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Beste <<First Name>>, het bestuur wenst iedereen een fijne zomer en geeft met deze
Plastinieuws nog een paar berichten mee.

NVPC-DAGEN
De congrescommissie hoopt op 5 en 6 november eindelijk weer een normaal congres te
organiseren, getiteld Vroeger 2.0. We keren terug naar het nieuwe oude normaal, waarbij
we kritisch kijken naar wat we willen houden en wat we anders willen gaan doen.
Abstracts Op 8 juli is per e-mail de call for abstracts verzonden, deadline voor het
indienen van abstracts is zondag 15 augustus aanstaande. Het aandeel abstractpraatjes
wordt beperkt tot maximaal abstracts, zodat er meer ruimte komt voor een andere invulling
van het congres.
COVID-19 Het is wel duidelijk dat het virus zich moeilijk laat voorspellen. Vrijwel direct na
het besluit om weer fysiek bij elkaar te komen, schoten de besmettingscijfers omhoog.
Indien noodzakelijk keren we terug naar het digitale format, waarbij we voldoende tijd
moeten incalculeren om de organisatie om te gooien. Uiteraard zullen wij je daarover
informeren.

BEREIKBAARHEID BUREAU ZOMER
Het bureau is de gehele zomer bereikbaar, maar niet elke dag. Beantwoording van e-mail
kan daardoor langer duren, en bij telefonische benadering krijg je soms een bandje te
horen met het verzoek een terugbelverzoek in te spreken.

WEBINAR DBC-NORMTIJDEN
Op 15 april heeft de beroepsbelangencommissie (BBC) een webinar georganiseerd over
het belang van normtijden en de herijking NVPC 2021-2022. De video van dit webinar is te
vinden op het ledendeel van de NVPC website: menu NVPC > Beroepsbelangen.
Vragen naar aanleiding van deze webinar kan je per e-mail stellen via bureau@nvpc.nl. De
BBC zal zich inspannen eventuele vragen zo helder mogelijk te beantwoorden.

DBC E-LEARNING MEDISCH
SPECIALISTISCHE ZORG NZa
Voor (beginnende) medisch specialisten
heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
een site met verschillende e-learning

modules, waaronder een kennismaking
met de dbc-systematiek. Deze module is
gratis te volgen, je hoeft je alleen te
registreren.

IN HET NIEUWS
In deze rubriek een overzicht van nieuwsartikelen, radio- en televisiefragmenten waarin de
NVPC of plastische chirurgie aan bod komen.
Nieuws rondom siliconen borstimplantaten
Nieuwsbericht RIVM: start onderzoek gezondheidsklachten bij vrouwen met
siliconen borstimplantaten.
Artikel RADAR (AVROTROS): plastisch chirurg waarschuwt voor
zoutwaterborstimplantaten.
Artikel Volkskrant & artikel NOS: rechtszaak tegen farmaceut Allergan over siliconen
bortimplantaten.
Laserbehandelingen om tattoos te verwijderen gaan mis
Artikel NOS
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