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Voor u ligt de eerste Nieuwsflits van de NVPC. 
Zoals in de nieuwsbrief is aangekondigd, wil de 
NVPC u regelmatig kort en bondig berichten over 
actuele zaken die binnen de NVPC spelen en 
waarmee het bestuur en bureau zich bezighouden. 
Dit geeft u een beter beeld van wat er ‘achter de 
schermen’ speelt. Ook bent u op deze manier op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Daarnaast biedt het u de gelegenheid om op zaken 
te reageren. Uw reactie wordt dus op prijs gesteld. 
De Nieuwsflits is een aanvulling op de 
Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt met 
daarin meer achtergrond-informatie.  
 
MACHTIGINGSPROBLEMATIEK 
Ten aanzien van de machtigings-problematiek is 
een ‘vliegende start’ gemaakt. Tijdens een 
bespreking eind maart bij Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) werd afgesproken dat de 
betrokken partijen een oplossing zouden vinden 
voor de vele onnodige machtigingen. Het gaat om 
machtigingen in de declaratiecode groep 02 
(defecten/tekorten/littekens) en in de 03- groep 
(tumoren/pathologisch weefsel). Door intensieve 
lobby vanuit de NVPC is het gelukt om alle 
partijen (NVZ, ZN, NPCF, Orde, CVZ en NZa) 
op één lijn te krijgen. Dit heeft geresulteerd in een 
nieuwe typeringslijst Plastische Chirurgie per 1 
juli 2007. Uitgebreide informatie hierover treft u 
aan in de volgende Nieuwsflits. 
 
DECLARATIEBEPALINGEN DBC 
BEDRAGEN (BELEIDSREGEL CI-981) 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de 
beleidsregel ‘declaratiebepalingen DBC bedragen 
medisch specialistische zorg door of vanwege 
zorginstellingen’ van 14 februari jl. met ingang 
van 1 juli 2007 gewijzigd. Bij nadere bestudering 
van deze beleidsbepaling bleek dat bij meerdere 
zorgvragen op de spoedeisende eerste hulp (SEH) 
slechts één DBC kan worden geopend. Gevolg is 
dat bij doorverwijzing, door bijvoorbeeld de 
algemene heelkunde SEH-arts, de plastisch 
chirurg geen SEH DBC meer kan openen. De 
NVPC heeft bij de Orde aangegeven dat dit een 
onwenselijke situatie is. Bij een mogelijke 
juridische procedure zal de NVPC gezamenlijk 

´optrekken´ met de Orde. In dit kader is de NVPC 
nu bezig met het opstellen van een lijst van 
onjuistheden die als gevolg van deze beleidsregel 
kunnen ontstaan. Deze lijst wordt ingebracht als 
onderbouwing in de juridische procedure. 
Overigens heeft het feit dat gedreigd is met een 
juridische procedure al effect. Binnenkort vindt 
namelijk nader overleg plaats met de NZa om te 
kijken wat er ´gerepareerd´ kan worden. Levert dit 
onvoldoende op, dan wordt de juridische 
procedure alsnog in ganggezet. 
 
BORSTRECONSTRUCTIE MET EIGEN 
WEEFSEL (DIEP-LAP) 
Irene Mathijssen gaf in de laatste Nieuwsbrief 
(jaargang 11, nr. 2) een overzicht van deze 
kwestie, mede naar aanleiding van het feit dat het 
Erasmus MC een poli-stop heeft aangekondigd 
omdat de wachtlijst inmiddels twee jaar bedraagt. 
De NVPC heeft contact gezocht met Borstkanker 
Vereniging Nederland (BVN). BVN signaleert 
een groeiend probleem. De oplossing ligt in een 
kostendekkende vergoeding voor zieken-huizen. 
Erasmus MC heeft toegezegd binnenkort een 
overzicht van de kosten te maken voor de NVPC. 
De BBC zal vervolgens aan de hand hiervan met 
diverse betrokken partijen overleggen. Doel is te 
komen tot een adequaat tarief voor ziekenhuizen. 
Verwacht wordt dat bij dit proces ook enige 
politieke druk noodzakelijk zal zijn om een en 
ander te realiseren. Zo nodig zal de NVPC deze 
optie actief benutten. De NVPC trekt in deze 
kwestie gezamenlijk op met BVN. 
 
PLASTISCH CHIRURGEN EN MEDIA 
De recente ophef in de media over het overlijden 
van een patiënt in Medisch Centrum Biltstraat in 
Utrecht en daarna het ´rumoer´ over het 
arbeidsverleden van de betrokken plastisch 
chirurg in Doetinchem, onderstreept de behoefte 
en noodzaak aan snelle communicatie tussen de 
NVPC en haar leden. Tevens maakt het duidelijk 
dat de NVPC en haar leden duidelijke afspraken 
moeten maken over contact met de media. Met 
name in geval van calamiteiten. Dit is nodig, 
omdat naast de individuele reputatie al snel het 
imago van de hele beroepsgroep in het geding is. 



Reden voor het bestuur om in de laatste 
bestuursvergadering nogmaals uitvoerig bij dit 
thema en het beleid van de NVPC stil te staan. De 
beleidslijn van het bestuur is als volgt: 
1. Zolang een kwestie door de inspectie (IGZ) 

wordt onderzocht, doet de NVPC geen 
inhoudelijke uitspraken over de kwestie zelf. 

2. Bij vragen van de media heeft de NVPC één 
woordvoerder, die namens de NVPC reageert. 
Deze functie wordt thans vervuld door Irene 
Mathijssen. 

3. In statuten en huishoudelijk reglement van de 
NVPC staat dat de enige bevoegde instantie 
voor het verstrekken naar buiten van 
voorlichting omtrent plastische chirurgie de 
NVPC is. Het bestuur wil deze statutaire 
afspraak beter gaan handhaven. Desnoods met 
sancties voor degene die na waarschuwing 
deze afspraak overtreedt. 
 

In de praktijk blijkt dat bij calamiteiten of andere 
nieuwsmomenten de NVPC-leden zich niet 
allemaal aan deze statutaire afspraak houden. 
Wanneer zich nieuwsfeiten voordoen, zien wij dat 
kranten en televisie individuele leden benaderen 
voor commentaar. Bepaalde leden blijken voor dit 
soort verzoeken gevoelig. Naast strijdigheid met 
statutaire afspraken, heeft dit dikwijls tot resultaat 
dat onjuiste beeldvorming in de hand wordt 
gewerkt. Zo ontstond rond de kwestie in Utrecht 
een discussie over de risico’s van liposuctie en de 
veiligheid van privéklinieken. Dit terwijl nog 
moet worden vastgesteld of dit in dit geval de 
kern van deze calamiteit was.  
Het bestuur vindt dat commentaar geven, terwijl 
de feiten niet vast staan, niet gewenst is en 
verzoekt alle NVPC-leden zich te houden aan de 
statutaire afspraak dat de NVPC woordvoerder is. 
Mocht een lid menen toch te moeten ingaan op 
een mediaverzoek, dan graag vooraf contact met 
de NVPC. 

Leden die zich niet aan deze statutaire 
afspraak houden, zullen daarop door het 
bestuur worden aangesproken. 

 
NKI-AVL MAMMASYMPOSIUM 
Op woensdag 27 juni 2007 vindt het zesde NKI-AVL 
mammasymposium plaats onder de titel ´Nieuwe 
technieken in de diagnostiek en behandeling van 
borstkanker: nuttig of spielerei?´. 
Locatie  : Piet Borst auditorium NKI-AVL 
Tijd : 14.30 - 21.00 uur 
Prijs  : € 50,00 
Informatie: Marieke Straver m.straver@nki.nl
Inschrijven: 
www.nki.nl/ziekenhuis/professionals/symposia
 
OPROEP 
Het bestuur zou in verband met de 
voorbereidingen op de hierboven beschreven 
juridische procedure (zie Declaratiebepalingen 
DBC bedragen) graag van u horen hoeveel 
spoedeisende DBC’s bij u jaarlijks voorkomen in 
verhouding tot de geplande verrichtingen. Met 
name voor de jaren 2005 en 2006. Het bestuur 
vraagt u dit per ziekenhuis/ instelling te mailen 
naar: secretariaat@nvpc.nl. 
 
CONTACT 
Wilt u reageren op één van bovenstaande 
berichten? Of heeft u tips, suggesties of vragen 
aan het bestuur? Schroom niet en mail dit naar 
secretariaat@nvpc.nl. 
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