bekos
tiging van medisch specialisten wordt toch ingevoerd? Zie
kenhuizen en instituten onderhandelen toch met verzeke
raars? Niet wij (hoewel ze er ons wel bijvragen). Specialisten 
‘an sich’ hebben immers geen declaratierecht meer. En hoe 
kunnen we dan nog vasthouden aan ons fiscaal ondernemer
schap? Samenwerken met het ziekenhuis? Als maatschap, 
bv, vof? De keuze tussen loondienst en het vrije beroep blijft 
mogelijk? Is het werkelijk dan nog een vrij beroep? Wat is 
onze rechtspositie in welk samenwerkingsmodel? Enfin, al
lemaal oud nieuws. Iedereen heeft meningen, ideeën, scena
rio’s en kijkt naar elkaar. Wordt u ook steeds vaker gevraagd 
hoe u het in 2015 gaat aanpakken? En, weet u het al? “Now 
is the time...” Niets doen is geen optie... Of krijgen de af
wachters gelijk en wordt de soep inderdaad niet zo heet ge
geten, of misschien zelfs helemaal nog niet opgediend? Ook 
die profeten hebben een verhaal. U merkt het al. Ik ben het 
vanavond even kwijt. Kan ook aan de wijn liggen. Boeiend is 
het wel. Laat de soep maar eens gloeiend op tafel komen. Ik 
ben benieuwd wat u gaat doen.

Dat brengt me op de driejaarlijkse ledenenquête waar het 
NVPC bestuur u binnenkort weer mee gaat lastigvallen. 
Uit het verleden weet u inmiddels twee dingen van deze 
 enquête. 1) hij is heel belangrijk en heeft ons al heel veel 
belangrijke informatie gegeven om te kunnen strijden voor 
uw belangen. Vooral de Beroeps Belangen Commissie heeft 
hier een sterk wapen aan gehad en u de vorige keer zelfs ex
tra geënquêteerd. 2) de NVPC rust niet totdat u allen de en
quête heeft ingevuld. Vele beroepsverenigingen hebben zich 
al jaloers geuit op onze respons van meer dan 90% (beide 
voorgaande keren), maar ik beleef het als onbegrijpelijk dat 
het geen 100% is. Waarom zou je er voor kiezen om juist 
deze lijst niet in te vullen? Net zo iets als geen contributie 

betalen. Nogmaals, ik ben dit jaar extra benieuwd wat u gaat 
invullen in het aanzicht van 2015. Over drie jaar doen we 
het weer.

Maar nu over het tijdschrift. Dat heeft u immers in handen. 
Een voorjaarsnummer met de programma’s en abstracts van 
de komende NVPC dagen in Amsterdam. Artikelen, proef
schriften en een interview met een afzwaaiend hoogleraar. 
Never a dull moment. Na het prachtige themanummer van 
januari (nogmaals dank aan de gastredacteur) hebben we be
sloten om de themanummers ook op het publieke domein 
van de NVPC website toegankelijk te maken. Het laat zo 
mooi zien hoe serieus en veelzijdig de plastische chirurgie 
met haar thema’s omgaat. Ik kan me voorstellen dat u na 
het lezen ook zin krijgt om eens een heel themanummer op 
uw leest te schoeien. Kom maar op, ik zie u gezellig weer in 
Amsterdam op 3 april. 
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