Beste «Voornaam», met januari al weer achter de kiezen is hier de derde Plastinieuws, die te pas en
te onpas verschijnt zodra er iets zinnigs te melden valt. Nieuwe toevoeging is een mediaoverzicht van
plastisch chirurgen in het nieuws. Goed weekend!

BEROEPSBELANGEN
Oproep Herken je dit? Een machtigingsaanvraag voor een ingreep wordt afgewezen, terwijl er naar
jouw mening bijzondere omstandigheden zijn die een goedkeuring legitimeren. Je probeert contact
te krijgen met een medisch adviseur, maar je komt niet verder dan een medewerker op een call
center. De BBC heeft met de zorgverzekeraars afgesproken om in dit soort gevallen als
tussenpersoon te fungeren. De BBC zal de aanvragen beoordelen en filteren. Als er valide
argumenten voor zijn, zal de BBC de casus voorleggen aan de medisch adviseur. Een verzoek met
geanonimiseerde casus kan worden gestuurd aan bureau NVPC t.a.v. de BBC.
DBC code 190066 – intensief consult Voor complexe en erg lang durende consulten, bestaat een
zorgactiviteit voor een intensief consult. De zorgactiviteit is 190066, die met de CBV‐lijst te vertalen
naar een CBV‐code. Voorwaarde is dat dit consult minimaal tweemaal de standaardtijd in beslag
neemt. Deze zorgactiviteit is nóg niet financieel interessant, maar wordt dat waarschijnlijk wel. Het is
van belang om deze aan de normale codering te hangen, om zo voor de NZa inzichtelijk te maken
hoeveel van deze consulten we doen. Mocht er t.z.t. een financiële vergoeding tegenover gezet
worden, zal dit waarschijnlijk een opwaardering zijn van de 990004009 naar de 990004007.

KWALITEIT
Implant files De Borstkankervereniging (BVN) heeft bij haar achterban navraag gedaan naar de
ervaring met siliconen borstimplantaten en het effect dat de berichtgeving rond de implant files op
heb heeft gehad. De resultaten zijn te vinden op de B‐force pagina van BVN.

FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN
Vacature Stuurgroep meldpunt en Expertisecentrum bijwerkingen implantaten De stuurgroep
bewaakt de voortgang en uitvoering en speelt een strategische rol in de ontwikkeling van het
Meldpunt en Expertisecentrum. De stuurgroep komt periodiek bijeen, in ieder geval 2x keer per jaar.
Vacature bestuurslid voor Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) De KNMG heeft
aan de Federatie Medisch Specialisten gevraagd om iemand vanuit de medisch specialisten af te
vaardigen voor deze zetel om de belangen van alle artsen te vertegenwoordigen. De stichting GMH
beheert de gedragscode medische hulpmiddelen en het transparantieregister. De vergaderfrequentie
van dit bestuur is ongeveer 1 maal per 2 maanden. Daarnaast vindt er 1 à 2 keer per jaar overleg met
Ministerie van VWS plaats.
Meer informatie over beide vacatures is te verkrijgen bij Alex Verhoeven (FMS).

MEDIAOVERZICHT
4 januari Marc Mureau reageert in Trouw op de situatie omtrent Allergan en het Europese
keurmerk.
12 januari Paul van Zuylen bij de NOS over de brandwonden van Sjinkie Knegt.
13 januari Felicia Smits bij RTL Boulevard over de ethische afwegingen en voorwaarden bij het
programma ‘Het zit in de familie’.
16 januari Daniëlle Derks en patiënt Tiffany Westerhoudt benadrukken de positieve bijdrage van
implantaten bij 5 Uur Live.
24 januari Felicia Smits bij NPO radio 1 over het maximaal aantal uren voor chirurgen.
26 januari Bram Keulers bij Brabants Dagblad over het imago van de plastische chirurgie.

