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Beste <<First Name>>, in deze Plastinieuws het laatste nieuws over de NVPC-online
dagen, richtlijnen en een tweetal oproepen: voor het delen van innovatieve
digitaliseringsprojecten en het indienen van een abstract voor de ASPS. Deze Plastinieuws
wordt afgesloten met NVPC in het nieuws.

NVPC-ONLINE DAGEN 20 EN 21 MEI 2021
Op 20 en 21 mei zullen de NVPC-ONLINE dagen plaatsvinden. Hier hebben
respectievelijk al 170 en 147 leden zich voor ingeschreven. Daarnaast zal op 20 mei ook
de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden (alleen toegankelijk voor gewone, aspiranten rustende leden).
Voor elk onderdeel heb je een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Registratie gaat per
onderdeel: als je bij alle drie onderdelen aanwezig wilt zijn zal je je drie keer moeten
registreren. Hieronder kort het programma. Kijk voor meer informatie op de website.
Wanneer

Wat

Accreditatiepunten

20 mei 2021, 19:00-20:00
20 mei 2021, 20:15-21:30

Top 8 beste abstractpresentaties
Algemene Ledenvergadering

1 accreditatiepunt
2 accreditatiepunten

21 mei 2021, 09:00-13:00

Scholingsdag

4 accreditatiepunten

RICHTLIJNEN
Komend najaar kunnen we weer richtlijnprojecten indienen voor de subsidie uit
SKMS/ZonMw. Commissie richtlijnen wil graag weten of je wensen of onderwerpen hebt
voor richtlijn- en/of kwaliteitsprojecten. Welke richtlijn heeft volgens jou een update nodig,
of mis je een richtlijn? Laat het ons vóór 31 mei weten per mail aan bureau@nvpc.nl.

VACATURE DBIR
AUDITCOMMISSIE
De NVPC wil gaan starten met audits en
zoekt kandidaten voor de DBIR
Auditcommissie. Klik op de link voor meer
informatie.
Wij zoeken drie kandidaten:
Een lid van Commissie Kwaliteit (niet de voorzitter) en twee plastisch chirurgen met bij

voorkeur ervaring op het gebied van kwaliteitsvisitaties maar die geen deel (meer)
uitmaken van Commissie Kwaliteit worden van harte uitgenodigd te reageren. De
zittingsduur in de commissie is drie jaar.
Kandidaten kunnen hun belangstelling met motivatie kenbaar maken via bureau@nvpc.nl.

OVERIG
Digitalisering in de plastische chirurgie

De NVPC probeert in kaart te

brengen welke innovaties rondom digitalisering in de plastische chirurgie zijn doorgevoerd
of worden ontwikkeld. Daarom roept de NVPC op deze te delen. De resultaten van deze
inventarisatie zal met alle leden van de NVPC gedeeld worden. Hiermee hoopt de NVPC
anderen te inspireren om dergelijke vernieuwingen op het gebied van digitalisering op te
pakken. Mail daarom zo snel mogelijk jouw innovaties rondom digitalisering op naar
bureau@nvpc.nl.

Dien je abstract in voor Plastic Surgery the Meeting

Plastic Surgery the
Meeting is het congres van de American Society of Plastic Surgery (ASPS) dat wordt
georganiseerd voor plastisch chirurgen op 31 oktober en 1 november 2021. Als
zustervereniging van de ASPS mag de NVPC 21 abstracts indienen: 20 abstracts zullen
als e-poster zichtbaar zijn na het congres en één abstract zal op het congres online
gepresenteerd worden. De NVPC maakt een selectie uit de ingezonden abstracts. We
nodigen je van harte uit om tot uiterlijk 28 mei 2021, 12:00 uur je abstract in te dienen via
Survey Monkey. Let op: abstracts dienen in het Engels te zijn!

NVPC & PLASTISCHE CHIRURGIE IN HET NIEUWS
Reactie van Marc Mureau op vragen over borstimplantaten
• Parool I
• Parool II
Patiënten die zelf foto’s moeten maken voor de verzekering
• Linda
•

AD
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