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FellowshIP

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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• Minimaal 1 presentatie voor een landelijke wetenschap-
pelijke vereniging.

• Deelname aan het European Board of Hand Surgery exa-
men, georganiseerd door FESSH. 

• Het verdient de voorkeur om binnen dit jaar ook tot een 
publicatie te komen namens de drie deelnemende cen-
tra.

Na een goed doorlopen Fellowship wordt een getuigschrift 
met ondersteuning (‘endorsed by’) vanuit de NVvH ver-
strekt. Verwacht wordt dat de fellow een verslag uitbrengt 
tijdens een van de vergaderingen van de NVvH.

Hoe verloopt de aanstelling?
De fellow heeft een 0,8 fte aanstelling bij The Hand Clinic 
en werkt dus 4 dagen per week en heeft 1 dag (onbetaald) 
vrij voor studie. Aanstelling geschiedt volgens AMS 0-schaal 
met 25 verlofdagen en eventueel extra dagen in overleg voor 
congresbezoek. Pensioen, sociale lasten etc. worden uiter-
aard verzorgd door The Hand Clinic. Een contract wordt 
aangegaan voor een periode van 12 maanden, met 1 maand 
opzegtermijn beiderzijds. Zowel bij het AMC als bij VUmc 
heeft de fellow een nulaanstelling voor de normale mede-
werkersrechten (computertoegang, pasjes, kleding, etc.) en 
de verzekering voor de werkzaamheden desbetreffend. De 
kosten van het EBHS-examen en de reis/verblijfskosten wor-
den vergoed door The Hand Clinic. Verdere opleidingen/na-
scholingen komen in overleg voor (gedeeltelijke) vergoeding 
in aanmerking.

Wie komt in aanmerking?
Deelnemers aan dit Fellowship hebben hun opleiding tot 
plastisch chirurg voltooid.

Fellows tot nu toe?
De eerste fellow was Jesse van Lieshout. Hierna volgden  
Steven Korteweg en Xander Jacobs. Per 1 mei 2016 zal Je-
roen Smit starten. Wie volgt?
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telkens zijn eigen programma in blokken van 3 maanden. 
Meestal houdt dit in: 1 tot 1,5 dag per week in AMC, 1 tot 
1,5 dag in VUmc en 1 tot 2 dagen in The Hand Clinic. Door 
de weekdagen te wisselen per blok kan hij of zij de meest 
interessante OK’s of spreekuren van bepaalde chirurgen 
werkzaam in de diverse centra uitzoeken. In The Hand Cli-
nic kan de fellow een eigen programma draaien (poli en OK) 
of, indien gewenst, meedoen met een van de stafleden. Qua 
diensten is niets verplicht maar meestal laat een fellow zijn 
telefoonnummer achter in het AMC en VUmc met de mel-
ding dat hij gebeld kan worden door de dienstdoende aios. Is 
er een groot en interessant trauma (replantatie bijvoorbeeld) 
dan kan de fellow gebeld worden en als deze beschikbaar is 
(zin en tijd heeft), opereert hij mee. Verdere dienstverplich-
tingen heeft de fellow niet. 
De fellow participeert in het onderwijs van de aios en in de 
bestaande gemeenschappelijke refereeravonden van AMC 
en VUmc, daar waar dit betrekking heeft op de behande-
ling van hand- en polsproblemen. Vier keer per jaar is er 
een chirurgenvergadering in The Hand Clinic waarbij de fel-
low ook aanwezig is. Verder committeren de participerende 
handchirurgen zich om de fellow één op één te onderwijzen 
in de specifieke handchirurgische onderwerpen volgens de 
‘meester-gezel’ en ‘training on the job’-principes.

Specifieke expertise per centrum:
• AMC: congenitale handchirurgie, polschirurgie, rönt-

gen-/MRI-bespreking, cerebral palsy, artroscopische chi-
rurgie, trauma

• VUmc: polschirurgie, reumachirurgie (Reade), obste-
trisch plexus brachialis letsel, algemene electieve hand-
chirurgie, trauma

• The Hand Clinic: algemene electieve handchirurgie, se-
cond opinons, expertises

Wat zijn de eindtermen?
• Logboek met aantallen volgens FESSH.
• Positieve eindbeoordeling: elke 3 maanden zal een eva-

luatiegesprek plaatsvinden (in 2 richtingen), gevolgd 
door een korte beoordeling. Dit op elk van de 3 locaties. 
Samengevoegd levert dit de eindbeoordeling na 3 maan-
den. Bij 2 negatieve eindbeoordelingen wordt het Fel-
lowship voortijdig beëindigd.


