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Geachte bestuursleden, 

 

De laatste Nieuwsbrief van de Esser Stichting was op 16 oktober 2014. Graag wil ik u weer op de hoogte 

brengen van de ontwikkelingen sinds die tijd.  

  

Algemene ontwikkelingen: 

Het gaat goed met de Esser Stichting. De financiële situatie is goed te noemen.  

 

Wetenschappelijk activiteiten: 

Research Unit Plastische Chirurgie 

Het nieuwe Scientific Activities Report over de jaren 2013-2014 is verschenen, waarin de 

wetenschappelijke activiteiten wederom zijn vastgelegd (dit heeft u reeds ontvangen). Samengevat zijn er 

in de periode 2013-2014 tien proefschriften tot stand gekomen. Het aantal publicaties was in 2013 68 en 

in 2014 was dit 47.  

Wat betreft fondswerving is Nuts Ohra afgevallen in verband met een andere vorm van 



projectfinanciering. Mede hierdoor is het aantal onderzoekers dat door de Esser Stichting wordt gesteund 

toegenomen. Bovendien is er een vacaturesluis van kracht binnen het ErasmusMC waardoor onderzoekers 

die tijdelijk op de eerste geldstroom staan, niet meer worden geaccepteerd.  

 

Momenteel worden de volgende onderzoekers financieel door de Esser Stichting ondersteund: 

• Martijn Baas (Genetische aspecten van congenitale afwijkingen van de bovenste extremiteit) - 

Aanstelling is verlengd van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 en vervolgens van 1 januari 2017 tot 1 

januari 2018 (in de periode van 1 juli 2016 tot 1 januari 2017 zal hij als ANIOS in de kliniek 

aangesteld zijn).  

• Lisebette Burger (Classification of Preaxial Polydactyly of the Foot) – Samenwerking Met Mayo 

Clinic VS - Aanstelling is verlengd van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2017. 

• Liselotte Bulstra (Optimized decellularized nerve allografts) – Aanstelling is verlengd van 1 

november 2015 tot 1 november 2016) 

• Casimir Kouwenberg (kosteneffectiviteit van borstreconstructie) - Aanstelling is verlengd van 1 

december 2015 tot 1 december 2017 

• Joshua Budihardjo (Vascularized Composite Allotransplantation) – ondersteuning van zijn 

onderzoek in de VS (samenwerking Johns Hopkins University) van 1 november 2015 tot 1 

november 2016 

• Nadia Rbia (Nerve Allografts) - Samenwerking Met Mayo Clinic VS – Aanstelling voor 50% 

vanaf 1 mei 2015 tot 1 mei 2017 

 

Verder worden 30 promovendi begeleid (waaronder enkele internationale promovendi).  

De wetenschappelijke personele bezetting is:  

1,7 fte wetenschappelijke staf (naast de medische staf) 

2,8 fte analist 

Het aantal studenten dat onderzoek bij ons wil doen blijft extreem groot voor een afdeling van onze 

omvang.  

Naar verwachting zullen 5 proefschriften in 2015 worden afgerond. De Esser Stichting draagt steeds € 

1000,- bij aan proefschriftkosten per promovendus en tevens heeft de stichting bij een aantal 

proefschriften ook andere onkosten voor haar rekening genomen. 

In 2014 en 2015 werden en worden in totaal 5 onderzoekers in de VS gesteund, t.w. Boston (Harvard) en  

Rochester (Mayo Clinic). Drie onderzoeken gaan over zenuwgenezing, één over transplantatie en één 

over borstreconstructie.  

 



 

Medische stafbezetting 

De stafbezetting staat nog steeds onder druk. Eén handchirurg is in september 2015 weggegaan 

(afdelingshoofd geworden in het Academisch Centrum Utrecht). 

De door onze afdeling ingediende Businesscase is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het 

ErasmusMC. Dit betekent dat wij voor een extra handchirurg kunnen gaan werven (uitbreiding).  

Tevens zal een uitbreiding worden doorgevoerd binnen de onco-reconstructieve chirurgie. 

 

Opleiding: 

In 2015/2016 hebben wij 12 opleidingsplaatsen. Na 2016 zal het aantal AIOS weer iets teruglopen. Dit 

heeft te maken met landelijke toekenningen. Het aantal plaatsen voor assistenten niet in opleiding 

(ANIOS) is nog steeds 2.  

 

Onderwijs: 

De BAMA (Bachelor/Master) structuur is nu goed verankerd binnen het onderwijs. De afdeling is in 2010 

gestart met de eerste zogenaamde minor voor het derde studiejaar waar studenten gedurende 10 weken 

specifiek onderwijs in ons vak krijgen (onder de titel ‘’From head to hands” – een multidisciplinaire 

benadering).  

Inmiddels is de minor zeer succesvol. Co-assistenten lopen verplicht een week stage op onze afdeling 

(iedere week 1-2 nieuwe co-assistenten). Tevens begeleidt de afdeling keuze-coassistenten voor de duur 

van 12 weken. Ook verzorgt de afdeling keuzeonderzoek voor studenten zowel binnen het Erasmus MC 

als daarbuiten, gedurende een half jaar.   

De Plastische Chirurgie is nog steeds zeer populair als het gaat om keuze-coschappen, keuze-onderwijs en 

keuze-onderzoek.  

 

Esser Courses 

 

2014 

22nd Esser Course: What’s New in Breast Reconstruction. Live Surgery and Lectures. January 10 

(ErasmusMC) and January 11, 2014 (STC Events Center), Rotterdam, The Netherlands 

 

23rd Esser Course: On Your Nerves. October 17, 2014. De Doelen, Rotterdam, The Netherlands 

 



24th Esser Course: Ins and Outs of Nose Surgery, October 31-November 1, 2014. NAI Events Center, 

Rotterdam, The Netherlands 

 

The Dutch Wrist Arthroscopy Course (DWAC), Esser Master Class, September 12-13, 2014, SkillsLab, 

ErasmusMC, Rotterdam, The Netherlands 

 

2015 

The Dutch Wrist Arthroscopy Course (DWAC), Esser Master Class, September 12-13, 2014, SkillsLab, 

ErasmusMC, Rotterdam, The Netherlands 

 

Fellowships: 

Het Facial Fellowship  (georganiseerd door onze afdeling) duurt  vier maanden waarbij twee maanden 

worden doorgebracht in het ErasmusMC. De overige twee maanden worden in een externe kliniek 

doorgebracht. In 2014 en 2015 zijn in totaal 27 fellows  uit de hele wereld binnen onze afdeling actief 

geweest.   

In de periode 2014-2015 hebben 2 fellows het  Hand en Pols Fellowship gevolgd, wat bestaat uit een half 

jaar werken in het Erasmus MC en Den Haag, en een half jaar werken in Hilversum en Beverwijk. Dit 

fellowship is geïnitieerd door onze afdeling. Voor 2016 zal er weer een nieuwe sollicitatieronde worden 

gestart.  

 

Ondersteuning opleiding: 

Ondersteunende activiteiten binnen de afdeling kunnen als volgt worden weergegeven: 

 aanschaf medische boeken, videobanden, en medische literatuur op CD 

 refereeravonden voor artsen 

 reiskosten 

 

Website/folders: 

De website van de Esser Stichting en Stichting Esser Course wordt momenteel samengevoegd en 

geactualiseerd.  

 

Extracurriculaire activiteiten: 

• In 2014 is een Esser Stichting Dag georganiseerd met races op het circuit van Zandvoort voor 

kinderen met een aangeboren afwijking.  

S.E.R. Hovius, voorzitter 
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