Beste

oproep voor een werkgroeplid voor de Leidraad toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan
landelijke richtlijnen. Deze Plastinieuws wordt afgesloten met de rubriek ‘In het nieuws’.

UPDATE VANUIT DE ACCREDITATIECOMMISSIE
Afgelopen jaar zijn er door COVID-19 minder accreditatieaanvragen ingediend waar je
punten voor kon halen. Hierdoor is het soms moeilijk om aan de herregistratie-eisen te
voldoen. Daarom houdt de RGS daar rekening mee. Alle medisch specialisten, waarbij
inschrijvingen eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2025, krijgen een
tegemoetkoming van 20% op deskundigheidsbevordering. Deze regeling wordt
praktisch uitgewerkt door 8 punten per jaar in GAIA toe te kennen. Kijk op de website van
de KNMG voor meer informatie.
Wist jij dat je naast congressen, symposia en cursussen ook voor verschillende andere
activiteiten punten kunt behalen? Ook bij een werkbezoek aan een andere kliniek, bij een
voordracht als presenterend auteur en het schrijven van een artikel krijg je punten. De
gehele lijst met alle voorwaarden is op de NVPC-website te vinden.

OPROEP WERKGROEPLID LEIDRAAD
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt op korte termijn gestart
met de ontwikkeling van de Leidraad toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan
landelijke richtlijnen. Het doel van deze leidraad is te komen tot algemene handvatten
voor het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf bij revisie van bestaande of
ontwikkeling van nieuwe landelijke richtlijnen. Het project leidt tot aanbevelingen die
richtlijncommissies helpen bij het meenemen van duurzaamheidsaspecten bij het
ontwikkelen van een richtlijn. De eerste (Zoom) werkgroepbijeenkomst is gepland op 8 juli,
de looptijd van dit project is 24 maanden.
Ben jij geïnteresseerd deel te nemen aan de werkgroep of wil je meer informatie? Mail dan
voor 24 juni naar bureau@nvpc.nl.

OVERIG

Membership ASPS

ASPS
(American Society of Plastic Surgeons) is
wereldwijd de grootste vereniging voor
plastisch chirurgen. Deze vereniging zet
zich in om plastische chirurgie op een
hoog niveau te houden via educatie,
onderzoek, kennisuitwisseling en eenheid
binnen het vakgebied. Als lid heb jij hier
toegang toe. ASPS nodigt alle gewone en
aspirant-leden van de NVPC uit om
internationaal lid te worden. Kijk voor
meer informatie op deze folder.

IN HET NIEUWS
In deze rubriek een overzicht van nieuwsartikelen, radio- en televisiefragmenten waarin de
NVPC of plastische chirurgie aan bod komen.
David Krijgh en Nick Brinkman over bijtincidenten door agressieve honden
• Artikel EenVandaag
• Tv-reportage EenVandaag
Artikelen over siliconen borstimplantaten n.a.v. Moordtieten
• NPO Documentaire
• Artikel NRC
• Artikel De Telegraaf
• Artikel lezersopinie AD
• Artikel AD
Bedreigingen en intimidaties na kritiek op mislukte ingrepen en medisch toerisme
• Artikel AD
•
•

Column AD
Radiofragment NPO1 met Bert van Drunen (deels ook over siliconen borstimplantaten)

