
PLASTINIEUWS
 
Beste «Voornaam», het bestuur geeft graag nog wat nieuwtjes mee voor onder de kerstboom, en wenst je
fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

BEROEPSBELANGEN
Overleg Zorgverzekeraars Highlight in het overleg met de zorgverzekeraars op 12 december jl. was de pre
sentatie van Claire de Vries en Valerie Monpellier over integratie van contourherstellende chirurgie als on
derdeel van de behandeling van morbide obesitas en verbeteringscriteria voor de vergoeding van contour
herstellende chirurgie. Het volledige verslag van de vergadering wordt na vaststelling gepubliceerd op de
website van de NVPC onder BBC.

Blepharoplastiek Zorgverzekeraars zijn gestart met controles van de aanvragen voor blepharoplastiek. De
eerste resultaten van deze controles geven een niet erg positief beeld. Bij een kwart van de patiënten ont
breekt een foto in het dossier, een volgend kwart heeft een foto die niet voldoet of niet te beoordelen is.

De NVPC benadrukt dat onterecht aanvraaggedrag het vertrouwen in gepast gebruik ernstig kan schaden
en kan leiden tot off label beoordeling met aanvullend opvragen van informatie door verzekeraars. Zorg
verzekeraars Nederland heeft aangegeven dat bij ongepast gebruik van de regeling de minister wordt ver
zocht de bovenooglidcorrecties weer uit de basisverzekering te halen.

Zie ook: ledendeel NVPC website: Mailing mbt gepast gebruik en de VAGZ wijzer over dit onderwerp
Registratiewijzer De huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) zijn zeer complex en geven ruimte voor verschillende interpretaties. Daarnaast worden
ze meerdere malen per jaar gewijzigd. Dit leidt voor medisch specialisten tot veel onduidelijkheid, waar
door het lastig is om behandelingen correct te registreren. De Federatie Medisch Specialisten heeft een re
gistratiewijzer opgesteld om het voor medisch specialisten eenvoudiger te maken om de geldende registra
tieregels toe te passen in de praktijk.

KWALITEIT
Modelovereenkomst samenwerking zelfstandige klinieken en ziekenhuizen In samenwerking tussen
FMS, NVZ, NFU en ZKN is een modelovereenkomst voor samenwerking tussen zelfstandige klinieken en zie
kenhuizen tot stand gekomen, ter bevordering van heldere afspraken over samenwerking in de overdracht
van zorg van patiënten, bereikbaarheid, maatregelen die noodzakelijk zijn voor een goede overdracht en
gegevensuitwisseling.

 

BUREAU
Directeur Het bestuur is verheugd mee te delen dat Patricia Liemmet ingang van 1 januari 2019 is benoemd
tot directeur van de NVPC. Zij heeft in de ruim 4,5 jaar dat zij voor onze vereniging werkt haar meerwaarde
voor de vereniging al duidelijk bewezen.



NVPC Bibliotheek Wist u dat de vereniging een bibliotheek heeft? Klaas Marck heeft de totstandkoming
omschreven en adviseert promovendi de bibliotheek te gebruiken om een beetje historie aan hun artikel
toe te voegen. De omschrijving en het register vind je hier op het besloten deel van de website.

Logo NVPC Helaas zien we regelmatig dat het NVPC logo als een keurmerk gebruikt wordt, wat nadrukke
lijk niet is toegestaan. Het logo van de NVPC is als merk geregistreerd en alleen onder bepaalde voorwaar
den te gebruiken. Daarom heeft het bestuur een reglement voor het logogebruik opgesteld.

FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN
Wetenschaps en innovatieprijs De NVPC heeft zeven inzendingen ontvangen voor de FMS Wetenschaps
en Innovatieprijs 2019. De WKNVPC zal hieruit de beste inzending kiezen die bij de Federatie wordt aange
boden om mee te dingen naar de prijs.


