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NON-COVID-ZORG
Het bestuur volgt de ontwikkelingen in het landelijk beleid rondom het
Coronavirus nauwgezet. Het beleid rondom COVID en non-COVID-zorg is
complex en focust nu op de opschaling van non-COVID-zorg, met name hoe
deze veilig en gelijkelijk over Nederland verdeeld kan worden. Daartoe wordt
nu, met input van de wetenschappelijke verenigingen, de gewenste zorg in
kaart gebracht, onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarnaast zijn
er voor een veilige en eerlijk verdeelde opschaling van non-COVID-zorg
meerdere factoren van belang, waaronder een gelijke spreiding van COVIDpatiënten over Nederland, ICU-capaciteit, toekomstig landelijke exitstrategiebeleid (RIVM) en de bekende schaarste aan persoonlijke
beschermingsmiddelen en medicatie. Daarnaast worden ook leidraden
ontwikkeld rondom de inrichting van gezondheidszorg in de 1,5metermaatschappij en ten aanzien van veiligheid bij aerosol-vormende
handelingen.
Naast de opschaling van medisch noodzakelijke zorg, is de NVPC in
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samenspraak met de NVEPC zich aan het oriënteren hoe de esthetische zorg
weer opgestart kan worden. De eerder genoemde factoren t.a.v. de landelijke
capaciteiten en onzekerheid over de tekorten bepalen hierin mede het
landelijke beleid. het NVPC-bestuur onderschrijft dat het beleid van RIVM en de
Federatie hierin nu leidend is. Wij verwachten dat op korte termijn hierover
meer duidelijkheid komt, na beraad van het Outbreak Management Team op 20
april a.s. Ten aanzien van het toekomstige opschalen van de esthetische zorg,
is vanuit de NVEPC in samenspraak met de NVPC alvast een leidraad
opgesteld om een veilige opschaling van de esthetische zorg te waarborgen
door middel van extra restricties ter preventie van verdere COVID-verspreiding.

BEROEPSBELANGEN
Verlengen termijn machtigingen Voor veel plastisch chirurgische ingrepen
moet vooraf een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraars.
Deze machtigingen hebben een termijn van 1 jaar waarbinnen de behandeling
moet worden uitgevoerd. Vanwege de huidige Coronacrisis worden veel
ingrepen verplaatst naar een later tijdstip. Dit zou kunnen betekenen dat op het
moment van de behandeling de geldigheidstermijn voor de machtiging is
verlopen.
ZN en de zorgverzekeraars zijn er mee akkoord om de termijn van de
machtigingen tijdelijk te verlengen. Mocht u een probleem ondervinden met de
geldigheidstermijn van een reeds afgegeven machtiging vanwege de huidige
Coronacrisis, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
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Ons adres is:
NVPC
Orteliuslaan 1
Utrecht, Nederland 3528 BA
Netherlands
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