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NIEUWSFLITS
Beste leden,
 
Deze Nieuwsflits is een manier om jullie snel te informeren over zaken die het
bestuur van belang acht of onderwerpen waar jullie snel informatie over moeten
hebben.

Zoals een aantal van jullie gemerkt hebben is Proud Breast volop bezig om hun
Q-cups aan de man te brengen. Ze gaan samen met VGZ en een aantal van jullie
een pilot beginnen. De Q-cups worden dan uit de basisverzekering betaald door
VGZ.

Proud Breast heeft aangegeven dat de SEMH op de hoogte is van deze pilot en
dat zij deze toe zou juichen. 
In de bestuursvergadering van 20-5-21 hebben we deze berichten besproken en
besloten om actie te gaan ondernemen. Mede omdat een aantal leden een pas-
of verkooppunt zijn. 

In de bestuursvergadering hebben we afgesproken dat er contact wordt gelegd
met de SEMH. Dat is inmiddels gebeurd en ook bij de SEMH is verbijstering
ontstaan over het feit dat de Q-cups uit de basisverzekering, in deze pilot
vergoed gaan worden. Om meer duidelijkheid hierover te krijgen en te
beoordelen of er actie vanuit de SEMH moet worden genomen en zo ja welke zal
er een vergadering van de Raad van Advies bij de SEMH belegd worden. Bij deze
vergadering zal één van de bestuursleden van de NVMCZ aansluiten.

We willen de bedrijven die meedoen met de pilot het advies geven om goed te
kijken of het product en daarnaast de leverancier voldoet aan de eisen die de
wet Medical Device Regulation (MDR) stelt. Dat betekent o.a. dat ieder product
een identiek nummer heeft, zoals het lotnummer op de siliconenprothese. 
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Daarnaast wordt er door het bestuur contact gelegd met VGZ om informatie
te vragen over de motivatie voor deze pilot, mede omdat in de pilot veel
“eisen” achterwege worden gelaten die voor de mammacare bedrijven wel
gelden. Hierdoor is er volgens ons sprake van een ongelijke behandeling. 
 
Vanuit het bestuur heeft dit punt grote prioriteit. Zodra er meer informatie
bekend is, brengen we jullie daarvan op de hoogte.
 
Mochten jullie verdere informatie hebben over deze pilot, die wij kunnen
gebruiken, laat het ons dan weten via ons emailadres: info@nvmcz.nl 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Bestuur NVMCZ.
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