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Voorzichtig is er opgestart met een actieve facebookpagina, 
nieuwsitems worden gepost, ingrepen worden besproken 
en geplugd en het bereik wordt vergroot. De uitkomsten en 
statistieken zullen we in december graag aan u voorleggen. 
We horen als plastisch chirurgen toch marktleidend te zijn 
op dit gebied? 

Kortom, er is genoeg werk aan de winkel! De mouwen zijn 
opgestroopt en we stellen ons graag nog persoonlijk aan u 
voor in deze summerspecial. Stop hem in uw koffer en denk 
nog eens aan ons als u op het strand de karig geklede licha-
men bewondert...

At your service, 
Felicia Smits

Na gemiddeld een decennium de volledige heerschappij 
over de esthetiek te hebben gevoerd in Nederland werd er 
eind 2016 besloten om een nieuw, fris, jong en enthousiast 
NVEPC-bestuur samen te stellen. Onze opstart was op zijn 
minst ‘rumoerig’ te noemen door het tragische verlies van 
onze voorzitter Paris Melis. Ondanks zijn ogenschijnlijk soe-
pele houding gaf hij wel richting aan ons als nieuwe club en 
verzorgde continuïteit. Deze viel weg. 

Het jaarlijks congres in december in het Hilton was hier-
door anders geteint dan anders maar gelukkig door jullie als 
trouwe leden wel succesvol bezocht. Echter, het hogere doel 
dat wij als nieuw bestuur van de NVEPC voor ogen hebben, 
is juist dat we meer zijn dan alleen een jaarlijks congres. 

We merken duidelijk dat de aandacht voor esthetiek toe-
neemt; niet alleen onder degenen die al jaren in het zieken-
huis hebben gewerkt en toe zijn aan een ‘dagje iets anders 
doen’, nee vooral onder aios en jonge klare. Naast de reeds 
perfect vormgegeven subspecialismen zoals de handchirur-
gie en reconstructieve chirurgie zal de esthetische chirurgie 
ook een waardige module worden. 

Er zijn al grote stappen gezet en we realiseren ons goed dat 
alles start met een gedegen opleiding esthetiek. Deze mo-
dule is in vergaand stadium ontwikkeld en wordt geïmple-
menteerd binnen POWER. Om te voorkomen dat we in de 
toekomst (nog) meer moeten delen met de mka-chirurgen, 
kno-artsen, radiologen, oogartsen en uiteraard de cosme-
tisch artsen is nu het momentum voor afbakening en eisen 
aan onszelf stellen. De eerdergenoemden hadden ons bijna 
al ingehaald wat dat betreft! Gelukkig is ons standpunt dui-
delijk gemaakt tot in de Tweede Kamer, demissionair maar 
toch…

Hiernaast vroegen we ons af waarom in Brazilië, de VS en 
Japan de esthetisch plastisch chirurgen waarachtige Holly/
Bollywood-sterren zijn en wij hier in Nederland volledig in 
de schaduw praktiseren van u allen bekende praalhanzen!? 
Het tij mag echt wel gekeerd worden; we zijn een serieuze 
vereniging die de dwalende patiënt een veilige ingreep toe-
wenst. Vandaar marketing, geen reclame. 

Voorwoord

Praalhanzen


