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Beste <<First Name>>, helaas zijn we ook in 2021 gebonden aan de strengste maatregelen ooit
ten aanzien van COVID-19. Gelukkig is er zicht op verbetering nu de vaccinaties zijn gestart,
maar we zijn er nog niet. Voorzichtig vooruit lijkt het meest passende thema voor januari.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING PETER HOUPT
Op zijn laatste werkdag op 18 december 2020 heeft Peter Houpt een koninklijke
onderscheiding verkregen. Peter heeft ruim 35 jaar als plastisch chirurg in Zwolle gewerkt,
onder andere als opleider. Voornamelijk in de handchirurgie heeft hij uitzonderlijke verdiensten in
geleverd. In 2017 richtte hij stichting Brandwonden Aloshika op met doel een
brandwondencentrum op de bouwen in Barisal Bangladesh. Na zijn pensionering wil Peter hier
zich verder op richten.
Lees het hele verhaal op de NVPC website.

UITSPRAAK TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
Het Regionaal Tuchtcollege Den Haag heeft een maatregel van berisping opgelegd aan een
plastisch chirurg. Uit de casus blijkt het belang van het goed noteren in het dossier van welke
afspraken wanneer met de patiënt zijn besproken, en of het toestemmingsformulier dat de
patiënt ondertekent, daarmee overeenkomt. Neem kennis van de volledige casus en kijk of jouw
werkwijze tuchtrecht-proof is.

KWALITEITSKADER COSMETISCHE ZORG
Op 12 november 2020 is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg opgenomen in het register van
het Zorginstituut Nederland. In het Kwaliteitskader staan de landelijke afspraken met de
betrokken partijen over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische geneeskunde
georganiseerd moet zijn. Het Kwaliteitskader Cosmetisch Zorg vervangt de Leidraad plastische
chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken uit 2011. De Leidraad is hiermee
komen komen te vervallen.

NIEUWS VAN ICOPLAST

De International Confederation of Plastic
Surgery Societies (ICOPLAST) heeft in
haar novembervergadering nieuwe
nationale wetenschappelijke verenigingen
toegelaten, waarmee het totaal aantal van
60 aangesloten landen is bereikt.
Ook is voor de periode 2021-2022 een nieuw bestuur gekozen. Na achtereenvolgend
bestuursperiodes achtereenvolgend de zetel van penningmeester en secretaris te hebben
vervuld, maakt Hinne Rakhorst nog steeds deel uit van dit nieuwe bestuur.
Als je bij wil dragen in een commissie van ICOPLAST of als je vragen of suggesties hebt voor de
organisatie, neem dan contact met hen op via info@ICOPLAST.org

CHIRURGISCHE BIJSLUITER SILICONEN BORSTIMPLANTATEN
VERNIEUWD
In de vernieuwde chirurgische bijsluiter Siliconen borstimplantaten (versie 4.1, januari 2021) is
een waarschuwing opgenomen over MRI-onderzoek bij een tissue-exander. Een tissueexpander bevat een metalen plaatje en is daardoor niet compatibel met een MRI-onderzoek.

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
NVPC · Orteliuslaan 1 · Utrecht, Nederland 3528 BA · Netherlands

