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Gezien bovenstaande en mede op aandrang van de verze-
keraars die terecht steeds meer inzage verlangen, heeft de 
Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) het 
initiatief genomen om te komen tot een Certificaat in de 
Subspecialisatie in Handchirurgie. 
De NVvH is een interdisciplinaire vereniging bestaande 
uit handgeïnteresseerde specialisten/chirurgen met een 
verschillende achtergrond, te weten plastisch chirurgen, or-
thopedische chirurgen en algemeen chirurgen/traumachi-
rurgen. Een dergelijk certificaat moet dan in principe ook 
toegankelijk zijn voor al deze specialisten. 
Bij het opstellen van de eisen voor certificering dient, naast 
de logische eisen ten aanzien van kwaliteit, ook rekening te 
worden gehouden met het geschatte aantal benodigde speci-
alisten in Nederland om de handchirurgie goed te kunnen 
verzorgen en om de beschikbaarheid en continuïteit in de 
traumazorg te kunnen waarborgen. Gewenst is tevens dat 
de eisen in verhouding zijn met de internationaal geaccep-
teerde eisen (voor internationaal overleg etc.) zoals is vastge-
legd in het ‘white book on hand surgery in Europe’ van de 
European Board of Hand Surgery die weer onderdeel is van 
de UEMS.

voortgang

In de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Ver-
eniging voor Handchirurgie (NVvH) in mei 2014 werd door 
de leden opnieuw de wens uitgesproken om tot een certifi-
cering te komen. Aan de hand van het door het bestuur op-
gestelde Kwaliteitsdocument Zorg van Handchirurgie in Ne-
derland werd over een aantal minimale eisen gediscussieerd

In augustus 2014 werd door NVvH een enquête onder de 
circa 200 leden gehouden betreffende certificering voor de 
superspecialisatie van handchirurgie. In de enquête vroeg 
men onder andere waar een gecertificeerd handchirurg aan 
zou moeten voldoen. 
De gegevens van de enquête zijn door het bestuur mede 

Handchirurgie wordt in Nederland aangeboden door ver-
schillenden specialisten, te weten plastisch chirurgen, or-
thopedisch chirurgen en algemeen chirurgen (traumachi-
rurgen). De betrokken Wetenschappelijke Verenigingen 
hebben de laatste 10 jaar werkgroepen en commissies in 
het leven geroepen om de opleiding op het gebied van de 
handchirurgie te verbeteren en de kwaliteit van de geleverde 
zorg op dit gebied te bewaken. Tevens zijn er in Nederland 
twee handfellowships. De geboden kwaliteit op het gebied 
van de handchirurgie blijft echter zeer wisselend. Het aantal 
schadeclaims is dan ook relatief groot. Gezien de diversiteit 
in opleidingen blijft het voor de patiënt en voor ziektekos-
tenverzekeraars moeilijk te bepalen waar kwalitatief goede 
zorg op gebied van de handchirurgie wordt aangeboden. 
Patiënten en zorgverzekeraars eisen terecht beter inzicht in 
kwaliteit van zorg. 

Een duidelijke certificering van handchirurgie, zoals in een 
toenemend aantal landen in Europa aanwezig, bestaat nog 
niet in Nederland. Het invoeren van een dergelijke certifi-
cering zal de kwaliteit van zorg op het gebied van de hand-
chirurgie zeker verbeteren. Naast het meer inzichtelijk/
transparant maken van waar en door wie goede handchirur-
gische zorg wordt aangeboden, zal een dergelijk certificaat 
ook een stimulus zijn voor de afzonderlijke specialisten om 
door middel van extra trainingen de kennis en kunde op het 
gebied te vergroten.
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De handchirurgie en de aandacht voor handchirurgie zijn de laatste de-
cennia duidelijk toegenomen. We zien dan ook een toename in de aan-
geboden zorg op het gebied van de handchirurgie. Niet alleen het volume 
van de zorg neemt toe maar vooral ook de biomechanische en pathofy-
siologische inzichten en ontwikkelingen in het spectrum van behande-
lingen hebben een grote vlucht genomen. Samen met de toenemende en 
kritische vraag naar hoogkwalitatieve zorg, vereisen deze ontwikkelingen 
een expliciete aandacht voor een subspecialisatie handchirurgie.
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Een lastig en langdurig proces maar wij zijn ervan over-
tuigd dat het de kwaliteit van zorg van de handchirurgie in 
Nederland ten goede zal komen.We houden u op de hoog-
te! Op de ledenvergaderingen van de Nederlandse Vereni-
ging voor Handchirurgie zal de voortgang aan u worden 
voorgelegd.

Tabel 1. 

Kader voor de certificering

1. Definitie van hand en polschirurgie 
(anatomische locatie)
2. Omschrijving en de waarde van de certificering  
(voor wie) 
3. Eisen voor certificering
Basis eisen betreffende
Ervaring
Intensiteit
Diversiteit
Nascholing
Aanvullende eisen tav theoretische kennis

Tabel 2.

Definitie van de handchirurgie (anatomische locatie)

De operatieve en conservatieve behandeling van patiënten 
met een letsel dan wel een aandoening van de bovenste 
extremiteit, distaal van de elleboog.

Tabel 3. 

Omschrijving en waarde van de certificering

Het Certificaat Subspecialisatie Handchirurgie van de 
NVvH is voor degenen die bewezen extra kwalificatie op 
gebied van de Handchirurgie bezitten ruim boven de niet 
gecertificeerde plastisch chirurgen, orthopedisch chirur-
gen of chirurg/traumatologen. Extra kwalificatie door 
middel van extra training, kennis, het hebben van een 
praktijk gericht op de handchirurgie en bijdragen op het 
gebied van de handchirurgie. 

Het bezit van het Certificaat impliceert niet totale kwalifi-
catie op alle gebieden van een hand chirurgische praktijk, 
noch excludeert het de niet-gecertificeerden. Het ontbre-
ken/niet hebben van een certificering sluit het uitvoeren 
van handchirurgie niet uit. 
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gebruikt voor het opstellen van een eerste opzet ter bepa-
ling van de eisen voor een ‘Certificaat Subspecialisatie in 
Handchirurgie’. Bij het maken van de opzet zijn tevens 
een aantal principes en gedachten gebruikt van internatio-
nale certificaten zoals ‘Certification in the Subspeciality of 
Surgery of the Hand’ van de American Society for Surgery 
of the Hand (ASSH) en de American Association for Hand 
Surgery (AAHS), het ‘British Diploma in Hand Surgery’ van 
de BSSH en het ‘European Diploma in Hand Surgery’van de 
European Board of Hand Surgery (voorheen bekend als het 
FESSH-examen). 

De NVvH is geen wetenschappelijke beroepsvereniging 
(maar een interdisciplinaire vereniging) en het Certificaat 
Handchirurgie kan dan ook niet als wetenschappelijke graad 
of titel worden beschouwd. Wel wordt gestreefd naar een 
breed draagvlak binnen de betrokken wetenschappelijke ver-
enigingen.

Het kader, de opbouw van de eisen tot certificering, bevat 
onder andere de definitie, de waarde van het certificaat (voor 
wie) en de definitie hand en polschirurgie (anatomische lo-
catie). Deze definities werden akkoord bevonden in de na-
jaarsvergadering van 2014. Het kader bevat verder de opzet 
voor de eisen ter verkrijgen van de certificering (zie tabel 1, 
2 en 3). 

In de maanden daarna zijn gesprekken gevoerd met verte-
genwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Heel-
kunde, de NVPC en de NOV. 

De NOV en NVPC gaan akkoord met de opbouw (het kader) 
van de eisen tot certificering maar hebben eigen gedachten 
over hoe dit precies verder in te vullen. De Nederlandse Ver-
eniging voor Heelkunde doet geen uitspraak en geeft aan 
meer in certificaten van aparte ingrepen te zien (deelcerti-
ficaten op trauma gebied). Alle verenigingen willen graag 
betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling.

Deze gedachten zijn besproken met de leden op 6 juni en 
14 november 2015. Inmiddels werkt het bestuur aan verdere 
uitwerking van dit concept waarbij de gedachten van de we-
tenschappelijke verenigingen worden verwerkt om een zo 
breed mogelijk draagvlak te krijgen. Uiteraard zullen dan 
opnieuw gesprekken met de wetenschappelijke verenigin-
gen volgen om te komen tot een breed draagvalk voor deze 
plannen.
Vervolgens zal steeds verder gekeken moeten worden naar 
invulling van de eisen en naar een systeem van accreditatie 
en heraccreditatie.


