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Beste <<First Name>>, in deze Plastinieuws informatie over de aankomende NVPCdagen. Daarnaast informatie over de nieuwe richtlijn Schisis en een oproep vanuit de BBC.
Deze Plastinieuws wordt afgesloten met de rubriek ‘In het nieuws’.

NVPC-DAGEN: SAVE THE DATE
Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022 vinden de NVPC-dagen plaats, startend rond
13 uur tot in de vroege avond. Het voorjaascongres wordt geheel digitaal. De
congrescommissie heeft dit een tijd geleden al besloten. Redenen hiervoor zijn dat de
voorjaarscongressen van de afgelopen twee jaren moesten worden omgezet naar digitale
congressen, het financiële risico van een dure locatie voor een fysieke meeting en het
onvermogen om echt de langetermijnontwikkeling van Omikron of andere varianten te
voorspelen. We hopen dat we in het najaar wel weer een regulier congres kunnen
organiseren.
Meer informatie over de NVPC-dagen volgt als het programma verder is ingevuld!

NVPC-DAGEN: ABSTRACTS INDIENEN
Op de wetenschapsdag van de NVPC-dagen is een beperkt aantal plekken vrij om je
abstract te presenteren. Interesse om een plek te bemachtigen? Je hebt nog tot en met
zondag 13 februari 2022 de tijd om je abstract in te dienen!

NVPC-DAGEN: ESSERPRIJS EN REISBEURS
Ook dit jaar zullen de reisbeurs en Esserprijs worden uitgereikt tijdens de NVPC-dagen.
De Esserprijs is voor de beste publicatie van de NVPC. De uitnodiging is vandaag
verzonden, inzending is mogelijk tot en met zondag 6 maart 2022 via bureau@nvpc.nl.
Het bestuur beslist begin februari of de reisbeurs tijdens de voorjaarsvergadering wordt
uitgereikt, of in de najaarsvergadering als er mogelijk wel een fysiek congres plaatsvindt.
Nader bericht volgt.

ENQUÊTE SPONSORING
Normaliter zijn er altijd sponsoren aanwezig op de NVPC-dagen. Vanuit de
congrescommissie wordt gekeken naar de veranderende rol van sponsoren tijdens
(digitale) congressen. We horen hier graag de mening over van de leden van de NVPC.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten, je bijdrage wordt enorm
gewaardeerd.

HERZIENING RICHTLIJN SCHISIS
De twee richtlijnen over schisis (Counseling na prenataal vastgestelde schisis en
Behandeling van patiënten met een schisis) zijn samengevoegd tot een nieuwe richtlijn
Schisis. Daarnaast zijn er vijf modules geactualiseerd: Genetische diagnostiek schisis,
Postoperatieve voeding bij patiënten met een schisis, Timing lip- en palatumsluiting,
Techniek lip- en palatumsluiting en Medische deel counseling van prenatale schisis.
De belangrijkste wijzigingen voor de praktijk zijn:
In de module Genetische diagnostiek is beschreven wat er met een schisispatiënt
en/of de ouders van iedere schisispatiënt (geboren/ongeboren) besproken moet
worden en naar welke betrouwbare informatiebronnen verwezen kan worden;
Er worden geen operatietechnieken meer afgeraden in de aanbevelingen van de
module Techniek lip- en palatumsluiting, maar er wordt aanbevolen om de
technieken te gebruiken waarin de chirurg het meest ervaren is en ook het
stimuleren van discussies hierover wordt aanbevolen;
In de voedingsmodule wordt alleen gekeken naar het postoperatieve beleid, waarin
de voedingsadviezen van de diverse schisisteams in Nederland zijn samengevat. Er
wordt aanbevolen om zo min mogelijk te veranderen in de manier van voeden
rondom operaties en om de groei- en voedingstoestand zowel pre- als postoperatief
te evalueren.

OPROEP VANUIT DE BBC
De beroepsbelangencommissie (BBC) hoort het graag als er in de machtigingsformulieren
in het Vecozo-portaal vragen staan die niet overeenkomen met de VAV-werkwijzer. Laat
het ons per mail weten als je discrepanties tegenkomt.

IN HET NIEUWS
In deze rubriek een overzicht van nieuwsartikelen, radio- en televisiefragmenten waarin de
NVPC of plastische chirurgie aan bod komen.
Vuurwerkletsel
Video AD
NPO1 Radio
Artikel NOS
Artikel Telegraaf
Artikel Metro
Artikel Linda
Gezichtslittekens bij COVID-19 patiënten
Video AD
Artikel AD
Medisch toerisme: Nederlandse vrouw overleden na Butt Lift in Turkije (t/m 26 jan)
Video AD

Artikel NOS
Artikel RTL
Artikel AD
Artikel Nu.nl
Artikel Telegraaf
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