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Beste

projectideeën voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg en ideeën voor sociale media.
Deze Plastinieuws wordt afgesloten met de rubriek ‘In het nieuws’.

OPROEP ENTHOUSIASTE LEDEN
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden die actief willen deelnemen in diverse
werkgroepen. Heb jij belangstelling voor een van de genoemde werkgroepen of wil je meer
informatie? Mail dan naar de Commissie richtlijnen. Bij meerdere kandidaten voor dezelfde
functie maakt de commissie een keuze op basis van geschiktheid.

Richtlijnontwikkeling – Koploperproject

Het koploperproject is een
pilotproject voor het modulair updaten van richtlijnen. Alle medisch specialistische
richtlijnen zijn ingedeeld in clusters. In jaarlijkse rondes wordt per cluster beoordeeld welke
module van welke richtlijn een update nodig heeft. Elk cluster heeft een vaste
projectondersteuner, een stuurgroep bestaande uit een vaste groep specialisten en een
expertisegroep die wordt ingeschakeld bij specifieke inhoudelijke vragen. Wij zoeken
leden die zich willen inzetten in de stuurgroep en expertisegroep van een cluster.
Het gaat om diverse clusters zoals esthetische plastische chirurgie, borstkanker, hoofdhalstumoren en pijnmanagement.

Uitkomstgerichte zorg

Het doel van dit project is om te komen tot een set voor
uitkomstinformatie die primair gebruikt kan worden om samen beslissen in de spreekkamer
te ondersteunen, en voor leren en verbeteren van kwaliteit van zorg. Op termijn wordt
uitkomstinformatie ook ingezet ter ondersteuning van de keuze van patiënten voor een
zorgaanbieder en voor zorginkoop. Wij zoeken leden die deel willen nemen in diverse
projecten van dit programma, bijvoorbeeld in de projectgroep hoofdhalstumoren.

SOCIALE MEDIA
De NVPC heeft verschillende sociale media kanalen waarop wij onderwerpen over
plastische chirurgie delen, zoals over onderzoek, de opleiding, verschillende
behandelingen en de vereniging. Volg jij ons al op Instagram, Twitter en LinkedIn? Zo niet,

https://mailchi.mp/2fb170547c84/plastinieuws-nr-8-covid-11343798?e=ff70cf8b22
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klik dan snel op de icoontjes hieronder!

OPROEP SOCIALE MEDIA
We zijn altijd op zoek naar nieuwe content om te delen op onze sociale media. Wij horen
het graag als jij hiervoor een leuk idee hebt! Bijvoorbeeld onderzoek waar je over hebt
gelezen, een casus van een patiënt, een training die je hebt gevolgd of iets anders wat met
plastische chirurgie te maken heeft. Heb je een idee? Mail dan naar de Redactiegroep.

COVID-19 RICHTLIJN AANGEVULD
Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten zijn drie modules toegevoegd aan de
COVID-19 richtlijn in de Richtlijnendatabase. De modules over diagnostiek hebben
betrekking op preoperatieve screening, serologische tests en klinische karakteristieken
voor COVID-19. De modules maken deel uit van de overkoepelende richtlijn COVID-19,
die nog in ontwikkeling is en steeds verder wordt aangevuld met nieuwe modules.

SUBSIDIERONDE VEELBELOVENDE ZORG
We attenderen je erop dat de Subsidieregeling veelbelovende zorg opnieuw is
opengesteld voor het indienen van projectideeën. De regeling is bedoeld voor
veelbelovende zorg die nog niet uit het basispakket vergoed wordt. Met de subsidie
worden zowel de zorgkosten als de onderzoekskosten vergoed. Zo kunnen
zorgaanbieders, behandelaren en onderzoekers de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de
veelbelovende zorg ten opzichte van de standaardzorg onderzoeken. Bij positieve
resultaten wordt deze zorg voortaan uit het basispakket vergoed.
Je kunt een projectidee tot dinsdag 5 april 2022 14:00 indienen. Op de pagina met
informatie over het indienen van een projectidee staat onder andere het document
‘Toelichting bij het aanmeldformulier’. Dit document beschrijft welke criteria de
Adviescommissie in deze fase toetst. Ook staan in dit document instructies en tips voor het
opstellen van een projectidee. Graag verwijzen we je ook naar de officiële regeling waarin
de criteria staan vermeld waar je onderwerp aan moet voldoen. De BBC hoort het graag
als je een aanvraag indient.

IN HET NIEUWS
In deze rubriek een overzicht van nieuwsartikelen, radio- en televisiefragmenten waarin de
NVPC of plastische chirurgie aan bod komen.
Gezichtslittekens bij COVID-19 patiënten
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Artikel RTV Maastricht
Cosmetische complicaties
Artikel Trouw
Siliconen borstimplantaten
Artikel RTV Oost
Afsterven tepel na borstreconstructie

Artikel De Telegraaf

