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delt het ene centrum meer polsproblemen terwijl het andere 
meer ongevallen of aangeboren afwijkingen ziet.
Iedere fellow wordt een gestructureerd programma aange-
boden waarbij de expertise van de verschillende centra tot 
zijn recht zal komen. Het programma voorziet in actieve 
participatie zowel overdag als ‘s nachts. Alle aspecten van 
behandeling, het krijgen en geven van onderwijs, en het 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek komen aan de 
orde. Het fellowship wordt afgerond met het internationaal 
FESSH-handexamen. Op dit moment is het jaar verdeeld 
over zes maanden Rode Kruis Ziekenhuis en Xpert Clinic 
en zes maanden Haga Ziekenhuis (locatie Leijenburg) en 
Erasmus MC.
Tot nu toe hebben zes plastisch chirurgen en een orthopeed 
het fellowship gedaan. 

De laatste fellow Robert de Wijn, klaar per 1 januari 2016, 
schreef het volgende:

“Gedurende mijn opleiding werd de interesse voor de hand- 
en polschirurgie steeds groter, en daarmee kwam ook het 
besef dat het een zeer divers aandachtsgebied is met vrij 
veel controverses en wetenschappelijk onderzoek dat soms 
tegenstrijdig, van matige kwaliteit of zelfs beide is. Zoals 
vaker in de plastische chirurgie zijn er meerdere opties die 
allemaal juist zijn, en juist daarom is het goed om een ka-
der te vormen dat breder is dan een opleiding in één kliniek 
of regio waar vaak gelijkgestemden werken. Dit fellowship 
biedt een gevarieerd beeld van het volledige spectrum van de 
handchirurgie: een grote perifere kliniek met brandwonden-
centrum in Beverwijk waar je een zelfstandig spreekuur hebt 

In 2007 werd hiertoe het Nationaal Hand en Pols Fellowship 
door ons opgericht, samen met Thybout Moojen en Reinier 
Feitz. Wij kregen al direct medewerking van meerdere kli-
nieken in Nederland die hier een bijdrage aan wilden leve-
ren. Aanvankelijk zijn wij gestart met de volgende klinieken: 
Haga Ziekenhuis (Richard Koch); AMC (Mick Kreulen en 
Simon Strackee); VUmc (Marco Ritt); Diakonessen Zieken-
huis in Utrecht/Zeist (Reinier Feitz en Thybout Moojen) en 
het Erasmus MC. Later viel het VUmc af en is een eigen 
fellowship gestart. Het AMC viel ook af. In plaats daarvan 
kwam het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk erbij (Mick 
Kreulen). Intussen hadden ook Thybout en Reinier de Xpert 
Clinic opgericht en gingen weg uit het Diakonessen Zieken-
huis.
De behoefte aan gespecialiseerde hand- en polschirurgen is 
voor Nederland niet bekend. In Engeland is hiertoe wel een 
poging gedaan door een specifieke regio in kaart te brengen. 
Hierbij werd uitgegaan van het aantal handproblemen op 
een gegeven populatie en het aanbod van deze problemen 
aan gewone ziekenhuizen en aan een centrum voor hand- 
en polsproblemen. Er werd duidelijk een scheiding gemaakt 
tussen handproblemen die in de gewone ziekenhuizen be-
handeld konden worden en handproblemen die specifieke 
behandeling nodig hadden. In Nederland zal een dergelijke 
studie nog verricht moeten worden. 
Wij zijn uitgegaan van één fellow per jaar die gedurende één 
jaar in de verschillende klinieken werkzaam is. 

Behandeling van hand- en polsproblemen en perifere zenuw-
aandoeningen kan onderverdeeld worden in afwijkingen van 
traumatische aard, verworven afwijkingen van degeneratieve 
en/of systemische aard en aangeboren afwijkingen. In Ne-
derland is in de verschillende centra een duidelijke diversi-
teit aan ervaring op de deelgebieden. Als voorbeeld behan-
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De behandeling van hand- en polsproblemen kan zeer complex zijn. 
In sommige landen is in verband hiermee zelfs een apart specialisme 
Handchirurgie gecreëerd, omdat bleek dat hierdoor een betere kwaliteit 
geleverd kon worden. Internationaal zijn er in veel landen Hand en Pols 
Fellowships met hetzelfde oogmerk ingevoerd. In de huidige Nederland-
se specialistische opleiding kan het volledige palet van hand- en polspro-
blemen en perifere zenuwaandoeningen niet geboden worden, hierdoor 
versnipperen kennis en kunde. Een gespecialiseerde postspecialistische 
opleiding werd daarom noodzakelijk geacht, waarbij blootstelling aan het 
gehele spectrum werd gewaarborgd. Het fellowship is opgezet voor die 
specialisten die zich verder willen bekwamen in de hand- en polspro-
blemen. Het fellowship is niet bedoeld voor specialisten die nog nooit 
handchirurgie verricht hebben. 
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dat laatste is minstens zo belangrijk als je daarna een eigen 
praktijk start. Ondanks dat het met alle locaties soms een 
logistieke exercitie is, maakt juist die variatie het tot een zeer 
waardevol jaar met evenzo goede sfeer.” 

Naar onze mening is het Hand- en Pols Fellowship een 
waardevolle aanvulling op de opleiding waardoor een ver-
dieping ontstaat en de getrainde fellow met meer zekerheid 
een goede kwaliteit in de praktijk kan leveren in de hand- en 
polschirurgie.
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om de patiënten vervolgens samen met één van de handchi-
rurgen te opereren, de Xpert Clinic als zelfstandige kliniek 
waar je parallel spreekuur draait, meedoet op OK en zeer 
veel leert over de organisatorische aspecten van handchirur-
gie, het Haga ziekenhuis als goed georganiseerd handcen-
trum in ziekenhuissetting met veel expertise op het gebied 
van polsscopieën en ten slotte het Erasmus MC waar je vrij 
bent om alle aspecten van de congenitale handchirurgie, aca-
demische casuïstiek en grote trauma’s bij te wonen – ‘cher-
rypicking galore’ dus. De balans tussen zelfstandigheid of 
meekijken wisselt per locatie, maar in mijn ervaring is er 
voldoende mogelijkheid geweest om zelf te opereren. Daar-
naast is er ruime gelegenheid voor cursus- en congresbe-
zoek. Zodoende wordt het volledige spectrum vanuit meer-
dere invalshoeken belicht, zie je de rariteiten en krijg je een 
bepaald referentiekader van wat wel en niet werkt. Vooral 

Amsterdam hand fellowship
M. Ritt

Dat ZBC’s niet alleen de spreekwoordelijke krenten uit de pap halen, bleek 
in 2011 weer eens uit een initiatief van The Hand Clinic te Amsterdam.
In navolging van het Nationaal Hand- en Pols Fellowship hebben des-
tijds een aantal handchirurgen werkzaam in de regio Amsterdam het 
initiatief genomen voor een Amsterdam Hand Fellowship (mede op 
aandringen van de eerste fellow Jesse van Lieshout). Doel was en is om 
meer gespecialiseerde handchirurgen op te leiden in Nederland. Door 
bundeling van een aantal stages in diverse hand- en polsklinieken, op 
een steenworp afstand van elkaar gelegen in Amsterdam, kan een fellow 
in relatief korte tijd ervaring opdoen met het gehele palet van hand- en 
polsproblemen en zich optimaal voorbereiden op het European Board of 
Hand Surgery examen (voorheen FESSH-examen). 

Dat ZBC’s niet alleen de spreekwoordelijke krenten uit de 
pap halen, bleek in 2011 weer eens uit een initiatief van The 
Hand Clinic te Amsterdam.
In navolging van het Nationaal Hand- en Pols Fellowship 
hebben destijds een aantal handchirurgen werkzaam in de 
regio Amsterdam het initiatief genomen voor een Amster-
dam Hand Fellowship (mede op aandringen van de eerste 
fellow Jesse van Lieshout). Doel was en is om meer gespe-
cialiseerde handchirurgen op te leiden in Nederland. Door 
bundeling van een aantal stages in diverse hand- en pols-
klinieken, op een steenworp afstand van elkaar gelegen in 
Amsterdam, kan een fellow in relatief korte tijd ervaring op-
doen met het gehele palet van hand- en polsproblemen en 
zich optimaal voorbereiden op het European Board of Hand 
Surgery examen (voorheen FESSH-examen). 

Het Amsterdam Hand Fellowship wordt volledig bekostigd 
door ZBC The Hand Clinic, die al bij de opening in 2007 
een fonds heeft opgericht waarmee onderwijs en onderzoek 
in de handchirurgie en handtherapie wordt gefaciliteerd en 
samenwerking met hand- en polscentra in binnen- en bui-
tenland wordt gestimuleerd. Het fellowship is in samen-
werking met de afdelingen Plastische, Reconstructieve en 
Handchirurgie van het AMC en VUmc (inclusief reumakli-
niek Reade) tot stand gekomen en wordt ondersteund door 
de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH).

Hoe ziet de inhoud van het Fellowship er uit?
De fellow doorloopt een programma waarbij de specifieke 
expertise van de deelnemende Amsterdamse hand- en pols-
centra (zie hieronder) tot zijn recht komt. De fellow plant 
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