TOEGANG NIET-LEDEN TOT NVPC DAGEN OP UITNODIGING VAN HET BESTUUR
1.

Sprekers die geen lid zijn van de NVPC
Sprekers die geen lid zijn van de NVPC, kunnen op uitnodiging van het bestuur deelnemen aan de (beide) NVPC
DAGEN. Het bestuur dient hier goedkeuring voor te verlenen.

2.

Co-assistenten, onderzoekers en paramedici: alleen scholingsdagen
Co-assistenten (semi-artsen), onderzoekers en paramedici (verpleegkundig specialisten, nurse practitioners,
wondverpleegkundigen, OK-verpleegkundigen, dermatografen, handtherapeuten etc.), kunnen op voorspraak van
een gewoon lid van de NVPC worden voorgedragen voor toegang tot de scholingsdag (dus niet de
wetenschappelijke vergadering). Het NVPC-lid stuurt uiterlijk 15 oktober 2021 een mail met de naam, functie,
het mailadres en het telefoonnummer van de betreffende geïnteresseerde aan bureau@nvpc.nl. Vervolgens
nodigt het bureau diegene namens het bestuur uit. Per scholingsdag is telkens een nieuwe aanvraag nodig.

3.

Aankomend “gewone” leden
Aankomend gewone leden van wie de volledige aanmelding ontvangen is, kunnen niet deelnemen aan de NVPC
DAGEN. De ledenvergadering beslist over de benoeming, na benoeming zijn nieuwe leden van harte welkom op
het eerstvolgende congres.

4.

Aankomend aspirant-leden
Aankomend aspirant-leden van wie uiterlijk 15 oktober 2021 de volledige aanmelding (formulier) inclusief de
inschrijving bij de RGS ontvangen is, mogen op uitnodiging van het bestuur deelnemen aan de NVPC DAGEN
indien hun opleiding in het volgende jaar start. (Zij zijn dan geen lidmaatschapscontributie over het lopende jaar
verschuldigd aangezien zij op dat moment nog geen aspirant-lid mogen zijn aangezien hun opleiding nog niet van
start is gegaan.)

5.

Aankomend buitengewone leden en aankomende toehoorders
Wie zich op voorspraak van twee leden heeft aangemeld om buitengewoon lid* of toehoorder** van de NVPC te
worden en tevens aan de bijbehorende eisen voldoet, heeft toegang tot de NVPC DAGEN. Het
aanmeldingsformulier inclusief handtekeningen van de twee leden moet uiterlijk 15 oktober 2021 ontvangen zijn
op het bureau van de NVPC (bureau@nvpc.nl).
* Buitengewone leden zijn plastisch chirurgen die als zodanig zijn ingeschreven bij de RGS van de KNMG dan wel
een erkend specialistenregister in het buitenland, zonder praktijkvoering plastische chirurgie in Nederland.
** Toehoorders kunnen zijn a] artsen die niet ingeschreven staan in het RGS register en niet in aanmerking komen
voor het aspirant lidmaatschap, na gebleken belangstelling voor de plastische chirurgie, of b] artsen, paramedici
of onderzoekers die betrokken zijn bij de plastisch chirurgische zorg met een aantoonbare nauwe samenwerking
met een lid van de vereniging.
OPMERKINGEN
• Alleen leden, aspirant-leden, rustende leden, ereleden en leden van verdienste hebben toegang tot de
algemene ledenvergadering. Wie aankomend lid of toehoorder is heeft geen toegang tot de algemene
ledenvergadering.
•

Plastisch chirurgen die geen lid zijn en geen aankomend lid zijn, hebben geen toegang tot de NVPC-dagen.

Voor uiterste inschrijfdata en tarieven congres zie de congreswebsite.

