Beste «Voornaam», de zomer staat weer voor de deur, je kijkt er vast net zo naar uit als wij. Buiten
de al toegezonden informatie rond borstimplantaten willen wij nog enkele zaken met je delen, en je
een hele fijne zomer toewensen.

KWALITEIT
Bewaartermijn implantaten De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over de bewaarter‐
mijn van hoogrisico‐implantaten. Hier leest u meer.
Nieuwe EU regels voor medische hulpmiddelen Sinds mei 2017 zijn nieuwe Europese verordenin‐
gen van kracht voor medische hulpmiddelen en in‐vitro diagnostica. Álle bestaande medische hulp‐
middelen (o.a. apparaten, software, schroefje, implantaat,rimpelvuller), moeten voor mei 2020 zijn
voorzien van een nieuw CE‐certificaat. De Federatie Medisch Specialisten maakt zich grote zorgen en
waarschuwt voor mogelijke tekorten en roept op (vroegtijdig) knelpunten te signaleren en te mel‐
den. Dat kan via het NVPC‐bureau. De uitgebreide informatie leest u hier.
Richtlijn Mammareductie obsoleet Deze richtlijn stamt uit 2014. Inmiddels is de informatie dusda‐
nig verouderd dat is besloten de richtlijn per 18 juni 2019 te laten vervallen.
Siilo appgroepen Onlangs zijn twee Siilo app groepen gestart om makkelijk casuïstiek uit te wisselen
tussen plastisch chirurgen. Jezelf toevoegen is eenvoudig: de siilo app downloaden en zoeken op de
groepen: “NVPC Reconstructieve chirurgie” en “NVPC Hand‐ en Polschirurgie”. Berichten worden na
30 dagen automatisch verwijderd en casuïstiek kan worden uitgewisseld zolang de informatie niet
traceerbaar is tot de patiënt (anonimiteit moet gewaarborgd). Aangezien er oneindig veel kennis is
uit te wisselen tussen alle plastisch chirurgen is het doel van deze groepen om leerzame en uitda‐
gende casus te delen, maar er kunnen ook nieuwe technieken, innovaties, complicaties, zeldzame
aandoeningen en onverwachte bevindingen gedeeld worden.

WETENSCHAP
Nominatie ZonMw Medische Inspiratorprijs Het onderzoeksteam van NVPC toehoorder Linda
Vriend is een van de drie finalisten voor de ZonMw Medische Inspiratorprijs. Daarmee maakt zij kans
op met kans financiering van haar project 'Vet voor een brandend probleem'. In oktober kan er ge‐
stemd worden. Wij zullen dan via Netwerkapp een herinnering sturen en hopen dat u dan allemaal
uw stem uitbrengt en Linda naar een overwinning helpt!

CONGRES
Allotransplantatie Het najaarscongres vindt plaats op 1‐2 november 2019 in Stadsschouwburg de
Harmonie in Leeuwarden. Als thema van de wetenschappelijke vergadering is gekozen voor allotrans‐
plantatie. De abstractpagina’s op de website staan inmiddels open, de uitnodiging voor indiening
volgt via separate oproep. Meer informatie volgt na de zomer.

