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Beste Patricia, In deze Plastinieuws onder andere een belangrijke uitspraak van het
Tuchtcollege en enkele punten uit de algemene ledenvergadering van 3 december 2020.

HERINNERING: OPROEP WETENSCHAPS- & INNOVATIEPRIJS 2021
Wij roepen iedereen nogmaals 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 kiest de
beste inzending en stuurt die door naar de Federatie voor de volgende ronde.

UITSPRAAK TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
Het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft een klacht van een plastisch chirurg
tegen een kno-arts deels gegrond verklaard. De kno-arts, die geen erkende titel heeft als
(plastisch) chirurg, is eigenaar van een kliniek gespecialiseerd in ooglidcorrecties. In circa
100.000 huis-aan-huis folders zijn misleidende teksten opgenomen waarbij de artsen van
de kliniek zich ten onrechte uitgeven als plastisch chirurg. De titel plastisch chirurg is een
door de Wet BIG erkende specialistentitel. Deze geeft aan dat degene die de bevoegdheid
heeft om de titel te voeren, een bijzondere deskundigheid bezit die de algemene
vakbekwaamheid van een basisarts te boven gaat en die is verkregen door het volgen van
een jarenlange opleiding en scholing. Door het titelmisbruik ontstond er verwarring bij
patiënten en wordt het vertrouwen van de patiënt in de plastische chirurgie ondermijnd.
Het college heeft geoordeeld dat de kno-arts onzorgvuldig heeft gehandeld; hij had moeten
bewaken dat correcte informatie over zijn kwaliteiten en die van zijn collega’s onder een
breed publiek zou worden verspreid. Hij heeft naar aanleiding van de klacht meteen
toegegeven dat hij met de verspreiding van de folder een onjuiste voorstelling van zaken
heeft gegeven. Het college heeft daarom de maatregel van waarschuwing opgelegd. De
casus is hier na te lezen.

BESLUITEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 DECEMBER 2020
De ledenvergadering heeft op 3 december 2020 ingestemd met aantal wijzigingen in het
reglement fellowships en het examenreglement. Ook is een herzien reglement
kwaliteitsvisitaties, een document normen & waardensystematiek en een reglement DBIR
auditcommissie aangenomen. De documenten worden op korte termijn op de website
geplaatst.
Bestuur Voorzitter Marc Mureau en bestuurslid Michiel Zuidam (Michiel) traden af en
werden uitvoerig bedankt voor de de belangrijke bijdragen die beiden hebben geleverd
tijdens hun bestuursperiode. Bert van Drunen werd verwelkomd als nieuwe voorzitter.
Nicole Posch en Wouter Willems zijn herbenoemd als lid van het bestuur.
Financieel

De begroting van 2021 is goedgekeurd, inclusief een contributieverhoging

voor het gewoon lidmaatschap. Het bedrag voor 2021 wordt € 1.925.

MELD BIJWERKINGEN VAN IMPLANTATEN BIJ MEBI
Plastisch chirurgen kunnen bij het RIVM- Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen
Implantaten (MEBI) melding doen van mogelijke bijwerkingen van implantaten. Alle
soorten bijwerkingen van alle implantaten, inclusief soft tissue fillers, kunnen bij MEBI
gemeld worden.
Het MEBI is zich ervan bewust dat de NVPC-leden via DBIR al veel registreren. Toch
vragen zij om af en toe een melding over borstimplantaten bij het MEBI te doen zodat zij
mee perspectief krijgen in combinatie met meldingen van patiënten. Voor het doen van een
melding of meer informatie ga naar de website www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl
Een uitgebreider artikel staat op het besloten deel van de NVPC-website onder nieuws.
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