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Beste <<First Name>>, graag wijzen wij je op het online FESSH congres, de lancering van

de Groene OK website, de Britse vereniging PLASTA en een interessant onderzoek. 

WEBSITE GROENE OK IS ONLINE 
De website van de Groene OK is gelanceerd: www.degroeneok.nl. Het landelijk netwerk
de Groene OK is een samenwerkingsverband van vijftien wetenschappelijke en
beroepsverenigingen die de zorg op de OK willen verduurzamen. Alle verenigingen,
waaronder de NVPC, worden op de website in beeld gebracht. De komende periode wordt
verder gewerkt aan de invulling van de website, onder andere door goede voorbeelden in
beeld te brengen. 

FESSH-ON(LINE) 2021

Met het thema complications in hand surgery is het FESSH congres ook dit jaar weer te
bezoeken. Het congres is geheel online te volgen en vindt plaats van 16 t/m 19 juni
2021. Het programma bevat onder andere presentaties over de tien beste papers van de
Journal of Hand Surgery Europe, cursussen en de EWAS sessie. Daarnaast worden er
ook live hand operaties uitgevoerd in het Cadlab. Kijk voor meer informatie op de website.

ONDERZOEK: DECOMPRESSIECHIRURGIE BIJ CHRONISCHE
HOOFDPIJN 
Arts-onderzoeker Thijs Bink, van de afdeling Plastische Chirurgie binnen het Erasmus MC,
is betrokken bij een onderzoek naar chronische hoofdpijn veroorzaakt door een
beknelde zenuw. Deze beknelling kan vaak worden verholpen door meer ruimte te maken
rondom de zenuw. In de Verenigde Staten worden patiënten hier al zo’n twintig jaar aan
geopereerd, maar in Nederland zijn behandelaars nog niet overtuigd. Met dit onderzoek
hoopt het Erasmus MC hier verandering in te brengen en dat dit in de toekomst een
nieuwe behandelmogelijkheid kan worden die de plastische chirurgie aan opties binnen de
perifere zenuwchirurgie kan bieden. Patiënten kunnen meedoen aan het onderzoek met
een verwijzing van de neuroloog. Lees meer informatie in het gehele artikel. 

JOIN PLASTA

PLASTA (Plastic Surgery Trainees Association) is een Britse organisatie, die als doel heeft
om plastische chirurgisch onderwijs te verbeteren. Daarbij zetten zij zich in om ervoor te
zorgen dat elke aios eerlijke en gelijke kansen heeft tijdens de opleiding, zodat zij

https://mailchi.mp/491b70e379eb/plastinieuws-nr-8-covid-8226646?e=[UNIQID]
http://www.degroeneok.nl/
https://fessh2021.com/
https://amazingerasmusmc.nl/actueel/onderzoek-naar-hoofdpijn-door-zenuwbeklemming/


succesvolle plastisch chirurgen worden. Je kunt je gratis inschrijven bij PLASTA op hun
website. Daarnaast organiseert PLASTA regelmatig interessante activiteiten, waaronder
webinars. Deze zijn ook toegankelijk voor plastisch chirurgen die niet onder de eisen vallen
om zich in te schrijven. Via deze link  kun je je aanmelden om deel te nemen aan deze
webinars. 

OVERIG 
Problematisch middelengebruik en verslaving     Wellicht kom je in je
praktijk wel eens in aanraking met (een collega met) problematisch middelengebruik en
verslaving. De KNMG heeft een toolkit ontwikkeld met daarin verschillende materialen en
communicatiemiddelen om hierin ondersteuning te bieden. Daarnaast is het mogelijk om je
als ambassadeur aan te melden of een intentieverklaring te tekenen waarmee je je
committeert aan het ontwikkelen van beleid op het gebied van middelengebruik en
verslaving.   
Welke muziek luister jij tijdens het opereren?     Op internationaal niveau
wordt er onderzoek gedaan naar de rol van het luisteren naar muziek door medisch
specialisten tijdens het opereren. Data wordt verzameld via een online enquête. Ook jij
kunt meedoen aan het onderzoek, het wachtwoord is Melody. Invullen duurt maar twee
minuten en de eindresultaten worden gepubliceerd in internationale journals. 

NVPC IN HET NIEUWS     
Media-aandacht Medisch Tourisme 
Online en printmedia 
•    RTL Nieuws 
•    AD 
 
Media incl. interview 
•    Uitzending RTL Nieuws (1 april, 19.30) 
•    AT5 (uitzending ook gebruikt bij OP1) 
 
Radio 
•    FunX 
•    NHRadio (geen fragment) 
 
Vakmedia 
•    Medisch contact 
•    Letselschade 
 
Media-aandacht Borstreconstructie 
•    BVN 
•    Het Parool

 
 
 
 

https://www.plasta.org/about/how_to_join_plasta.aspx
https://plasta.us5.list-manage.com/subscribe?u=0e43a27569b3ba7ed3e80a8b5&id=b3c0518b74
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/abs-artsen-toolkit/doe-mee/schrijf-in-als-ambassadeur.htm
https://www.soscisurvey.de/Musik_OP/password=Melody
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5222858/plastische-chirurgie-bezorgd-ingrepen-buitenland
https://www.ad.nl/gezond/cosmetisch-drama-in-turkije-vier-nederlandse-vrouwen-met-ernstige-complicaties-na-ingreep~a3917422/
https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5223150/rtl-nieuws-1930-uur
https://www.at5.nl/artikelen/208353/flinke-toename-aantal-patienten-olvg-na-cosmetische-ingrepen-in-het-buitenland
https://www.npostart.nl/julie-hari-mike-winter-en-catharina-meijer-over-de-gevolgen-van-cosmetisch-toerisme/13-04-2021/POMS_BV_16492040
https://www.funx.nl/fragmenten/turn-up/d1ff56dd-62dc-429a-82c7-1047194245e9/2021-04-14-wat-zijn-de-verschillen-tussen-de-plastische-chirurgie-in-nederland-en-in-het-buitenland
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/groeiend-aantal-complicaties-na-plastische-chirurgie-in-buitenland-.htm
https://www.letselschade.nu/internationaal/artsen-bezorgd-over-veiligheid-cosmetische-ingrepen-in-buitenland/
https://bladb.nl/editie/editie-27/
https://www.parool.nl/nederland/steeds-meer-zorgen-om-borstimplantaten-deel-van-de-patienten-wordt-er-ziek-van~b7a4ac4e2/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
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