Beste …, heb je ook zo’n zin in het voorjaarscongres?

BEROEPSBELANGEN
Oncologische reconstructie In het kader van overbodige administratieve handelingen is met de
verzekeraars besproken dat voor een primaire reconstructie geen machtiging nodig is als de
voorwaarden duidelijk zijn en de patiënt daaraan voldoet. De verzekeraars hebben toegezegd dat als
een borst geamputeerd wordt om oncologische reden, er geen machtiging voor de reconstructie
hoeft te worden aangevraagd. De BBC zal hiervoor nog parameters c.q. voorwaarden formuleren.
Nadere informatie volgt.
Explantatieprotocol In 2018 heeft de BBC in overleg met de verzekeraars een
conceptprotocol explantatie borstimplantaten bij aanhoudende systemische klachten opgesteld. Dit
protocol bevindt zich in de commentaarfase en zal in 2019 worden voorgelegd aan de leden. Michiel
Zuidam licht e.e.a. toe tijdens de Algemene ledenvergadering op 17 mei a.s.

OPLEIDING
Verrichtingenthesaurus In februari is Léon van Adrichem geïnterviewd over de automatische vulling
van het portfolio (Vrest) vanuit de in de verrichtingenthesaurus. Het artikel lees je hier.

KWALITEIT
Herziening chirurgische bijsluiters In de algemene ledenvergadering van november 2018 zijn
voorgenomen wijzigingen aan de chirurgische bijsluiters besproken. De bijsluiters zijn inmiddels
aangepast en gepubliceerd op de website.
Richtlijn fractuurgerelateerde infecties De richtlijn fractuurgerelateerde infecties is geautoriseerd
en te vinden in de richtlijnendatabase.

CONGRES
Aanstaande donderdag en vrijdag vindt het voorjaarscongres plaats in de ons welbekende
Kromhouthal te Amsterdam. De congrescommissie hoopt u weer in groten getale te mogen
ontvangen. Het programma vindt u op http://www.nvpcdagen.nl en in Netwerkapp.
Netwerkapp Ook dit jaar wordt geen congresprogramma meer gedrukt. Vandaag heeft iedereen die
dat nog niet heeft gedaan, een uitnodiging ontvangen voor aanmelding in de Netwerkapp
community. Tijdens het congres is er weinig tijd om te helpen bij de registratie, dus regel het
tevoren!

Sponsoren Het wordt steeds moeilijker om sponsoren te vinden voor het congres. Daarom zag de
penningmeester zich genoodzaakt de registratietarieven dit jaar te verhogen. De congrescommissie
verzoekt u om tijdens de pauzes aandacht aan de sponsoren te schenken, zodat zij uw betrokkenheid
voelen en zich weer met plezier aanmelden voor volgende congressen.

FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN
Wetenschaps‐ en innovatieprijs De NVPC heeft zeven inzendingen ontvangen voor de FMS
Wetenschaps‐ en Innovatieprijs 2019. De WKNVPC heeft hieruit de beste inzending gekozen en
ingediend bij de Federatie. Alle wetenschappelijke verenigingen dingen mee, de prijsuitreiking is op
27 juni aanstaande.

