Beste «Voornaam», zien we je volgende week tijdens de NVPC‐dagen in Leeuwarden? Noteer alvast
de data van het lustrumcongres op 15 en 16 mei 2020.

NVPC‐DAGEN
Netwerkapp Zoals inmiddels gebruikelijk staat het programma op de congreswebsite en in Net‐
werkapp. Volgende week ontvangen alle leden die zich nog niet hebben aangemeld voor de Net‐
werkapp Community 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 zodat u tijdens het con‐
gres toegang heeft tot het actuele programma en bericht krijgt over discussies en oproepen!

KWALITEIT
Landelijk Implantaten Register Zoals bekend is het per 2019 verplicht om specifieke implantaten te
registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR), met een ingroeiperiode tot 1 januari 2020.
Echter, deskundigen maken zich zorgen over de daadwerkelijke rechtstreekse registratie in LIR (fase
2, LIR2). Zij verwachten veel foutmeldingen en/of problemen met inlezen. FMS heeft aangegeven dat
dit niet het probleem van de FMS of de verenigingen is, en het ook niet in de cirkel van invloed zit.
Registraties en WV‐en moeten vooral focussen op:




Dat de medisch specialist goed in EPD registreert (is zijn taak).
Dat de medisch specialist zo goed mogelijk meewerkt aan het .vullen van de registratie van het
vakgebied, ook al betekent dit vooralsnog extra werk
Dat registraties bij de inrichting van de datastructuur ook zijn voorzien van de voor LIR2 noodza‐
kelijke velden. Op deze manier kan het gat dat eventueel valt binnen LIR2 mogelijk worden dicht‐
gelopen. Ook al omdat registraties meer vastleggen en monitoren dan alleen de LIR data.

De meest actuele informatie wordt met u gedeeld tijdens de wetenschappelijke en huishoudelijke
vergaderingen op 2 november 2019.
Registratie hand‐ en polsprothesen Wij wijzen u er nogmaals op dat ook hand‐en polsprothesen
onderdeel zijn van de verplichte LIR‐registratie. U kunt deze registreren door een account aanvragen
bij de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).
Dagbehandeling Op 10 en 12 mei 2021 is de 15e editie van het International Association for Ambu‐
latory Surgery congres in Brugge. het De voorzitters van de Nederlandse Vereniging voor Dagbehan‐
deling en Kortverblijf (NVDK) en de Belgium Assocation for Ambulatory Surgery (BAAS) hebben de
NVPC benaderd om actieve participatie, onder andere door een zetel aan te bieden in het nationale

organiserend comité. Het bestuur roept belangstellenden voor deze zetel op zich per e‐mail aan te
melden bij het bureau van de NVPC (bureau@nvpc.nl).
Kwaliteitsvisitaties NVPC worden gewoonlijk door het bureau NVPC benaderd voor een afspraak
voor een kwaliteitsvisitatie, maar u bent zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat u voldoet aan de
eisen van de RGS voor herregistratie. Mocht u aan de beurt zijn voor herregistratie en u bent (nog)
niet gevisiteerd én of hiervoor benaderd, neem dan zo vroeg mogelijk contact op met het bureau.
Planning kost veel tijd, stel het maken van een afspraak niet uit!

BEROEPSBELANGEN
Verwijderen en/of vervangen borstprothese In de VAV‐werkwijzer Plastische Chirurgie versie 20.0
(voorheen VAGZ‐wijzer) is een paragraaf opgenomen over het verwijderen van borstprothesen bij
ASIA en onder welke voorwaarden een vergoeding mogelijk is. Zie hiervoor pag. 9 en 10 van de VAV
wijzer
DBC Tip Verrichtingen zoals gips aanleggen op OK tellen niet mee voor de DBC maar wel voor de
operatieve fte. Het advies is om alle verrichtingen die u doet te registreren. Het is ook belangrijk dat
de POK in sessietijd moet worden geregistreerd. Deze wordt anders niet meegeteld de operatieve fte
in de Logex‐berekening.
Materiële Controle De BBC adviseert om er zélf bij aanwezig te zijn als een medisch adviseur bij u
een materiële controle komt uitvoeren. Het kan veel verschil maken in de beoordeling als u bij vra‐
gen ter plaatse toelichting kan geven. En zoals al vaker is gemeld: zorg dat er goede foto’s in het dos‐
sier aanwezig zijn.
Zorgverzekeraars hebben het recht te onderzoeken of de gedeclareerde handeling de beste was ge‐
zien de gezondheidstoestand van de patiënt. Eén van de instrumenten voor de materiële controle is
de detailcontrole: het inzien van de dossiers. Voor meer informatie over materiele controles zie de
KNMG richtlijn over het omgaan met medisch gegevens

WETENSCHAP
Nominatie ZonMw Medische Inspiratorprijs In de vorige nieuwsbrief kondigden we al aan dat
NVPC toehoorder Linda Vriend een van de drie finalisten is van de ZonMw Medische Inspiratorprijs.
U kunt NU uw stem uitbrengen via www.zonmw.nl/stemnu of door deze QR‐code te scannen.

VERENIGING
Flessenpost Onze bibliothecaris/archivaris is het originele initiatief gestart om u zo nu en dan te
informeren over interessante pareltjes uit het verleden door af en toe flessenpost uit te werpen.
De eerste vindt u onder deze link. Via de nieuwsbrief ontvangt u bericht als er weer een nieuwe
fles aanspoelt.

FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN
Platform innovatie Op 18 november organiseert Raad Wetenschap & Innovatie een platform inno‐
vatie over 3D‐technologie in de zorg. Het platform vindt van 16.00‐20.00 uur plaats in het Anatomie‐
gebouw van de voormalige faculteit Diergeneeskunde. U kunt zich aanmelden via deze link.

