Beste «Voornaam», het bestuur heeft ter verbetering van de communicatie besloten opnieuw een
nieuwsbrief in te voeren en is verheugd hierbij de eerste versie te publiceren.

NVPC‐DAGEN
Op 2 en 3 november 2018 vindt het najaarscongres plaats in de ReeHorst te Ede. De
congrescommissie geeft daarmee gehoor aan de recent vaker gehoorde opmerking dat men wel
“klaar is met het industriële format”. Ook dit jaar is geprobeerd weer een aantrekkelijke gevarieerde
agenda te maken, die te vinden is op www.nvpcdagen.nl en in Netwerkapp.
JVPC‐avond Tot ons genoegen is er een groot aantal inschrijvingen voor het JVPC‐diner/feest
aansluitend op de NVPC scholingsdag op 2 november aanstaande. Om de planning goed te laten
verlopen is het daarom niet mogelijk om op de scholingsdag nog aan te melden voor het JVPC‐
diner/feest. Je kan nog steeds inschrijven via de link van de NVPC‐dagen. De inschrijving is mogelijk
t/m maandagavond 29 oktober. We kijken uit naar volgende week!
Kennisagenda NVPC In het NTPC is aangekondigd dat alle leden tijdens het congres kunnen
bijdragen aan de prioritering voor de kennisagenda door stickers te plakken bij de onderwerpen van
hun voorkeur. Onlangs is besloten deze bijdrage via Survey Monkey te vragen. Tijdens het congres
kan je meer informatie vragen bij het informatiebord van de WKNVPC.
Netwerkapp Voor de derde keer op rij geeft de NVPC geen congresprogramma meer uit, maar
wordt de agenda gepubliceerd in Netwerkapp. Voorafgaand aan het congres krijgt iedereen die dat
nog niet heeft gedaan, een uitnodiging voor aanmelding in de Netwerkapp community. Tijdens het
congres is er weinig tijd om te helpen bij de registratie, dus regel het tevoren!
Spreekuur kwaliteitsvisitaties Na sluiting van de inschrijving is Mariska Léautaud van harte bereid
vragen te beantwoorden over tussentijdse QuickScans, waarderingssystematiek en alles wat niet
duidelijk voor je is.

BEROEPSBELANGEN? uuuh… DBC weetjes
One stop shop Indien je de patiënt op dezelfde dag terug ziet ná het maken van een röntgenfoto of
echo, kun je een tweede afspraak in het systeem plaatsen. Hiervan moeten dan wel separaat verslag
worden gedaan.
Benigne aandoening We doen als plastisch chirurgen in Nederland meer benigne tumoren in
functioneel gebied (14.800 DBC's per jaar) vergeleken met benigne tumoren in niet functioneel
gebied ( 3.300 DBC’s per jaar). Echter qua betaling is er geen verschil aangezien ze allebei in
zorgproduct 4052 vallen, net zoals de maligne tumor niet in functioneel gebied ( DBC 509).
ICC Een intercollegiaal consult bij een klinische patiënt mag ook geopend worden indien de patiënt
al bekend is bij de plastisch chirurg, maar nu voor een andere specialisme is opgenomen en de
plastisch chirurg in consult wordt gevraagd, ongeacht de zorgvraag.

WETENSCHAP
Wetenschap en privacy In de wetenschap circuleren verschillende
interpretaties rondom de privacywetgeving. Op de website van ELSI
servicedesk staan veel onderbouwde antwoorden op veel
voorkomende vragen. Deze nationale Servicedesk helpt
onderzoekers, professionals, ethici, juristen, beleidsadviseurs,
patiënten en patiëntvertegenwoordigers om problemen op het
gebied van ELSI (Ethical, Legal, Social Implications) aan te pakken
door informatie en advies beschikbaar te stellen de nationale servicedesk op het gebied van ethische,
legale en sociale implicaties.

KWALITEIT
Update richtlijnen Van de richtlijn borstkanker is in juli 2018 een update gepubliceerd op de
website.
Ook zijn diverse richtlijnen gepubliceerd voor stemming over autorisatie: herziene versie van de
module rectus diastase, een aanvulling op de richtlijn abdominoplastiek; fractuur gerelateerde
infecties; flexorpeesletsel en fracturen bij kinderen. Lees meer… (besloten deel website).

WETGEVING
WGBO Een wetsvoorstel voor aanpassing van de WGBO is ingediend bij de Tweede Kamer. Voor een
overzicht van de wijzigingen zie nieuws (besloten deel website).

FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN
Handreiking e‐consult De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een handreiking uitgebracht
om het gebruik van e‐health toepassingen zoals een e‐consult te stimuleren. Medisch specialisten
moeten zo ondersteund worden bij het juist en passend gebruik van dergelijke consulten per mail of
videobellen. Eerder dit jaar kwam kennisinstituut Nictiz al met een handboek om het gebruik van een
e‐consult bij huisartsen te stimuleren. Lees meer…
Campagne griepvaccinatie van zorgpersoneel De Federatie Medisch Specialisten (FMS) startte in
samenwerking met andere partijen een campagne voor griepvaccinatie van zorgpersoneel. Lees
meer…
Wetenschaps‐ en innovatieprijs Vorig jaar ontvingen wij 6 inzendingen voor de FMS wetenschaps‐
en innovatieprijs. Helaas heeft onze inzending niet gewonnen. Dit jaar nieuwe kansen, inzendingen
uiterlijk 1 december. Lees meer…

