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De redactie wil graag beginnen met het aanbieden van onze 
excuses voor het ontwrichten van de start van uw zomer. 
Al vijf jaar valt eind juni trouw het derde nummer van het 
NTPC bij u op de mat. Kan meteen in de vakantieleesmap. 
Dit jaar moest u het zonder doen. Natuurlijk is u dat opgeval-
len. In de jaargang 2015 is het juninummer niet verschenen. 
Waarom niet? Ach, wij zijn ook wel eens moe. Na de fan-
tastische en inspirerende lustrumactiviteiten van onze 65-ja-
rige vereniging zijn we echt nog niet met pensioen, maar in 
het strijdgewoel van ‘start working together’ moest het juni-
nummer het even ontgelden. Geen nood, dit oktobernum-
mer is weer als vanouds en staat weer bol van het leven.

Als ik dit schrijf staan we in de startblokken om de zorgaf-
spraken voor 2016 te maken, en als u dit leest zijn de con-
tracten alweer gesloten. De wereld draait snel. Het is alweer 
bijna oktober. Borstkankermaand. U heeft al een uitnodi-
ging in de postbus om ons vak te presenteren in de vorm 
van ‘live' mammareconstructies. Zeker doen! Laat je zien! 
Maar ja, dat is maar één dag. De longartsen pakken ook de 
hele maand oktober al: Stoptober, om te stoppen met roken. 
De urologen hebben november: Movember, laat je mous-
tache staan voor prostaatkanker. Wat een geinige namen. 
Moeten wij dat ook doen? Mammapril? Is dat een betere 
borstmaand? We kunnen ook december claimen, al krijg je 
de publieke opinie moeilijk mee: Facember, doe wat aan je 
Face voor de Feestdagen...

Dat brengt me bij het thema van de scholingsdag van vrijdag 
2 oktober in Amsterdam: esthetische chirurgie! De enige 
(na)scholingsdag in de cyclus over dit belangrijke onder-
werp. De scholingsdagen en de commissie ONE verheugen 
zich de afgelopen jaren in een toenemend publiek van plas-
tisch chirurgen naast de aios om deze nascholing te volgen. 
Dit is dé dag om uw esthetische expertise te delen met de 
aios en ze enthousiast te maken om zich te onderscheiden 
door state-of-the-art expertise op dit vlak. Voor een gemid-
deld resultaat hoef je immers niet meer naar een plastisch 
chirurg. Dat kan mijn buurman ook (… ik woon naast een 
huisartsenpraktijk). Stijg boven het gemiddelde uit. Maar 
dan moeten we ons wel scholen! Teach and be taught. En 
kerf er 10 accreditatiepuntjes bij. Start working together. 
Schrijf u in! Vrijdag 2 oktober! Amsterdam!

Voorwoord
Nu u zich ingeschreven heeft voor de NVPC-dagen wil ik de 
rest van dit voorwoord gebruiken om u te verleiden eens te 
surfen naar het archief van de NVPC op het ledendomein 
van onze website. Behalve alle vorige nummers van dit tijd-
schrift (klik daar ook eens op) vindt u daar de 'Enquetes'. 
Deze zomer is daar een rapport bij gekomen: het 'Enquê-
terapport 2015'. De driejaarlijkse ledenenquête begint data 
te genereren die trends kunnen waarnemen. Natuurlijk een 
paar inkoppers: een forse toename van het aantal vrouwe-
lijke plastisch chirurgen, een forse toename van het totaal 
aantal plastisch chirurgen (voor het eerst in de geschiedenis 
zijn er meer dan 100 plastisch chirurgen in opleiding!!), een 
gemiddelde wens om lekker door te werken tot je 65e, een 
forse toename van het werken in een ZBC (of de wens daar-
toe) en een toename van differentiatie onder vooral jonge 
plastisch chirurgen. De enquête is natuurlijk vooral heel 
belangrijk om een goede capaciteitsplanning te onderbou-
wen en om het landschap plastische chirurgie in Nederland 
betrouwbaar in kaart te brengen voor de beleidsmakers en 
DOT-beheerders die zich nog altijd van grove aannames en 
misvattingen bedienen. Belangrijk voor ons vak en uiteinde-
lijk ook retebelangrijk voor uw portemonnee. Toch vreemd 
dat de respons weer niet 100% was. In ieder geval genoeg 
leesvoer voor de Stoptober maand om een beetje te compen-
seren voor de zomer zonder NTPC. Tot snel. 

Namens de redactie,
Mick Kreulen


