
54

2015|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

Zeer geachte collegae,

Inmiddels 65 jaar na het ontstaan van onze vereniging is 
er weer gelegenheid het nieuwe lustrum te vieren op 10 en 
11 april. Met het thema ‘Start working together’ wil de Lus-
trumcommissie de vereniging verder verenigen. Door forse 
toename van het aantal leden, de toegenomen werkdruk en 
steeds verdergaande specialisatie komt de cohesie van de 
leden onder druk en kan vervreemding de saamhorigheid 
nadelig beïnvloeden. Dit juist in een tijd waarbij samen-
werking en inzicht hebben in elkaars aandachtsgebieden en 
expertises de vereniging sterker moeten maken. De weten-
schappelijke dag staat in het teken van het samenwerken. 
Ook over de grenzen van ons vak heen. Want op die grenzen 
ontstaan vaak nieuwe inzichten en ideeën. Door samen te 
werken met andere disciplines etaleren we onze kennis en 
krijgen we ook de kans nieuwe kennis op te doen.

Maar tijdens dit Lustrum kijken we ook juist naar binnen. 
Binnen in onze eigen vereniging. Gaan we een platform bie-
den waar het mogelijk wordt elkaar beter te leren kennen. 
Professioneel en persoonlijk. We gaan ook met het program-
ma van vrijdag 10 april de kleefkracht van onze vereniging 
vergroten. Op de mooiste plekjes in het Limburgs landschap 
wordt de autorally verreden en met diverse pits stops vindt er 
interactie plaats en zal met gezonde rivaliteit gestreden wor-
den om het eremetaal. Die rally voert ons uiteindelijk naar 
het hart van Maastricht, waar ’s avonds in de Bonbonnière 
een weergaloze Cuban style party losbarst. 

Maar nog vóór dat feest kunt u het product zien van een jaar 
filmproductie binnen onze vereniging. Het maken van een 

Voorwoord

film is een creatief en sociaal proces dat je dwingt om samen 
te werken, jezelf te geven en elkaars waarde te respecteren. 
Je kan het onmogelijke ermee mogelijk maken. In dit geval 
een komische actiefilm: The Reputation Men. Maar morgen 
weer de toekomst van de plastische chirurgie.

We willen dat u na dit lustrum met veel goede herinnerin-
gen aan dit evenement naar huis gaat en dat u beter de weg 
vindt naar uw collega’s die, met u, het mooiste medisch-spe-
cialistische vak van Nederland uitoefenen. 

Wees vastberaden en bijzonder, namens uw Lustrum Cie,

H.P. van Not
voorzitter Lustrumcommissie 2015


