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Beste <<First Name>>, nu we na de zomervakantie weer in volle vaart zijn gestart, vragen
we weer aandacht voor enkele aanstaande activiteiten en over recente gebeurtenissen.

HERINNERING: BRA-DAY 21 OKTOBER 2020
Begin juli berichtten wij al over de dag van de Plastische Chirurgie die dit jaar helemaal in
het teken staat van borstreconstructies. Voor BRA-day nodigen we samen patiënten en
naasten uit om zich door experts te laten informeren en ondersteunen bij alle vragen die zij
hebben over borstreconstructies. En dat gebeurt dit jaar volledig digitaal, 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.
Laat het zo snel mogelijk weten als jouw vakgroep, kliniek of ziekenhuis mee wilt doen aan
BRA-day 2020. Zet jouw ziekenhuis of kliniek op de kaart met een inspirerende
onlineactiviteit, en doe mee! Denk bijvoorbeeld aan een filmpje, online-spreekuur,
presentatie of een vlog. Ook andere ideeën voor de invulling van BRA-day zijn welkom.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: bureau@nvpc.nl.

NVPC-DAGEN 3-4 DECEMBER 2020
In een eerdere Plastinieuws berichtten wij al over het voorgenomen hybride
najaarscongres. De congrescommissie vordert gestaag met het programma. Een aantal
gerenommeerde internationale sprekers hebben al toegezegd een bijdrage te leveren.
Hierover later meer.
Scholingsdag Tijdens de scholingsdag wordt het examen reconstructieve chirurgie deel
2: specieel op locatie afgenomen, mits de COVID-19 maatregelen dit toelaten. De aiossen
mogen vervolgens op locatie aan het programma deelnemen, overige deelnemers kunnen
uitsluitend digitaal deelnemen.
Wetenschappelijke vergadering De wetenschappelijke vergadering zal geheel digitaal
zijn.
Algemene ledenvergadering Het ziet ernaar uit dat ook de Algemene Ledenvergadering

van het najaar weer digitaal zal zijn. Ook daarvoor wordt een plekje vrijgemaakt in het
programma.

RESULTATEN ENQUÊTE
KLUSLETSELS GEPUBLICEERD
Zojuist is het persbericht gepubliceerd met
de resultaten van de klusletsel-enquête.
Mede namens het bestuur van de
Nederlandse Vereniging voor
Handchirurgie dank aan iedereen die
hieraan heeft bijgedragen.

REACTIE OP UITZENDING BOOS – DIANA GABRIELS
Op 8 augustus jl. besteedde het programma BOOS van BNNVARA aandacht aan de
werkwijze van Diana Gabriels. Via indirecte kanalen roepen leden het bestuur op hierop te
reageren. Het bestuur ziet zich echter niet geroepen leden te beperken in de werkvormen
die zij kiezen, zolang dit niet in strijd is met de wet- en regelgeving.
De plastisch chirurgen die in een dergelijke setting werken, dienen zich kritisch af te
vragen of zij op die wijze voldoen aan de voorwaarden die de WGBO stelt aan informed
consent, waarbij de arts zelf de behandelovereenkomst sluit en verantwoordelijk is voor
het preoperatief afdoende informeren van de patiënt maar ook verantwoordelijk is voor het
nazorgtraject.

NAZORG
Elke patiënt moet weten waar hij terecht kan bij (ernstige) klachten na een ingreep. Als een
ZBC of privékliniek die zorg niet zelf kan leveren, moeten zij volgens de wet aantoonbare
inspanning doen voor de (opvang van) nazorg elders, bij voorkeur met een
samenwerkingsovereenkomst. Echter, elke patiënt met acute klachten kan elke
zorginstelling kiezen waar hij/zij zich meldt, en een zorginstelling is verplicht acute zorg te
verlenen.
Bij (acute) nazorg van patiënten van buiten de eigen instelling waarbij ernstige
complicaties worden geconstateerd, wordt de NVPC met regelmaat gevraagd hier melding
van te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In plaats van een dergelijke
indirecte melding, is het vele malen effectiever om een patiënt te informeren over de
mogelijkheid een melding te doen, of – bij serieuze zorgen – zelf te doen als de
(secundaire) behandelaar. Het is daarbij belangrijk de KNMG gedragsregels voor artsen te
volgen, die stelt dat “kritiek ten aanzien van een collega of collegae primair met de
betrokken collega(e) dient te worden besproken”. In een dergelijk gesprek kan een
eventuele voorgenomen melding bij de IGJ kenbaar worden gemaakt.

UITSPRAAK GERECHTSHOF
Arts niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van BioAlcamid Patiënte heeft in 2003 en 2004 injecties met Bio-Alcamid (een permanente
vuller) gekregen. Hierna zijn bij patiente infecties ontstaan, welke tot misvormingen aan
haar gezicht hebben geleid. Patiënte stelt haar arts aansprakelijk voor de schade die zij
heeft geleden en nog zal leiden. Volgens patiënte heeft haar arts bij de uitvoering van de
geneeskundige behandelingsovereenkomst gebruik gemaakt van een gebrekkige hulpzaak
(Bio-Alcamid) en heeft hij ten onrechte geen antibiotica voorgeschreven.
Het hof oordeelt dat de arts niet aansprakelijk is voor het gebruik van Bio-Alcamid. Ten
tijde van de behandeling was Bio-Alcamid volgens de medische inzichten geschikt en
voldeed het aan de toen geldende medische normen. Ook hoefde de arts niet preventief
antibiotica voor te schrijven. Volgens het hof was dit destijds namelijk niet gebruikelijk. Wel
oordeelt het hof dat de arts de kosten voor het deskundigenbericht op zich moet nemen.
Het zeer summier bijgehouden medisch dossier heeft er volgens het hof mede toe geleid
dat een deskundigenbericht noodzakelijk was. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 augustus
2020, nr. 200.246.854_01, ECLI:NL:GHSHE:2020:2592

OPROEP: ASPS ZOEKT PEER REVIEWERS MET
DOORGROEIMOGELIJKHEID NAAR ASSOCIATE EDITOR
De American Society of Plastic Surgeons (ASPS) stelt de NVPC in de gelegenheid twee
belangrijke functies in te vullen: die van Partner Society Associate Editor in de Editorial
Board van de Plastic and Recon-structive Surgery, en die van Associate Editor van PRS
Global Open. Daarnaast zoekt ASPS meer peer reviewers voor de tijdschriften. Voor meer
informatie zie hier op het besloten deel van de website.
Belangstellenden kunnen zich tot medio september aanmelden met CV en motivatie via
bureau@nvpc.nl, met vermelding naar welke positie de belangstelling uitgaat (uitsluitend
peer review, Associate Editor PRS of associate editor PRS Global Open).
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