Beste, het jaar duikt al weer bijna de tweede maand in, hoog tijd voor een korte update over de komende en meest recente activiteiten.

VERENIGING
Statuten De gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement en zijn op 22 januari 2020 in werking
getreden. Je vindt ze op het besloten deel van de website. Een papieren kopie is opvraagbaar bij het
bureau.
Contributie Deze week ontvang je vanuit ons boekhoudsysteem Twinfield de aankondiging van de
incasso van de contributie 2020. De contributie wordt 2 weken daarna automatisch van de bij ons
bekende rekening afgeschreven. Dringend verzoek ervoor te zorgen dat het saldo dan afdoende is, om
naheffingen te voorkomen. Zie ook de afspraken over tijdige contributiebetaling in artikel 18 van het
huishoudelijk reglement.
Flessenpost Er is ook weer een nieuwe flessenpost aangespoeld van de hand van onze bibliothecaris/archivaris Klaas Marck. Het bestuur roept op met groten getale gehoor te geven aan zijn oproep
om materialen aan te leveren voor een archief historische voorwerpen. Voor nadere informatie zie het
betreffende artikel in Flessenpost nr 2.

JVPC
JVPC/NVPC skireis Voor de mensen die dit jaar meegaan naar de JVPC/NVPC Skireis naar Flachau 6
t/m 9 februari, willen we graag een -tijdelijke- WhatsApp groep oprichten, om op locatie toch met
elkaar verbonden te blijven. Hoogstwaarschijnlijk zal er op vrijdag 7 februari een JVPC/NVPC borrel plaatsvinden, maar details volgen over de appgroep.
Van een aantal klinieken weten we al dat ze gaan, maar dit weten we niet van alle ziekenhuizen. Verzoek is om per kliniek het mobiele nummer van 1 persoon te sturen naar Juliaan van Rappard (jrmvanrappard@gmail.com 06-54718712). Diegene wordt dan medebeheerder van de WhatsApp groep en
kan tzt zijn/haar collegae toevoegen.
Wij kijken er erg naar uit, tot ziens in Flachau!

CONGRES
Voorjaarscongres Dit voorjaar vieren we al weer het 14e lustrumjaar van de NVPC. De wetenschappelijke dag zal daarom op een bijzondere manier worden ingevuld, zonder korte voordrachten. Abstracts kunnen daarom pas weer worden ingediend voor het najaarscongres. Op heel korte termijn

ontvang je meer informatie over het Lustrumcongres, maar blokkeer alvast vrijdag 15 en zaterdag 16
mei in je agenda!
Najaarscongres Het najaarscongres heeft dit jaar te kampen met concurrerende activiteiten rond de
reguliere data begin november. Daarom vindt het najaarscongres in 2020 eenmalig plaats op 11 en 12
december.

KWALITEIT
Werkdocument PA Naar aanleiding van het initiatief tot taakherschikking vanuit VWS stellen wetenschappelijke verenigingen werkdocumenten op om de samenwerking tussen medisch specialist en
physician assistant (PA) te stroomlijnen ten einde de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een werkgroep
van vertegenwoordigers van de NVPC en NAPA heeft het werkdocument opgesteld waarin alle facetten van de taakherschikking van de PA staan beschreven. Daarbij is rekening gehouden met de inhoudelijke aspecten van specifiek de plastische chirurgie, het verhogen van efficiëntie van de zorg door
inzet van PA's met als uiteindelijk doel het streven naar behoud van hoogstaande kwaliteit van zorg.
Dit document wordt periodiek geëvalueerd. Zes maanden na ondertekening zal het document geïmplementeerd worden waarbij de IGJ het document als leidraad gaat gebruiken. Het document is op 9
januari jl. ondertekend. Voor document zie het nieuwsbericht op de website.

FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN
Juridische dienstverlening Gewone leden zijn via hun NVPC-lidmaatschap aangeslotene bij de Federatie Medisch Specialisten. Daarmee heb je onder andere kosteloos recht op 20 uur juridische ondersteuning per jaar. Wat die ondersteuning betreft lees je in de productkaart juridische dienstverlening.

