Beste <voornaam>, hierbij ontvang je bericht over de maatregelen die de NVPC per direct invoert naar aanleiding van COVID-19. Lees het alsjeblieft goed door zodat je niet
verrast wordt.

ANNULERING VOORJAARSCONGRES
Annulering voorjaarscongres De premier heeft zojuist alle evenementen met meer dan 100 deelnemers afgelast. Het bestuur had juist vandaag al besloten voorjaarscongres te annuleren en u hierover
te informeren middels deze nieuwsbrief. Hoewel niet duidelijk is hoe lang alle maatregelen van kracht
blijven, zullen de veiligheidsadviezen waarschijnlijk alleen maar stringenter worden, naast alle maatregelen die de verschillende huizen zélf opleggen aan hun medewerkers. Het bestuur acht het niet
verantwoord om loze kosten te blijven maken in deze onzekere tijden.
Wat nu De congrescommissie buigt zich (in overleg met het bestuur) over uitstel of afstel. Zodra hier
duidelijkheid over is ontvang je nader bericht.
Gevolgen Het concilium en commissie ONE zullen zich beraden over het uitstellen/annuleren van het
schriftelijk examen en de scholingsdag. Ook hierover volgt nader bericht. Daarnaast zal het bestuur
een alternatieve oplossing bedenken voor de Algemene Ledenvergadering.
Lustrum Gelukkig is het hele jaar lustrumjaar, dus we hopen het op een later tijdstip alsnog met elkaar
te kunnen vieren.

OPSCHORTING KWALITEITSVISITATIES
Opschorting kwaliteitsvisitaties Commissie kwaliteit en bestuur schorten vanaf heden alle kwaliteitsvisitaties op tot nader order. Zodra er weer groen licht is voor dit soort activiteiten, wordt het
visitatieschema weer opgepakt. Alle plastisch chirurgen die de komende periode gevisiteerd zouden
worden, wordt dringend verzocht WEL zoals gebruikelijk de voorbereidingen te doen. Als de visitaties
weer worden opgepakt zal de visitatiecommissie uiterlijk 3 weken voor de geplande datum bericht
sturen dat de visitatie alsnog doorgaat. Het bureau neemt contact op over de visitaties die door de
maatregelen komen te vervallen.
Voor eventuele vragen over je kwaliteitsvisitatie kan je contact opnemen met het Heleen de Vries.
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