
OPROEP PUNTEN OVERLEG MET ZORGVERZEKERAARS

25 november a.s. heeft de beroepsbelangencommissie (BBC) weer regulier overleg met
Zorgverzekeraars Nederland en de grote zorgverzekeraars. Graag nodigen we je uit
problemen uit de dagelijkse praktijk te melden ten aanzien van registratie, declaratie en/of
machtigingen.  
 
Onderwerpen voor dit overleg kan je uiterlijk 15 november a.s. aan ons toesturen
(bureau@nvpc.nl). De terugkoppeling van het overleg kan je t.z.t. vinden op het besloten
deel van de NVPC-website onder Beroepsbelangen.

OPROEP WETENSCHAPS- & INNOVATIEPRIJS 2021 
 
Wij roepen iedereen weer van harte op om mee te dingen naar de Wetenschaps- &
Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten. In 2021 wordt deze prijs toegekend
aan een medisch specialist die zich onderscheidt met een onderzoek waarin bestaande
behandelingen of diagnostiek worden geëvalueerd. 
Meer informatie en een filmpje vind je hier. 
 
Tot 15 december kan je je publicatie inzenden naar bureau@nvpc.nl. Alleen inzendingen
die geheel voldoen aan de beoordelingscriteria worden beoordeeld. De WKNVPC is
opnieuw gevraagd om de beste inzending te kiezen en door te zenden naar de volgende
ronde. 

UITSPRAAK TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft een klacht tegen een plastisch chirurg
deels gegrond verklaard. De plastisch chirurg heeft een mammareductie uitgevoerd bij een
patiënt van bijna 40 jaar, die familiair belast is met borstkanker en bijna 2 jaar tevoren een
laatste mammografie heeft ondergaan.  
De destijds geldende richtlijn Mammareductie van 2009 stelt dat “de incidentie van
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mammacarcinoom is gestegen, vooral in de groep < 60 jaar. Omdat dit tevens de
leeftijdsgroep is die een mammareductie ondergaat, luidt het advies om bij alle patiënten
>40 jaar een recent mammagram te hebben en een zorgvuldige anamnese en lichamelijk
onderzoek preoperatief te verrichten”. 
Het college heeft geoordeeld dat de plastisch chirurg onzorgvuldig heeft gehandeld door
onvoldoende onderzoek te doen voorafgaand aan de mammareductie en heeft een
maatregel van waarschuwing opgelegd. De casus is hier na te lezen: 
 
De richtlijn mammareductie is op 18 juni 2019 ingetrokken omdat deze sterk was
verouderd en daardoor teveel afweek van de huidige praktijk. Desondanks adviseren wij
conform de ingetrokken richtlijn om bij mammareducties tijdens het preoperatief onderzoek
voldoende aandacht te besteden aan de toenemende kans op een eventueel aanwezig
mammacarcinoom, en bij twijfel preoperatief een mammogram aan te vragen. 
 
In de verwachting dat de subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn
wordt goedgekeurd hopen wij op termijn weer een state of the art richtlijn mammareductie
uit te brengen.

NIEUWE RICHTLIJN EERSTE OPVANG VAN BRANDWONDPATIËNTEN 
Op de website vind je de nieuwe richtlijn ‘Eerste opvang van brandwondpatiënten in de
acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum’.
Deze richtlijn is in 2020 herzien op initiatief van Brandwondenzorg Nederland in
samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse
Brandwonden Stichting.  
 
De richtlijn is in de commentaarfase mede beoordeeld door de NVPC en in februari ter
autorisatie aan de leden aangeboden.  
Als je ondersteuning nodig hebben bij de implementatie van de richtlijn, door bijvoorbeeld
presentaties, publicaties en verwerking in protocollen, kan je contact opnemen met Kees
Hoogewerf.

NVPC TEKENT MEE IN GREEN
DEAL ZORG 
Op 10 september hebben alle op de OK
werkzame medisch specialismen en
ondersteunende beroepsgroepen de
Grean Deal Zorg ondertekend. Daarmee
verenigingen zij zich in het Landelijk
Netwerk Groene OK, een landelijke
netwerkorganisatie die sturing geeft aan
het initiatief dat moet leiden tot
verduurzaming van zorgprocessen op de
OK of tot kennisontwikkeling.

Ernst Smits en Niels Noordzij zijn de enthousiaste NVPC-vertegenwoordigers in het
platform. Wil je bijdragen maar weet je niet precies hoe, of heb je zelf ideeën voor een
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duurzaam initiatief en zoek je medewerking, neem dan contact op met Ernst Smits en
Niels Noordzij. Meer over de Green Deal vind je hier.

FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN 
Verkiezingsagenda   De Federatie Medisch Specialisten stelt de intrinsieke motivatie van
de zorgverleners voorop tijdens de voorronde van de verkiezingen. Neem kennis van de
verkiezingsagenda. 
 
Infographic   Wist je dat de salarissen tussen specialisten in dienstverband en vrije
vestiging nog maar weinig uit elkaar lopen? Vind dit en meer in een zeer verhelderende
infographic van feiten en cijfers over de medisch specialistische zorg in Nederland.
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