Beste Patricia, we hopen dat je een fijne zomer hebt gehad. In deze Plastinieuws
informatie over nieuwe accounts voor de richtlijndatabase, over verruiming van
herregistratieregels en over Networkapp. Deze Plastinieuws wordt afgesloten met de
rubriek ‘In het nieuws’.

NVPC-DAGEN 5 EN 6 NOVEMBER
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de NVPC-dagen. We hopen volgende
week de registratiemail naar jullie te sturen. Wordt vervolgd!

NIEUWE ACCOUNTS RICHTLIJNENDATABASE
De Adviescommissie Richtlijnen en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch
Specialisten werken aan doorontwikkeling van de Richtlijnendatabase. Onder andere
wordt het redactioneel proces van richtlijnontwikkeling online ingericht. Daarom wordt er
voor alle medisch specialisten, volgens de AVG-wetgeving, nieuwe accounts aangemaakt.
Zo kunnen alle leden op makkelijke wijze commentaar geven en op de hoogte blijven van
de richtlijnen. Met dit account kan je straks ook inloggen op de nieuwe Richtlijnendatabase
app, die eind september 2021 wordt gelanceerd.
Houd de komende tijd je mailbox in de gaten: vanuit de Richtlijnendatabase krijg je een
e-mail met een melding dat er een voorgeprogrammeerd account is aangemaakt. Wij
vragen je deze account te activeren. Indien je al een account hebt, zal dit zoveel mogelijk
aan elkaar worden gekoppeld.

VERRUIMING VAN HERREGISTRATIEREGELS
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling
herregistratie onder COVID-19 verruimd. Medisch specialisten, van wie de registratie
uiterlijk 31 december 2026 verloopt, kunnen nu in aanmerking komen voor een
vermindering van maximaal 66 uren deskundigheidsbevordering. In de praktijk wordt dat
uitgevoerd door een korting van drie uur per maand over de periode 1 maart 2020 tot en
met 31 december 2021 te geven. Punten die je vanuit de eerdere regeling hebt ontvangen
worden in mindering gebracht op het totaal van 66 punten.

NETWORKAPP

De NVPC heeft een community in Networkapp. Naast het congres wordt de app ook
gebruikt om pushberichten te sturen als er vacatures worden gepubliceerd. We zijn van
plan meer korte berichten via Networkapp te verzenden. Ook gaan we hier de registraties
hondenbeten en medische missers plaatsen zodat deze makkelijk bereikbaar zijn bij een
incident.
Wij roepen dus iedereen op om zich voor de community te registreren. In de week van
13 september ontvangt iedereen die niet is aangemeld een e-mail uit networkapp met de
invite codes.

CAMPAGNE SAMEN
BESLISSEN
Op maandag 6 september is de
campagne Samen beslissen van start
gegaan. Het zal anderhalf jaar duren en is
een initiatief van het programma
Uitkomstgerichte Zorg. De campagne
geeft patiënten en medisch
specialisten/aios tips en hulpmiddelen om
beter en vaker samen te beslissen. Voor
(leden van) wetenschappelijke
verenigingen is er campagne materiaal
beschikbaar. Bekijk de
campagnekrant voor meer informatie en/of
download materiaal op
www.begineengoedgesprek.nl.

SIILO GEEN COMMUNICATIEMIDDEL NAAR BESTUUR
In de app Siilo zijn naast de NVPC community diverse discussiegroepen over plastische
chirurgie. Die groepen zijn bedoeld om met elkaar casus te delen. Regelmatig komt het
voor dat leden in die groepen om een bestuursmening vragen. Het bestuur stelt
nadrukkelijk dat Siilo daar niet voor is bedoeld. Het is geen formeel communicatiemiddel
richting het bestuur, bestuursleden zullen daar dan ook niet op antwoorden. Als leden een
bestuurs- of verenigingsstandpunt willen over een bepaald onderwerp, kan dat door een email te sturen naar het bureau. Het bestuur zal daar dan na onderling overleg op
reageren.

FOTO’S STUREN NAAR VERZEKERAARS
In de Algemene Ledenvergadering van 20 mei jl. is het onderwerp foto’s sturen naar
verzekeraars besproken. Zoals gesteld in het verenigingsstandpunt is in het overleg met
de verzekeraars nadrukkelijk aangegeven dat foto’s onderdeel zijn van het vertrouwelijk
patiëntendossier. De plastisch chirurg beslist zelf of hij/zij de foto’s – na afstemming met de
patiënt – opstuurt naar de verzekeraar, of dit aan de patiënt overlaat.
De verzekeraars spreken zich niet uit over wie de foto’s zou moeten aanleveren, maar
focussen zich op privacy: Wie beoordeelt de foto’s? Wie ziet de foto’s? Hoe worden de

foto’s verzonden? De zorgverzekeraars hebben toegezegd hierop terug te komen in een
volgend overleg. Wij houden je op de hoogte.

IN HET NIEUWS
In deze rubriek een overzicht van nieuwsartikelen, radio- en televisiefragmenten waarin de
NVPC of plastische chirurgie aan bod komen.
Het debat over silicone borstimplantaten gaat door
Artikel van journalist Daphne van Paassen in de Groene Amsterdammer
Medisch toerisme
Aflevering MAX vakantieman, Omroep Max NPO1
Innovatieve borstreconstructie met eigen vet
Artikel Tubantia
Aflevering KASSA, BNN VARA NPO1

