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pean Board of Hand Surgery en de organisatie is in handen 
van de FESSH. Kandidaten die het European Board of Hand 
Surgery examen halen en die in hun eigen land als specia-
list geregistreerd staan, mogen zich ‘Fellow of the European 
Board of Hand Surgery’ noemen en krijgen een certificaat.
Voor meer informatie over het ontstaan van dit examen 
willen we graag verwijzen naar een artikel in de Journal of 
Hand Surgery. [1] Praktische informatie over het examen 
kan gevonden worden in het White Book on Hand Surgery 
in Europe (o.a. op de NVPC-website) en op de FESSH-web-
site (www.fessh.com). Maar cave: de informatie in het White 
Book is deels alweer achterhaald, de laatste versie dateert 
van 12 december 2014. Het examen wordt continu aange-
past en verbeterd. Voor de meest recente informatie omtrent 
toelatingseisen kan het best contact worden gezocht met de 
FESSH. Arnold Schuurman, Mick Kreulen en Brigitte van 
der Heijden zijn de meest recente examinatoren uit Neder-
land en zij kunnen je wellicht iets meer over de gang van 
zaken tijdens het huidige mondelinge examen vertellen.
Het EBHS-examen heeft een sleutelrol gespeeld in de ver-
spreiding van de handchirurgie in Europa, maar in toene-
mende mate ook daarbuiten. In de meeste landen bestaat 
zoals genoemd de titel ‘handchirurg’ nog niet. Het EBHS-
examen is wereldwijd het enige examen dat in principe 
toegankelijk is voor elke chirurg die aan de toelatingseisen 
voldoet. In toenemende mate wordt het examen afgelegd 
door chirurgen van buiten de EU om zo een officiële titel te 
bemachtigen en zich makkelijker te kunnen vestigen in Eu-
ropa (bijvoorbeeld Zwitserland en United Kingdom hebben 
hier veel ‘last’ van). Toch zijn de aantallen voorlopig beperkt 
(zie figuur 1). Blijkbaar schrikken de eisen of de (vermeende) 
zwaarte van het examen toch enigszins af. Opvallend is ook 
dat de titel ‘FESSH certified Hand Surgeon’ of ‘European 
Board certified Hand Surgeon’ in toenemende mate als een 
soort kwaliteitspredicaat wordt gebruikt door klinieken en 
ziekenhuizen, niet in de laatste plaats in Nederland. In veel 
landen wordt het diploma al als een vereiste opgenomen bij 
vacatures. 
Ten slotte kan het belang van dit examen afgelezen worden 
aan het groeiend aantal deelnemers (figuur 2). Er melden 
zich de laatste jaren telkens tussen de 80 en 100 kandidaten 
waarvan 60 tot 80 toegelaten worden tot het examen. Ge-
middeld haalt 80% het examen (figuur 3). Kortom, het is te 
doen. Ga de uitdaging aan!
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In 1996 werd de Federation of Societies for Hand Surgery 
(FESSH) opgericht met als doel om de uitwisseling van ken-
nis tussen Europese handchirurgen te verbeteren en om de 
handchirurgie in Europa op een hoger niveau te brengen. 
De FESSH adviseert niet alleen de EU-autoriteiten over wat 
nu precies ‘kwaliteit in handchirurgie’ inhoudt, maar for-
muleert ook de eisen voor adequate training en wil een bij-
drage leveren om de opleidingsstructuur voor handchirurgie 
in Europa te uniformeren. Dit is des te meer nodig omdat 
de handchirurgie in Europa wordt verricht door chirurgen 
van zeer diverse komaf: plastisch, orthopedisch en algemeen 
chirurgen, traumatologen en kinderchirurgen. Deze hetero-
gene achtergronden laten maar weer eens zien hoe breed het 
vak is en waarom er zoveel verschillende curricula bestaan 
in Europa. Het betreft dan ook vaak een aanvullende kwali-
ficatie en handchirurgie is maar in weinig landen als apart 
specialisme erkend. Volgens de statuten van de EU worden 
de kwalificaties ‘handchirurgie’ en ‘handchirurg’ door de in-
dividuele lidstaten zelf vastgesteld. Het European Diploma 
in Hand Surgery is dan ook geen vereiste om de handchi-
rurgie in een bepaald land te mogen uitoefenen (een enkel 
land uitgezonderd): het is een aanvullende kwalificatie die 
nog eens bevestigt dat de kennis en vaardigheden van een 
chirurg op Europees niveau zijn. Niet meer en niet minder 
(voorlopig). Deze kwalificatie wordt afgegeven door de Euro-
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Figuur 1.

De meeste lezers zullen dit examen kennen als het FESSH-examen, 
maar strikt genomen is deze aanduiding niet meer correct.
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Tabel 1.

Year Venue Candidates Failed (%)

1996 Paris 38 21

1999 Bonn 22 12

2000 Barcelona 9 10

2002 Amsterdam 12 20

2003 Lisbon 5 9

2004 Budapest 13 37

2005 Goteborg 16 9

2006 Glasgow 18 12.5

2007 Athens 16 25

2008 Lausanne 16 27.2

2009 Poznan 22 5.5

2010 Bucharest 36 31

2011 Oslo 35 31

2012 Antwerp 56 28.5

2013 Antalya 73 23.3

2014 Paris 86 34.9

2015 Brescia 85 31.8
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