Beste, we hebben weer nieuws voor je!

KWALITEIT
Chirurgische bijsluiter siliconen borstimplantaten Onlangs is de chirurgische bijsluiter siliconen bor‐
stimplantaten aangevuld met de nieuwste bevindingen. Wij adviseren dringend om deze laatste ver‐
sie te gebruiken bij het preoperatief consult. Onder deze link de versie met zichtbare wijzigingen, op
de website vind je de schone versie.
Kwaliteitskader Cosmetische Zorg Vandaag publiceerde het Zorginstituut het Kwaliteitskader Cos‐
metische zorg, met landelijke afspraken over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische ge‐
neeskunde georganiseerd moet zijn. De Federatie publiceerde hierover een persbericht en is woord‐
voerder namens alle betrokken verenigingen.
IGJ melding niet‐registrerende instellingen in DBIR Registratie van borstimplantaten in DBIR is ver‐
plicht voor NVPC‐leden en bovendien een indicator van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
De ledenvergadering heeft ingestemd met het voorstel om instellingen die niet in DBIR registreren,
te melden bij de IGJ. Momenteel wordt hiervoor een protocol opgesteld, waarbij uiteraard eerst alles
wordt geprobeerd om instellingen te helpen alsnog te registreren voordat actie richting IGJ wordt
ingezet.
Accreditatie voor deelname aan richtlijnontwikkeling Wist je dat deelname aan richtlijnontwikke‐
ling 10 accreditatiepunten oplevert? Alle huidige richtlijnen worden modulair opgebouwd, wat in‐
houdt dat herziening per onderdeel mogelijk wordt. Wij hopen hierdoor makkelijker mensen te vin‐
den die willen deelnemen aan richtlijnontwikkeling/‐herziening. Zonder actieve bijdrage van de leden
is de vereniging niet in staat om professioneel bij te dragen aan kwaliteitsverbetering in het vakge‐
bied.

VERENIGING
Vacature voorzitter Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Marc Mureau zijn zorg uitge‐
sproken over zijn opvolging, waarvoor zich nog geen kandidaat zich heeft aangemeld. Wellicht
geeft het borstimplantatendossier een vertekend beeld over de tijdbelasting. Marc heeft deson‐
danks nog altijd tijd over voor zijn 100% klinische baan, vrouw en kinderen, sport en feestjes.
Marc is bereid om het woordvoerderschap rond het borstimplantatendossier te blijven voeren
zodat een nieuwe voorzitter daar geen tijd aan hoeft te besteden. Tot slot is het besturen van de
vereniging een gezamenlijke exercitie van het gehele bestuur, waarin breed overleg mogelijk is en
bestuursleden elkaar steunen. De voorzitterszetel kan je ver brengen: je komt op plaatsen waar
beslissingen worden genomen en zit vooraan in de informatiestromen. Wellicht is deze toelichting

voldoende om de drempel weg te nemen voor sollicitanten, zodat de vereniging eind 2020 niet
stuurloos raakt zonder voorzitter.
Contributiewijziging De Algemene Ledenvergadering heeft op 2 november jl. ingestemd met een
contributieverhoging. Het tarief voor gewone leden gaat omhoog van €1.850 naar €1.900 (waar‐
van € 555,25) en het tarief van Aspirant‐leden stijgt van € 150 naar € 160. Zoals gebruikelijk ont‐
vang je in januari vanuit het boekhoudsysteem Twinfield de contributiefactuur en aankondiging
van incassodatum.

BEROEPSBELANGEN
Correctie Kwaliteitsindicator CTS In de nieuwe Indicatorengidsen CTS verslagjaar 2019 en 2020
staat een storende fout bij de beschrijving van indicator 1. In de beschrijving van de operationali‐
satie en de teller staat vermeld: uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de diagnose. Dit moet zijn 1
jaar voorafgaand aan operatie.
Doordat er nu uitgegaan wordt van geopende DBC’s, is een termijn van maximaal een jaar voorafgaand aan de
diagnose CTS toegevoegd aan de operationalisatie en de teller van de indicator’
1. Echo of zenuwgeleidingsonderzoek bij CTS
Relatie tot kwaliteit

Operationalisatie
Teller
Noemer

Bij patiënten met mogelijk CTS wordt in de richtlijn CTS (2017) aanbevolen een
echo of zenuwgeleidingsonderzoek te verrichten ter aanvulling op anamnese en
het lichamelijk onderzoek. Dit leidt ertoe dat de zekerheid van de diagnose toeneemt. Bij patiënten met klassiek CTS kan direct overgegaan worden tot het bespreken van de behandelopties.
Percentage patiënten met de diagnose CTS bij wie, uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan
de diagnose, een echo of zenuwgeleidingsonderzoek is verricht van de nervus
medianus
Aantal patiënten met de diagnose CTS bij wie, uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de
diagnose, een echo of zenuwgeleidingsonderzoek is verricht van de nervus medianus
Totaal aantal patiënten met de diagnose CTS in het verslagjaar

WETENSCHAP
Nominatie ZonMw Medische Inspiratorprijs Morgen reikt ZonMw de Medische Inspiratorprijs
2019‐2020 uit in CORPUS, Oegstgeest. Dan zal blijken of we genoeg gestemd hebben om Linda
Vriend met haar onderzoek “Vet voor een brandend probleem” de prijs in handen te spelen. Je
kunt de uitreiking van de prijs bijwonen door inschrijving via deze link.

