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Voorwoord

Ik heb een voorwoord boordevol met vragen voor u! Onlees-
baar bijna. Quo Vadis? Wie of wat zit tegenwoordig niet in 
zwaar weer? Het ministerie van Defensie? Het klimaat? De 
huizenprijzen? Voetbalsport in het algemeen? Belgische 
slachthuizen? Spaanse banken? Nederlandse ziekenhuizen? 
Academische salarissen voor beginnende plastisch chirur-
gen? Genoeg om een jaargang voorwoorden populistisch 
mee vol te kletsen. Maar vandaag even een woordje over 
een heel lokaal regenbuitje: de toekomst van het Neder-
lands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie. Quo Vadis? Na 
8 jaargangen drogen de sponsorgelden op. Ook interessant 
overigens om je af te vragen: hoezo drogen sponsoren op? 
Dat is toch een contradictio in terminis? Een sponsor heeft 
geld, anders is het geen sponsor. Zijn er dan geen sponsoren 
meer? Of is er geen interesse? Bellen, bellen, bellen, bellen... 
Nee dus... 
We delen het blad gratis uit. Een redactie enthousiastelingen 
aan het werk zetten is ook gratis, maar een blad redigeren, 
opmaken, drukken en opsturen niet. Pffff.... en zonder spon-
sorgelden moet er poen bij.... En dan wordt het altijd een 
minuutje stil. 

Altijd lachen. Iemand die roept dat er poen bij moet. De ul-
tieme sfeerspons! "Jongens, er moet poen bij, anders houdt 
het op", zegt de redactie. Getver. Hier ook al. "Dat hoor ik 
overal, de hele dag", hoor ik u denken. Ik schrijf dit voor-
woord terwijl uw NVPC aan het puzzelen is over de toe-
komst van dit blad. We komen er wel uit hoor. 

Denk eens even mee. Het is bijna 2018. Zijn we het tijd-
perk van de fysieke tijdschriften niet gepasseerd? We zijn 
toch allemaal digitaal? EPD, E-Mail, E-Learning, E-Books, 
E-Readers, E-Dating. Moeten we dit blad niet gewoon als 
een E-Zine uitbrengen? (stom woord trouwens). Net als de 
kranten en tijdschriften in Nederland die angstig naar elkaar 
kijken of de buren ook digitaal gaan. En hoe dan? En wat 
vinden de adverteerders daarvan? Scheelt wel weer druk- en 
verzendkosten. Maar wordt het dan nog wel gelezen? Leest 
u de PRS-Global? Leest u het IFSSH-Ezine? Prachtig uitge-
geven bladen op je iPad, kwalitatief soms zelfs beter dan de 
papieren broertjes, en nog gratis ook! 

Tja, ik poch ook regelmatig dat ik een 'paperless-office' na-
streef en scan al mijn bonnetjes in met mijn iPhone die dan 
direkt naar een mapje voor de accountant floepen. Maar boe-
ken, de krant en tijdschriften heb ik nog steeds het liefste 
op papier in mijn handen. En ik kauw graag op een houten 
potlood. Als ik een goed artikel vind over een ingreep of diag-
nose, dan print ik het ook uit. Lekker krassen. Mijn agenda 
is digitaal, maar mijn todo-lijstje en aantekeningen staan in 
een veel te dure Moleskine. Ik zal wel in een transitie-gene-
ratie zitten. Thuis gaat alles digitaal. Ik ben de enige die het 
Journaal op een tv kijkt. Tobber. Om mij heen krijgt het hele 
gezin NetFlix ingestraald via de eigen laptop, iPad of nog 
kleiner schermpje. En het Journaal kijk je op het moment 
dat het je zelf uitkomt. Niet om 20.00 uur, ouwe! Nou ja, 
ik dwaal af. Wat ik u eigenlijk wil vragen: leest u liever dit 
tijdschrift op papier of digitaal? Of nog existentioneler: leest 
u dit tijdschrift überhaupt wel? (een heerlijk stomme vraag 
om in het betreffende tijdschrift af te drukken, haha). 

Elk kwartaal een link per e-mail krijgen naar een pdf-bestand 
is natuurlijk het goedkoopste. Maar zeg nou eerlijk. Gaat u 
dat allemaal downloaden en bekijken op lezenswaardigheid? 
Een mooie app met alle nummers en artikels aanklikbaar is 
dan veel beter. Kan je door je blad heen klikken. Wel meteen 
een investering maar werkt beter, denk ik. Gebruikt u derge-
lijke app's van tijdschriften als de Journal of Handsurgery en 
PRS? Laat maar. Eigenlijk wil ik u met dit warrige voorwoord 
maar één vraag stellen. Zou u de moeite willen nemen om 
de NVPC te laten weten óf en hoe u het Nederlands Tijd-
schrift voor Plastische Chirurgie zou willen lezen. U kunt 
ons daarmee op weg helpen met ons kleine lokale redactie-
vraagje; Quo Vadis?
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