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Beste

we het nieuwe jaar inluiden. In deze Plastinieuws een oproep voor visiteurs en
werkgroepleden. Daarnaast informatie over de registratie van hondenbeten, het Linnean
initiatief en de app Richtlijnendatabase. Deze Plastinieuws wordt afgesloten met de rubriek
‘In het nieuws’.

OPROEP: VISITEURS KWALITEISVISITATIES
Ben jij enthousiast over kwaliteitsverbetering van je vakgebied en lijkt het je leuk om hier
betrokken bij te zijn? Dan is dit je kans! De visitatiecommissie van de Commissie Kwaliteit
is per direct op zoek naar visiteurs voor het uitvoeren van de kwaliteitsvisitaties. Als
visiteur werk je altijd in duo’s. Je bereidt voorafgaand aan de kwaliteitsvisitatie alles
grondig voor en controleert het voorlopige rapport. Tijdens de kwaliteitsvisitatie beoordeel
je de vakgroep kritisch, maar rechtvaardig, integer en open. Je werkt met het digitale
visitatiesysteem Exata.
Verder voldoe je aan de volgende eisen:
Je hebt zelf minimaal één keer deelgenomen aan een kwaliteitsvisitatie door de
NVPC;
Je kunt minimaal twee visitaties per jaar uitvoeren, deze zijn altijd op vrijdag;
Je bent minimaal vijf jaar inzetbaar;
Je neemt deel aan de verplichte visitatietraining (bij voorkeur op 25 februari 2022),
de eenmalige herhaaltraining na één jaar visiteren en de door de vereniging
georganiseerde jaarlijkse plenaire trainingen;
Je bent bereid mee te denken aan de ontwikkeling van de visitatiemethodiek van de
NVPC.
Wij vergoeden de kosten voor opleiding en je ontvang voor elke uitgevoerde visitatie
vacatiegelden. Heb jij interesse? Mail dan voor 10 januari 2022 naar bureau@nvpc.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Mariska Léautaud.

REGISTRATIE HONDENBETEN GEOPEND
Half oktober is de registratie hondenbeten geopend. De NVPC registreert daarmee
gedurende één jaar alle ernstige hondenbeten. We registreren in ieder geval de letsels
https://mailchi.mp/b39d5826671e/plastinieuws-nr-8-covid-8255450?e=3dda0df54d
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waarvoor een operatie, zowel lokaal als onder narcose, moest plaatsvinden. Daarbij is het
belangrijk dat we weten welk hondenras het letsel heeft veroorzaakt. Wij danken iedereen
die al hondenbeten geregistreerd hebben en zullen hier gedurende de meting regelmatig
aan herinneren. De resultaten zullen na registratie met iedereen gedeeld worden.
Via deze link kun je, elke keer als je iemand met een hondenbeet behandeld, de enquête
invullen. Het invullen kost slechts enkele minuten. De link staat ook in de NVPCcommunity in Networkapp, dus altijd bij de hand. Mocht je nog niet aangemeld hebben
bij de NVPC-community, dan heb je 29 november vanuit Networkapp invite codes
ontvangen. Download de app nu en meld je aan!

OPROEP: WERKGROEPLEDEN
Voor de volgende drie projecten zoeken we werkgroepleden. Voor meer informatie en om
je aan te melden kun je contact opnemen met Heleen de Vries via bureau@nvpc.nl.

Herziening richtlijn Beleid rondom spoedoperaties De Nederlandse
Vereniging voor Heelkunde gaat het richtlijnbeleid rondom spoedoperaties herzien. De
richtlijncommissie roept geïnteresseerde leden op om deel te nemen aan deze werkgroep.

Programma Uitkomstgerichte zorg – onderdeel melanomen Doel van
dit programma is om set voor uitkomstinformatie te ontwikkelen. Deze zal primair gebruikt
worden om samen beslissen in de spreekkamer te ondersteunen, en voor het leren en
verbeteren van kwaliteit van zorg. Op termijn zal het ook ingezet worden op ondersteuning
van de keuze van patiënten voor een zorgaanbieder en voor zorginkoop. Van de
deelnemers wordt het volgende gevraagd:
Inbrengen van kennis en expertise gerelateerd aan de aandoening en het
betreffende zorgproces;
Input leveren vanuit het perspectief van en met draagvlak van de eigen achterban;
Kunnen meedenken vanuit landelijk perspectief;
Beschikbaar en bereid om deel te nemen aan (een deel van) de
werkgroepoverleggen (8 tot 10 per jaar) Hiervoor wordt een vacatievergoeding ter
beschikking gesteld.

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) 2022 Doel
van SRI is het onderhouden en doorontwikkelen van de door de Werkgroep
Infectiepreventie (WIP) eerder opgestelde richtlijnen. In vijf jaar tijd worden in totaal 60
richtlijnen herzien. In 2022 starten de volgende richtlijntrajecten: Toediening medicatie;
Blaaskatheterisatie; Clostridium difficile; Desinfectie huid & slijmvliezen + Puncties;
Reiniging & desinfectie hulpmiddelen; Reiniging & desinfectie instrumentarium; Scopen;
Omstandigheden en gedrag op OK + Preoperatieve handdesinfectie. Ben je
geïnteresseerd deel te nemen in een van deze trajecten? Meld je dan snel aan.

LINNEAN INITIATIEF
Het Linnean Initiatief is een netwerk van professionals dat zich bezint op waarde gedreven
of uitkomstgerichte zorg. Het initiatief is vier jaar geleden ontstaan en is in de afgelopen
jaren flink gegroeid. Het platform is georganiseerd in een aantal werkgroepen, die zich
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bezighouden met een breed scala aan onderwerpen. Er worden onder andere landelijke
kennisbijeenkomsten georganiseerd, en werkbezoeken aan best practices gebracht. Alle
kennisproducten worden via de website gedeeld en dienen als handreiking ter inspiratie.
De opzet van het Linnean Initiatief is multidisciplinair: er nemen medische professionals
deel, maar ook beleidsmakers, wetenschappers, consultants, de industrie én patiënten. Als
medisch specialist kun je veel bijdragen door expertise in te brengen en mee te
discussiëren. Ben je geïnteresseerd? Neem dan eens deel aan een bijeenkomst! Meer
informatie vind je op de website van het Linnean initiatief.

APP RICHTLIJNENDATABASE
De nieuwe Richtlijndatabase app is in november gelanceerd. De app biedt
gepersonaliseerde informatie. Je kunt snel vanaf je telefoon of tablet aanbevelingen
opzoeken, richtlijnen volgen en met een persoonlijk account kun je notificaties ontvangen
bij updates van richtlijnen die je volgt.
Elk lid heeft een mail ontvangen met een login voor je persoonlijk account voor de app.
Heb je de app nog niet gedownload? Scan de QR-code in onderstaande foto en download
de app!

OVERIG
Toneelstuk Bureaucratie wint altijd Zorg en cultuur komen samen in dit
toneelstuk van Andrea de Leeuw. In deze zwarte komedie wordt stilgestaan bij de
bureaucratie in de gezondheidszorg: “Artsen en verpleegkundigen zijn een groot deel van
hun kostbare tijd kwijt aan administratie. Arbeidsvreugde neemt daardoor af en
wachtlijsten worden langer.” Je kunt het toneelstuk op 21, 22 of 23 januari 2022 zien in het

Polanentheater in Amsterdam. Met de kortingscode ‘paarsekrokodil’ krijg je als
zorgmedewerker korting.
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Landelijk Netwerk de Groene OK Ben jij benieuwd wat er speelt bij de Groene
OK? Lees het in de nieuwsbrief van november 2021.

IN HET NIEUWS
In deze rubriek een overzicht van nieuwsartikelen, radio- en televisiefragmenten waarin de
NVPC of plastische chirurgie aan bod komen.
Dubbele handtransplantatie
Artikel NOS over Maartje die een dubbele handtransplantatie kreeg en nu bijna weer
alles kan
Artikel Radboudumc waarin patiënte en artsen terugkijken op dubbele
handtransplantatie
Medisch toerisme
Uitzending Ewout, RTL5: Naar Turkije voor grotere billen
Artikel Linda
Het debat over silicone borstimplantaten gaat door
Artikel Erasmus MC over registratie en patiëntveiligheid
Artikel AD: Siliconenpoli overspoeld met telefoontjes
Overig
Artikel NOS over Amerikaanse plastisch chirurg die via zoom vergaderde tijdens
operatie krijgt boete
Artikel SKIPR: inhalen van uitgestelde zorg lukt niet

FIJNE FEESTDAGEN!
Het was een druk en bijzonder jaar waar wij met voldoening op terugkijken. Vanwege
de feestdagen is het bureau vanaf vrijdag 24 december 2021 t/m maandag 3
januari 2022 gesloten. We wensen iedereen een fijne kerst, en alvast een gelukkig
en gezond 2022!

