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Het nieuwe bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Esthetische Plastische
Chirurgie stelt zich voor
E.G. van Laar
De Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie
(NVEPC) is de vereniging van plastisch chirurgen die gespecialiseerd
zijn in esthetische plastische chirurgie. De vereniging is opgericht in
1991 en zet zich onder meer in voor het bevorderen van de ontwikkeling,
het onderwijs en de opleiding, het naar buiten brengen van informatie
en voorlichting en het bewaken van de kwaliteit van de esthetische plastische chirurgie en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen
van haar leden. Het bestuur, dat in 2016 aan de slag is gegaan, bestaat uit
Ali Pirayesh, Sven Bruekers, dr. Annet van Rijssen, Felicia Smits, Patrick
Khoe en Steven Korteweg en stelt zich hier graag aan u voor.

Ali Pirayesh
voorzitter / belangenbehartiger nvpc
Ali Pirayesh is eigenaar van Amsterdam Plastic Surgery
(APS), een privékliniek in Amsterdam. Na zijn studie in Leiden (cum laude) vervolgde Pirayesh zijn chirurgische opleiding in Engeland en werd daar lid van het Royal College of
Surgeons. Zijn opleiding tot plastisch chirurg voltooide hij
in Gent. Hierna werkte hij als fellow of plastisch chirurg in
diverse ziekenhuizen en klinieken in Brazilië, Engeland en
Nederland en vanaf 2011 exclusief in zijn kliniek in Amsterdam. ‘Mijn aandachtsgebieden zijn esthetische chirurgie van
gezicht, borsten en lichaam en niet-operatieve esthetische
behandelingen (lasers en injectables). Ik heb me daarnaast
tevens toegelegd op het behandelen van complicaties van esthetische chirurgie en permanente fillers.’ Pirayesh is nog
steeds verbonden aan de afdeling Plastische Chirurgie in
Gent en verricht daar onderzoek naar brandwonden en tissue engineering. Het onderzoeksteam in Gent ontwikkelde
®
Glyaderm , het eerste niet-commerciële dermaal substituut.
Bovendien geeft hij regelmatig presentaties en workshops
over esthetische chirurgie, cosmetische behandelingen en
brandwonden. ‘Ik hecht er bijzonder veel waarde aan dat
onze unieke positie als plastisch chirurgen behouden blijft. Vooral nu er
steeds meer ‘aanbieders’ zich begeven op de esthetische markt is het
zaak dat wij vaandeldragers blijven
van kwaliteit en veiligheid. Daar
zal ik mij als bestuurslid van
de NVPC en de NVEPC voor
blijven inzetten.’

E.G. van Laar, wetenschapsjournalist, dchg medische communicatie, Heemstede
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Sven Bruekers
penningmeester

/ opleiding

Sven Bruekers is opgeleid in het UMC Utrecht en plastisch
chirurg sinds 2013. Hij startte in de Isala klinieken in Zwolle
en is daarna voor een fellowship Breast Reconstructive and
Aesthetic Surgery naar Vancouver (Canada) gegaan. Sinds
2014 is Bruekers terug in Nederland en werkzaam in het
Diakonessenhuis te Utrecht en Zeist, en de Bergman Clinics in Bilthoven. ‘Ik houd me voornamelijk bezig met de
reconstructieve en cosmetische chirurgie van de borst. In
2016 ben ik toegetreden tot het NVEPC-bestuur tijdens de
bestuurswissel waarin het gehele bestuur werd opgevolgd.
Ik werd voorgedragen door collega dr. Roland Luijendijk.
Het overleg met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) en de Federatie Medisch
Specialisten (FMS) aangaande een
cosmetisch kwaliteitskader is mijn
hoofdtaak binnen het bestuur en
het vastleggen van een dergelijk kwaliteitskader is dan
ook één van de ambities die
ik heb in dit bestuur.’

Dr. Annet van
secretaris

Rijssen

Dr. Annet van Rijssen is sinds 2012 plastisch chirurg in de
Isala klinieken te Zwolle en het St Jansdal Ziekenhuis te
Harderwijk. Rijssen studeerde cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) waarna zij meteen aan haar
opleiding tot plastisch chirurg begon in Zwolle. Tijdens de
opleiding is Rijssen tevens gepromoveerd op de ziekte van
Dupuytren aan de RUG. Bovendien is zij sinds 2012 fellow
van de European Board of Hand Surgery.
‘Naast esthetische chirurgie zijn mijn
aandachtsgebieden hand- en polschirurgie. Ik verricht alle verschillende
vormen van borstreconstructies en
contour verbeterende operaties na
fors gewichtsverlies.’ Sinds de
bestuurswissel in 2016 is Rijssen met veel plezier secretaris
van de NVEPC.

interview

Felicia Smits
bestuurslid / media
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/ website

Felicia Smits is na haar studie geneeskunde in Leiden in het
AMC Amsterdam opgeleid tot plastisch chirurg. Zij ontwikkelde tijdens haar opleiding interesse voor cosmetische chirurgie en volgde in het kader van de Dutch Association for
Facial Plastic and Reconstructive Surgery (DAFPRS) in haar
laatste opleidingsjaar een fellowship aangezichtschirurgie.
Sinds de afronding van haar opleiding houdt Smits zich fulltime bezig met cosmetische chirurgie (Velthuis kliniek Amsterdam/Haarlem). Ze is binnen het NVEPC-bestuur verantwoordelijk voor de reeds vernieuwde website, marketing
en media. ‘De trend dat patiënten steeds meer op zoek zijn
naar gespecialiseerde zorgverleners is duidelijk merkbaar in
Nederland. Dat cosmetische chirurgie een ondergeschoven
kindje binnen ons gehele pallet aan plastische chirurgie is,
vind ik jammer en mijn doel is ook om dit te veranderen.
Om dit te bereiken is ten eerste een adequate opleiding esthetiek noodzakelijk. Momenteel wordt er hard gewerkt om
dit meer vorm te geven binnen de huidige opleidingsmodules. Ten tweede is een imagoverandering belangrijk. Meer
dan ooit tevoren zijn we bezig om het onmogelijk te maken
voor cosmetisch artsen om snijdende ingrepen te verrichten.
In de korte tijd dat we officieel bestuur zijn, is op dit gebied
al veel gebeurd, in positieve zin! Ik vind het fijn om via mijn
positie in het bestuur nauw betrokken te zijn bij dit proces
en echt een verschil te kunnen gaan maken. Voor alle plastisch chirurgen die zich met esthetiek bezighouden moet dit
de komende drie à vier jaar merkbaar zijn. De NVEPC werkt
steeds nauwer samen met de NVPC en zal
onder meer hierdoor een duidelijk kwaliteitskeurmerk in Nederland worden.
Het zal kwaliteit en veiligheid voor de
potentiële patiënt borgen. U zal ons op
steeds meer momenten in de media
zien opduiken waarbij we u als leden graag willen betrekken. Input
vanuit u is nodig voor verbetering en verandering.’

Patrick Khoe
bestuurslid / marketing
Patrick Khoe heeft zijn studie geneeskunde in Groningen
gedaan en in het UMC Groningen de specialisatie tot plastisch chirurg afgerond in 2013. ‘De drie jaar daarna heb ik
mij voornamelijk beziggehouden met reconstructies en
esthetiek. In 2014 heb ik met een drietal collega’s de cosmetische kliniek “Door plastisch chirurgen” opgezet. Hier
bieden wij behandelingen met injectables aan die alleen
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uitgevoerd worden door plastisch chirurgen. Sinds 2015 doe
ik een gecombineerd spreekuur van operatieve en injectable behandelingen bij de Bergman Clinics in Groningen en
Heerenveen. Naast de algemene esthetiek ben ik mij nu aan
het specialiseren in het aangezicht. Hierbij probeer ik een
optimale behandeling voor mijn patiënten te creëren door
een goede combinatie van operatieve en niet-operatieve behandelingen. Sinds november 2016 werk ik in het Medische
Centrum Leeuwarden.’ Khoe zit, net als de rest, sinds 2016
in het bestuur van de NVEPC, met marketing als taak. Hij
probeert met het bestuur de plastisch chirurg op esthetisch gebied nog duidelijker op de kaart te zetten. ‘We willen, bijvoorbeeld door het opzetten
van een campagne, het verschil duidelijk maken tussen de kwaliteit en
kennis van een plastisch chirurg en
de groeiende markt van gelukprikkers en -snijders. Hiervoor
hebben we echter ook alle hulp
nodig van onze leden.’

Steven Korteweg
bestuurslid / congrescommissie
Steven Korteweg studeerde geneeskunde aan de RUG (cum
laude) en voltooide zijn specialisatie plastische chirurgie tevens in Groningen, onder leiding van prof. dr. Werker en
prof. dr. Van der Lei. Aansluitend behaalde hij het Europees
examen plastische chirurgie, en werd daarmee fellow van de
European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS), en het FESSH-diploma (Federation of European Societies for Surgery of the Hand). Na enkele jaren in
de Boerhaave kliniek (Amsterdam) gewerkt te hebben is Korteweg sinds 2015 werkzaam bij Bergman
Clinics als plastisch chirurg in Amsterdam en Bilthoven. Daarnaast werkt
hij in The Hand Clinic in Amsterdam.
Al vanaf mijn coschappen ben ik betrokken bij de organisatie van het
NVEPC-congres. In het bestuur is
dit dan ook logischerwijs de functie waar ik me grotendeels mee
bezig zal houden.’
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