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In 2012 mocht de Nederlandse Vereniging voor Handchirur-
gie haar 40-jarig bestaan vieren. Ter gelegenheid van dat feit 
werd een boek geschreven: 40 jaar Handchirurgie in vogel-
vlucht. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en ik ben verheugd 
dat de redactie van het NTPC gevraagd heeft of we een the-
manummer Handchirurgie willen vullen. 

De interesse in de handchirurgie is in de afgelopen jaren 
flink gegroeid. De Nederlandse Vereniging voor Handchi-
rurgie heeft een duidelijke groei doorgemaakt, de congres-
sen worden goed bezocht en in november 2015 was het con-
gres zelfs ’uitverkocht’. Verder zien we dat er meer aios een 
fellowship handchirurgie zowel in Nederland als in het bui-
tenland doen en ook dat er een toenemende tendens is van 
het aantal mensen dat het EBSH-examen aflegt (voorheen 
bekend als het FESSH-examen). Een andere ontwikkeling is 
dat de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie steeds 
meer een multidisciplinaire vereniging is geworden met nu 
ook weer traumachirurgen en orthopedisch chirurgen naast 
veel plastisch chirurgen. We zullen de samenwerking nodig 
hebben, want we gaan een interessante tijd tegemoet waarin 
een certificering tot handchirurg het vak herkenbaar zal ma-
ken, ongeacht de achtergrond.

In dit nummer dan ook niet alleen vakinhoudelijke artike-
len en samenvattingen van proefschriften over handchirur-
gie, maar ook een aantal artikelen over de organisatie van 
de zorg. Onze Britse collega, Zulfi Ramintoolha, wil graag 
werken aan een goede voorbereiding van de aios op het 
EBSH-examen, bij onze Franse buren kunnen we afkijken 
hoe de opleiding, onder andere van de microchirurgie, ge-
organiseerd is en hoe zij gekomen zijn tot een landelijk net-
werk van handtraumacentra. Dichterbij huis zijn de hand-

Voorwoord
therapeuten bezig geweest met een landelijke certificering 
tot handtherapeut die inmiddels geïmplementeerd is, en ze 
hebben daar een overzichtelijk stuk over geschreven.

Al met al vele ontwikkelingen die ook voor de handchirurgen 
in Nederland van belang zijn.

Ik wens u veel leesplezier.

M.C. Obdeijn, gastredacteur


