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Een podium voor de wetenschappelijke koepel en de plas-
tische promovendi hadden we al. Maar hoe leuk is het, om 
in elk nummer ruimte te bieden aan aios van steeds een an-
dere plastische opleiding. Niet voor een hoezee-verhaal over 
hun superleuke opleiders, maar als een soort ‘Journal club’. 
Elk nummer komt een andere stad aan het woord. Wat is 
je opgevallen in de ‘how-you-should-do-it’-technieken van 
je opleiders? Welke klinische discussie voeren jullie op de 
werkvloer? Kan je dat eens gefundeerd op papier zetten? Ui-
teraard met je eigen inzicht en mening. Wat vind je inhoude-
lijk van de studiestof van je verplichte examen? Waar heb je 
het veel beter kunnen bestuderen en waarom? Of natuurlijk 
gewoon een actueel referaat! Welk artikel is je opgevallen? 
Schrijf er met je maatjes een kritisch verhaal over. Om er-
voor te zorgen dat niet iedereen tegelijk nu stapels kopij gaat 
indienen, zal ons redactielid Wynand Melenhorst deze nieu-
we rubriek gaan coördineren. ‘Opgevallen in de Opleiding’ 
gaat de rubriek heten. Of dit verwijst naar de auteurs of naar 
het onderwerp is aan u. Gilean Nolst Trenité uit de opleiding 
in Utrecht bijt het spits af. Wie volgt?

Carpe Diem,
Mick Kreulen

U kunt zich voorstellen dat ik mij heel iets anders had voor-
gesteld bij het schrijven van het voorwoord voor deze 25e 
editie van het NTPC. De aankondiging van een feestelijk 
nummer met als thema het boegbeeld van de plastische chi-
rurgie: de Esthetische chirurgie. Als gastredacteurs hadden 
we de nieuwe voorzitter van de NVEPC met het hele bestuur 
enthousiast gevonden om in het zadel te klimmen voor dit 
thema. De samenstelling van het nummer was al rond toen 
het noodlot toesloeg. U heeft het allemaal gehoord. Paris 
Melis is maandag 28 november plotseling overleden. Bruut 
uit het leven gerukt. Een drama. Er is al heel veel gezegd. U 
leest een ‘in Memoriam’ in dit nummer. De enige woorden 
die ik hier nog kwijt wil, is wat elke dag op mijn lippen ligt 
als ik met een steen in mijn maag langs zijn lege bureau 
loop: Carpe every f**king Diem! 

Het eerste nummer van 2017 heeft dus een maandje ver-
traging opgelopen en is geen themanummer geworden. 
Natuurlijk herpakken we ons. We gaan een mooi zomer-
nummer 2017 met het thema Esthetische chirurgie maken. 
Esthetiek is ook een zonnig thema. Mocht u iets Esthetisch 
te melden hebben, dan past het er zeker bij. Een klinische les 
over een bijzondere behandeling in uw kliniek? Een forum 
over de mediacode van de NVPC? Een aanbod voor aios om 
faceliften te komen bewonderen in uw klasse 2-OK? Kom 
maar op. We maken er een dubbeldik nummer van.

Drie andere upgrades die we met dit 25e nummer van het 
NTPC gepland hadden, gaan wel door. U heeft het al gezien 
natuurlijk. De nieuwe cover. Ik was wel toe aan een nieuwe 
frisse look en besloot ook maar meteen de cover van het 
NTPC daarin mee te nemen. Geen ‘voor’ en ‘na’ fotootjes 
meer. Hoewel ik dat altijd wel een heel typerende plastisch 
chirurgische aangelegenheid vond. Maar ja, dat is een cen-
terfold ook, en dat doen we ook niet. De redactie blijft na-
tuurlijk geïnteresseerd in uw coverfoto’s. Heeft u een beeld 
dat thuishoort op de cover van de landelijke plastische chi-
rurgie? Wij willen het graag plaatsen. Het NTPC is natuur-
lijk úw podium! En we gaan nog meer podia bieden dit jaar. 
Voortaan krijgt het NVPC-bestuur elk nummer kort het 
woord om u op de hoogte te houden van recente ontwikke-
lingen. Geen voorwoordgezemel maar even strak een update 
van uw voortrekkers voordat u verder leest. 

Voorwoord


