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Deze plastinieuws bevat een oproep voor kandidaten voor drie
verschillende projecten

ASPS INTERNATIONAL YOUNG PLASTIC SURGEONS
De American Society of Plastic Surgeons (ASPS) vraagt de NVPC om een afgevaardigde
in haar international Young Plastic Surgeons programma (iYPS). Het YPS forum heeft als
doel de ASPS en het vakgebied verder vorm te geven door internationale samenwerking.
Oproep Wij roepen eventuele belangstellende jonge klaren op om zich kandidaat te
stellen als afgevaardigde in de ASPS iYPS. Het is uiterst kort dag, deadline is al volgende
week woensdag. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 21 juli aanmelden via
bureau@nvpc.nl.
Kandidaten zijn 40 jaar oud of jonger en geregistreerd plastisch chirurg. Hij/zij beschikt
over leiderschapsvaardigheden en is graag bereid zich actief in te zetten voor
commissiewerk. Een eerste taak zal zijn deelname aan een online bijeenkomst waarin
gediscussieerd wordt over de kwesties die van belang zijn voor plastisch chirurgen over de
hele wereld, evenals het formuleren van de initiatieven waarop de iYPS-groep zich zou
moeten focussen.

PROJECT GEAUTOMATISEERDE HERKENNING WONDINFECTIES
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gaat een SKMS-project indienen dat zich richt
op het op geautomatiseerde wijze beter herkennen van postoperatieve wondinfecties.
Het doel van het project is de ontwikkeling van een algoritme, met gebruik van artificial
intelligence, om geautomatiseerd postoperatieve wondinfecties te herkennen op basis van
een wondfoto gemaakt door de patiënt tijdens follow-up buiten het ziekenhuis. Meer
informatie kunt u hier vinden in de projectomschrijving.
Oproep De NVPC is uitgenodigd een lid af te vaardigen in de werkgroep.
Geïnteresseerde leden die namens de NVPC aan dit project willen deelnemen kunnen zich
aan uiterlijk 19 augustus aanmelden via bureau@nvpc.nl

PROGRAMMA "TIJD VOOR VERBINDEN"
VWS heeft begin 2020 subsidie toegekend aan een programma voor patiëntveiligheid:
“Tijd voor verbinding”. Dit programma richt zich op het verminderen van vermijdbare
schade en sterfte en verbetering van patiëntveiligheid in ziekenhuizen, UMC’s en
zelfstandige klinieken. Het programma is ingedeeld in vier pijlers, waarbinnen expertteams

zich verder zullen buigen over de uitvoering. Uitgebreide informatie over het programma
vindt u hier.
OPROEP Kandidaat expertteam “het multidisciplinaire gesprek” De Federatie mag
2-4 experts afvaardigen in 3 expertteams, waaronder expertteam “het multidisciplinaire
gesprek”. Wij roepen belangstellenden op zich voor voordracht aan te melden. De
afgevaardigde dient aantoonbare expertise te hebben in het thema, en bereid te zijn als
ambassadeur hiervan op te treden. Belangstellenden kunnen zich met motivatie uiterlijk
28 augustus aanmelden via bureau@nvpc.nl
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