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Save the date

BREAST RECONSTRUCTION AWARENESS (BRA) DAY 20-10-2020
De Op 21 oktober is het Breast Reconstruction Awareness day (BRA-Day). Dit jaar
sluiten we hierbij aan met de Dag van de Plastische Chirurgie. Deze dag staat helemaal
in het teken van borstreconstructies. Het volledige programma wordt dit jaar online
vormgeven onder andere via Facebook, YouTube, met vlogs, een online-spreekuur,
webinars en noem maar op.
Plastisch chirurgen kunnen op deze dag laten zien en horen wat hun rol en
verantwoordelijkheid is binnen het multidisciplinaire team – dat vrouwen gedurende het
volledige proces van borstkanker tot en met reconstructie begeleidt. Patiënten en naasten
kunnen zich zo laten informeren door experts waarbij ze antwoorden vinden op de vragen
die zij hebben over borstreconstructies. Als NVPC betrekken we uiteraard ook
patiëntenverenigingen bij deze speciale borstreconstructiedag.
Jouw vakgroep op de kaart als specialist in borstreconstructies Wil je laten zien
waar jouw vakgroep in uitblinkt? Zet jouw ziekenhuis of kliniek op de kaart met een
inspirerende onlineactiviteit, en doe mee! Denk bijvoorbeeld aan een filmpje, onlinespreekuur, presentatie of een vlog over:
Verschillende methodes voor borstreconstructie en resultaten
BREAST-trial
Vergoedingen
Kwaliteit van leven
Ervaringen van patiënten
Laat het weten als jouw vakgroep, kliniek of ziekenhuis mee wil doen aan BRA-day 2021.
Ook goede ideeën voor de promotie of invulling van BRA-day zijn welkom. Dat kan door
een mailtje te sturen naar: bureau@nvpc.nl
Kortom, noteer deze dag in elk geval alvast in je agenda. Samen maken we BRA-day tot
een succes! Nadere info, waaronder promotiemateriaal, volgt eind augustus..

LANDELIJK NETWERK GROENE
OK
De NVPC is gevraagd om aan te sluiten

bij het landelijk netwerk Groene OK. In de
"Green Deal Duurzame zorg voor een
gezonde toekomst" hebben meer dan
200 partijen afspraken gemaakt over
verduurzaming van de zorg, met als
uitgangspunt dat zorg niet mag leiden tot
extra vervuiling of gezondheidsklachten.
Afgevaardigden gezocht De NVPC zoekt plastisch chirurgen of aios die de NVPC willen
vertegenwoordigen in het Landelijk Netwerk Groene OK. Het netwerk komt vier maal per
jaar bijeen, met een kick off bijeenkomst op 10 september (18-20 uur).
Van de afgevaardigden wordt verwacht dat zij aan deze bijeenkomsten deelnemen, actief
input leveren op documenten en afstemmen met en informeren binnen de vereniging.
Belangstellenden kunnen tot 22 augustus reageren via bureau@nvpc.nl

NVPC-DAGEN 3 en 4 DECEMBER 2020
Het najaarscongres zal in een hybride vorm plaatsvinden op donderdag 3 en vrijdag 4
december 2020. Daarin zal plaats zijn voor het schriftelijk examen (mits toegestaan) en
kan verder iedereen digitaal deelnemen. De congrescommissie hoopt een interessant en
interactief congres neer te kunnen zetten, waarover in de aanloop naar het congres meer
informatie zal worden rondgestuurd. Binnenkort kunt u de oproep voor abstracts in uw
mailbox verwachten.
Uitstel lustrumviering Vanwege de onzekerheden in de toekomst heeft het bestuur
moeten besluiten de lustrumviering uit te stellen naar volgend jaar. Het lustrum is voor
iedereen en komt het best tot zijn recht als iedereen dat voluit kan vieren. Wij hopen van
harte dat dat in 2021 weer mogelijk zal zijn.

UITSPRAAK HOGE RAAD OVER AANSPRAKELIJKHEID PIPIMPLANTATEN
De Hoge Raad heeft 19 juni uitgesproken dat zowel ziekenhuis als behandelaar niet
aansprakelijk zijn voor het plaatsen van ondeugdelijke PIP-implantaten. Let wel: het
plaatsen van PIP-implantaten wordt wel gezien als een tekortkoming in de
behandelovereenkomst met de patiënt, maar wordt in dit geval (fraude door de producent)
niet toegerekend aan arts of ziekenhuis. Lees het volledige bericht hier.

ZOMERVAKANTIE
Het bestuur hoopt van harte dat iedereen goed kan uitrusten deze zomer, om op te laden
voor de tweede helft van het jaar. We weten niet wat ons te wachten staat en het blijft
lastig daarop te anticiperen.
Bureausluiting Het bureau zal in de weken hartje zomer minder goed of niet bereikbaar
zijn. Wij vragen uw begrip.
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