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Aantal leden

Voorwoord
7 ereleden
1316 regulier
410 aios
154 belangstellend
302 rustend

Metathesiofobie?
Metathesiofobie, voor het eerst beschreven door
de Etrusken, betekent letterlijk fobie of angst
voor verandering. Ondanks dat de term misschien
niet heel bekend is, krijgt iedereen er ooit in meer
of mindere mate mee te maken. Verandering
geeft onzekerheid en het kost moeite om het vertrouwde heden in te wisselen voor de onbekende
toekomst. We verzetten ons er vaak tegen, terwijl
het onlosmakelijk verbonden is met het leven en
dus onvermijdelijk is. Toch is verandering niet iets
om bang voor te zijn, het creëert namelijk kansen,
prikkeling, vooruitgang en een gevoel van ‘zijn’.

Veranderingen zien we ook in grote mate in het
chirurgisch landschap; Van ‘big surgeons, big
incisions’ naar minimaal invasief, van ‘teach by
humiliation’ naar ‘teach by praise’, van solistisch
naar multidisciplinair, van generalist naar (super)
specialist en van ‘s.q.a.’ naar DICA. Deze, en nog
vele andere veranderingen, hebben de kwaliteit
van chirurgische zorg naar ongekende hoogte gebracht. Vanuit het buitenland wordt met jaloezie
en respect gekeken naar de manier waarop wij de
opleiding vormgeven, onderzoek doen en onze
professie ten uitvoer brengen. Willen wij deze
positie behouden, dan moeten we blijven ontwikkelen, onderzoeken en ondernemen. Leading the
change - niet geheel toevallig dat de NVvH, uw
NVvH, in dit gelijknamige project ook participeert.
Om in termen van fobie te blijven; geen ruimte
voor prosofobie.
Deze tendens heeft zich ook voortgezet in de totstandkoming van het jaarboek dat nu voor u ligt.
Veranderingen in uitgavefrequentie, opmaak en
inhoud. Het jaarboek presenteert onder andere
een greep uit de successen en ontwikkelingen van
2017 en 2018, overzichten van het bureau van de
NVvH, besturen, commissies, subverenigingen,
werkgroepen en opleidingsregio’s. Namens het
bestuur van de NVvH dank ik u allen die bijdragen
aan het succes van de vereniging en de positionering van ons vak.
‘The road to success is always under construction’
Gijs van Acker
secretaris bestuur NVvH
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Van uw bestuur

Een T-shaped chirurg verdient een T-shaped vereniging

kwaliteit, veiligheid, communicatie,
netwerk, ketenzorg, opleiding, SKMS,
governance, financiën, invloed, FMS

Afgelopen november vierden wij het 115 jaar
lang verenigd zijn in de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde. In die periode is ons vak enorm
veranderd. Zo zijn operatietechnieken verdwenen, zijn operaties verbeterd en zijn vele nieuwe
operatieve behandelingen ontstaan. En er zijn
nieuwe operaties die mogelijk in de toekomst
weer verder evolueren of wellicht weer uit ons
palet verdwijnen.
We zijn circa 40 jaar geleden begonnen met
differentiëren en er ontstonden subverenigingen.
Sinds een jaar of tien is de differentiatie geformaliseerd binnen de opleiding van zes jaar (SCHERP).
Ook de omgeving waarin wij ons vak uitoefenen,
is veranderd. Zo is de dokter-patiëntrelatie veranderd, van een tamelijk hiërarchische relatie naar
een veel meer evenwichtige. Inmiddels hebben
instrumenten als PROMS en Samen Beslissen hun
intrede gedaan. Verder kennen we vandaag de
dag nieuwe zorgprofessionals waarmee we zijn
gaan samenwerken, zoals de physician assistants
en nurse-practitioners en is netwerkgeneeskunde
aanstaande.
Tenslotte, is de positie van de medisch specialist
in de Nederlandse samenleving veranderd en
dus ook die van de chirurg. Er wordt door de
samenleving in toenemende mate transparantie
verwacht. Om in deze dynamiek onze patiënten
de beste chirurgische zorg te kunnen blijven bieden, is het verenigd zijn in de NVvH van eminent
belang gebleken. Een meer dan 115 jaar oude
vereniging blijkt een werkzaam en nuttig netwerk
van professionals te zijn.
De differentiaties zijn de basis van de heelkunde.
Een in volume nog groter deel van de chirurgische
zorg is de algemene chirurgie, beschreven in het
Rapport Algemene Chirurgie. Het is overigens
circa 10% van alle medisch specialistische zorg
en het gaat daarbij om circa 2 miljard zorgeuro’s.
Voor al die chirurgie zijn wij chirurgen verantwoordelijk, zeker waar het de kwaliteit van zorg
en de opleiding betreft.
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Met de introductie van de T-shaped professional
(bekend uit het bedrijfsleven) hebben we binnen
onze vereniging een belangrijk concept binnengehaald. Een T-shaped professional, of beter
een T-shaped chirurg, heeft naast oog voor het
technische deel van de chirurgie, ook oog voor de
complexe omgeving waarin wij ons vak uitoefenen. Het gaat dan om zaken als patiëntveiligheid,
communicatie, netwerk, ketenzorg, leiderschap,
bekostiging van zorg, governance, beïnvloeding, soft-skills, ethiek, etc. Het concept van de
T-shaped chirurg biedt ons de beste kans om ook
in de verre toekomst onze chirurgische kennis
en kunde te kunnen blijven inzetten voor onze
patiënten. Je wenst het iedere chirurg toe om in
een T-shaped omgeving te werken.
In ons Strategisch Beleidsplan 2016-2020 zijn
diverse hele relevante domeinen geadresseerd.
Samen met vele leden doet uw bestuur haar
uiterste best onze missies uit te werken. We merken daarbij dat onze pijlers (kwaliteit, opleiding,
BBV en communicatie) soms een simplificatie
zijn van de werkelijkheid. Vele zaken die spelen
hebben immers consequenties voor alle vier de
zuilen. Bestuurlijk houden we koers en werken we
zoals gezegd hard om de doelstellingen van het
huidige beleidsplan te voltooien. Eind 2019 zullen
we het nieuw beleidsplan 2020-2024 presenteren, waarin vanzelfsprekend belangrijke items uit
het recente met de minister afgesloten hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische
zorg (looptijd: deze kabinetsperiode dus tot 2022)
en uit De Medisch Specialist 2025 (toekomstvisie
van de FMS) opgenomen zullen worden.

Minister Bruno Bruins concludeert in zijn brief over het akkoord aan
de Tweede Kamer: ‘Er zijn in dit akkoord afspraken gemaakt over een
beweging naar de juiste zorg op de juiste plek, door de juiste professional, op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Verder zijn afspraken
gemaakt over het terugdringen van regeldruk en over de aanpak van
uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met het akkoord wordt de groei van
de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd in lijn met de
afspraken die hierover zijn gemaakt in het Regeerakkoord.’

Alexander de Mol van Otterloo
voorzitter bestuur NVvH
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Ereleden
A. Narath †
C.F.A. Koch †
J.H. Kuijjer †
J.G. Remeijnse †
W. Noordenbos †
J. Hocke Hoogenboom †
H. Timmer †
L.D. Eerland †
H.R. Bax †
J.F. Nuboer †
J.P. de Jong †
P.J. Kooreman †
I. Boerma †
J.C.P. Eeftinck Schattenkerk †
M.W. Weel †
H. Muller †
M. Vink †
J.Th.H. Grond †
P.J. Kuijer †
G. den Otter †
Sir Harold Ellis
A.P. Brinkhorst †
A. Zwaveling
J. Boevé †
W.H. Brummelkamp †
J.M. Greep †
J.J. Hamming †
P.J. van Elk †
Sj.A. Koopal †
A.R. Koomen
M.B. Lagaaij
J.N. Keeman †
P. Leguit
R. van Schilfgaarde
J.F. Hamming
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Benoeming Jaap Hamming als erelid
Tijdens de ALV hebben de leden ingestemd met
de benoeming van professor Jaap Hamming als
erelid van de vereniging. Hierbij waren zijn familie
en vader, tevens erelid, als verrassing aanwezig.
Al jong werd hij secretaris van de NVvH en later
opleider Heelkunde. Samen met vele anderen
heeft Jaap gewerkt aan de modernisering van
onze opleiding. Hiermee is hij grondlegger van
SCHERP. Later werd Jaap voorzitter van het Concillium. Veel leiderschap heeft hij getoond met
een niet-aflatende inzet om alle betrokkenen mee
te nemen. Een klus die geklaard MOEST worden.
Nu kijkt het buitenland belangstellend hoe wij dat
hier in Nederland doen.

Daarnaast was Jaap afgevaardigde van de NVvH
bij de UEMS en was hij actief als voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie.
Op dit moment is Jaap voorzitter van de werkgroep patiëntveiligheid van de Raad Opleiding bij
de Federatie.
De vereniging met al haar leden hopen nog veel
van Jaap te mogen leren zodat het werk naar een
nog hoger plan wordt getild.
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Legpenningen Chirurgendagen 2017
Goud
Voorgedragen door de NVT is
prof. dr. C. van der Werken. Chris van der Werken
is een traumachirurg en heeft zich zowel nationaal als internationaal zeer verdienstelijk gemaakt
op het gebied van training en opleiding, waaronder de oprichting van het AO. Hiervan was hij ook
de eerste internationale voorzitter.

Van links naar rechts Roelf Postema, Eric Hans Eddes,
Michel Wouters, Rob Tollenaar, Jan Tordoir
Afwezig op de foto Chris van der Werken en Jan Molenaar

Voorgedragen door de NVKC is
prof. dr. J.C. Molenaar. Jan Molenaar was de
opleider van de oud-voorzitter Erik Heineman.
Jan is de vader van de Kinderchirurgie in Nederland. Hij heeft veel onderzoek gedaan. Hij heeft
als eerste een kinder IC in Nederland opgericht.
Ook heeft hij in de jaren ’80 de nachtzuster
geïntroduceerd. Dit heeft de mortaliteit onder
kinderen enorm teruggedrongen. Ook heeft hij
zich enorm bekwaamd in ethiek en het levenseinde van de jonge patiënt en hiermee een dialoog
op gang gebracht die Nederland enorm op de
kaart heeft gezet.

waar naar (in 2015) 69% (62 van 89) Nederlandse
dialysecentra hun probleempatiënten verwijzen.
Hij vervult daarmee de “last resort” functie voor
complexe vasculaire toegangschirurgie. Hij heeft
met zijn tweejaarlijkse “shunt-cursus” een groot
deel van de huidige Nederlandse (en recent ook
Belgische) vaatchirurgen en nefrologen getraind.
Daarnaast is hij al jaren course director van het
vascular access programma van het EVC. Met zijn
lidmaatschap van de editorial board van EJVES en
chief-editor-schap van JVA heeft hij ook wereldwijde erkenning vergaard als absolute Vascular
Access expert. De karaktereigenschappen van
dr. Tordoir worden zeer gewaardeerd. Hij is geen
schreeuwer of alpha male-achtige chirurg. Hij is
zeer bescheiden, eerlijk en betrouwbaar. Hij heeft
een ongelooflijke drive om tot het uiterste te
gaan om patiënten toch nog een laatste dialyse-toegang te geven om hun leven te verlengen.
Patiënten lopen met hem weg.

Zilver
Voorgedragen door bureau en bestuur NVvH is
drs. R.R. Postema. Roelf Postema is een perifeer
chirurg en weet wat hard werken is. Als vertegenwoordiger van de kinderchirurgen kwam Roelf
Postema binnen de vereniging in aanraking met
de commissie Accreditatie Bij- en Nascholing
onder collega Eeftinck Schattenkerk. Na diens
vertrek in 2006 volgde Roelf Postema hem op
als voorzitter. In deze hoedanigheid heeft hij
veel betekend voor zowel de vereniging als de
individuele leden. Als voorzitter van de commissie ABNS participeerde hij in diverse kaderdagen
van de NVvH. Verder maakte hij deel uit van de
commissie Algemene Heelkunde. Roelf Postema
is een zeer gemotiveerde voorzitter, sympathiek,
rechtvaardig en betrouwbaar. Hij is een stille
kracht binnen de vereniging en wordt door het
bestuur en het bureau op handen gedragen.
Voorgedragen door het Dagelijks Bestuur van de
NVvH zijn dr. E.H. Eddes, dr. M.W.J.M. Wouters
en prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar. In 2009 zijn de
heren gestart met de audit van de chirurgische
praktijk wat uiteindelijk is uitgemond in het DICA.
Inmiddels is dit al lang niet meer een heelkundige
exercitie en is het inmiddels een set van 23 audits
verspreid over 17 wetenschappelijke verenigingen, die tot significante verbeteringen binnen de
kwaliteit van de zorg hebben geleid. Als voorbeeld worden genoemd de sterfte onder colorectale kankeroperaties. Deze is teruggedrongen van
4,8% in 2011 tot 2,3% in 2015. Een halvering van
de mortaliteit! Voor het maagcarcinoom betekende dit een verlaging van 55% van de mortaliteit sinds de DICA audit is gestart. 16% minder
complicaties bij de Aneurysma chirurgie etc. De
DICA is inmiddels een Heelkunde overstijgende
activiteit en wordt enorm gesteund door o.a. de
FMS en het binnen- en buitenland. De heren zijn
een visitekaartje voor de vereniging.

Voorgedragen door de NVvV is
dr. J.H.M. Tordoir. Jan Tordoir is mr. Vascular
Access van Nederland en heeft vrijwel zijn hele
vaatchirurgische leven in dienst gesteld van de
zorg voor patiënten die een vaattoegang nodig
hebben voor dialyse of andere indicaties. Hij heeft
in Maastricht een unieke praktijk opgebouwd
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Legpenning in goud
W.J. Kolff †
M. Vink †
E.A. van Slooten †
H. Tscherne
D. de Moulin †
Sir Patrick Forrest
M. Allgöwer
M. Sasako
T.J. Bast
R. van Schilfgaarde
Y. Moriya
R.J. Heald
C.J.H. van de Velde
H. Obertop
J. Jeekel
D.J. Gouma
H.G. Gooszen
F.L. Moll
C.G.M.I. Beaten
H.J. Hoekstra
C. van der Werke
J.C. Molenaar
J.H.M. Tordoir

Honorary Fellows
H.H.J. Wegdam, 2009

Legpenning in zilver
A. Welcker †
J.G. Remeijnse †
H.R. Bax †
C. Beck †
J.W.J. de Laive †
H.A. Verbeek
R.J.A. Goris
O.T. Terpstra
R.A. F. Krom
A.B. Bijnen
J.N. Keeman †
J. Boevé †
C.H.R. Bosman
W. Dahmen
H.R. van Dop
R.P. Zwierstra
A. van der Tol
H.J. Mulder
J. Kievit
P.J. Breslau
R.P. Bleichrodt
R.T. Ottow
P.M.N.Y.H. Go
A.C. Vahl
J.S.K. Luitse
W.J.B. Mastboom
R.R. Postema
R.A.E.M. Tollenaar
M.W.J.M. Wouters
E.H. Eddes
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Oud-voorzitters op foto van links naar rechts: Hans Jeekel, Henk Haarman, Robert Pierik, Dink Legemate, Rob Tollenaar, Piet Leguit, Hans Brom, Peter van den Akker,
Erik Heineman, Alexander de Mol van Otterloo

Oud-voorzitters
J. Rotgans †
C.F.A. Koch †
J.A. Korteweg †
W. Renssen †
W.J. van Stockum †
J. Schoemaker †
H.J. Lameris †
C.J.W. Westerman †
A. Oidtman †
J.H. Zaayer †
M. Sträter †
J. van Campen †
J.G. Remeijnse †
W. Noordenbos †
D.H. van der Groot †
W.F. Suermondt †
P.R. Michaël †
M.P. Kingma Boltjes †
H. Timmer †
J.H. Kuijjer †
J.F. Nuboer †
L.D. Eerland †
C.J. Houwelinge Graftdijk †
I. Boerema †
A. Kummer †
H.R. Bax †
P.J. Kooreman †

M.W. van Weel †
M. Vink †
C. van Staveren †
W. van Ernst †
R.J.A.M. van Dongen
G. den Otter †
H.L. Kalsbeek †
P.J. Kruijer †
H.A. Verbeek
W.H. Brummelkamp †
M.N. van der Heyde †
J.M. Greep †
P.J. van Elk †
H.H.M. de Boer
Sj.A. Koopal †
G. Kootstra
J.N. Keeman †
J. Jeekel
P. Leguit
H. Obertop
P.A.M. Vierhout
H.J.Th.M. Haarman
H.L.F. Brom
D.A. Legemate
P.J. van den Akker
R.A.E.M. Tollenaar
E.G.J.M. Pierik
E. Heineman
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Organogram NVvH
In Memoriam

Algemene Ledenvergadering
(ALV)

2017
S. Ekkelkamp
H. Hollander
F.J. Voorhuis
A.J. van Beek
D. van Lent
J.C. Breek
J.J. van Goch
C. Festen
T.A. Weber
Th.P.H. van Tiel
B.J. Dwars

Algemeen bestuur

NVCO

NVGIC

NVKC

NVvL

NVT

NVvV

VAGH

Dagelijks Bestuur

Bureau NVvH

2018
A. Zwaan
R.K.J. Koumans
I.B. Kang
H. van Urk
M. Lopes Cardozo
E.A. Kole
J.J. Hamming
B.C. Eikelboom

Algemeen

Kwaliteit en Veiligheid

Beroepsbelangen

Continue
Professionele Educatie

Communicatie

Kas

Patiëntveiligheid

Beroepsbelangen
vergadering

CPE

Congrescommissie

Historsch
Genootschap Heelkunde

Richtlijnen

Concilium

NTvH Redactie

Archief

Normen & Certiﬁcering

Plenaire Visitatie

CA - CASH

Toetsingscommissie

ABC

Bezwarencommissie

Accreditant
bij- en nascholing

Kwaliteitsvisitatie

Beroep accreditaite
bij- en nascholing

Uitkomst van Zorg

Audit

Zorgevaluatie
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Website

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Opgericht 9 februari 1902.
Bureau

Staand Kees Jan Ponsen, Menno Vriens, Peter van Duijvendijk, Hein Stockmann, Edo Hekma, Bernard Elsman, Michiel Verhofstad
Zittend: Gijs van Acker, Jaap Bonjer, Alexander de Mol van Otterloo, Lideke van der Steeg, Klaas Govaert, Robbert Meerwaldt
Afwezig Kees Verhoef

mr. M. Cohen de Lara
directeur

drs. V.R. Kammeijer
eindredacteur NTvH

drs. A. Nutma
senior beleidsadviseur

M. Balfoort-Griffioen
bestuurs- en directiesecretaresse

drs. E.S. Roerdink
senior beleidsadviseur

J. Bal
bureaumedewerker

T.E. Jansen-Kok, MSc
beleidsmedewerker

M. Toussaint
bureaumedewerker

I.M. Wolff Schoemaker
stafmedewerker Certificering

M. de Beus
bureaumedewerker (t/m 31-12-2018)

drs. D.H. Mouw
communicatieadviseur (a.i)

A. Claessens
administrateur

H.J. Tabak, MSc
communicatieadviseur (vanaf 01-01-2019)

Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
dr. J.C.A. de Mol van Otterloo
voorzitter

prof. dr. C. Verhoef
lid, voorzitter NVCO

Prof. dr. H.J. Bonjer
vice-voorzitter

dr. P. van Duijvendijk
lid, voorzitter NVGIC

dr. G.J.D. van Acker
secretaris Algemeen en Communicatie

dr. A.F.W. van der Steeg
lid, voorzitter NVKC

dr. H.B.A.C. Stockmann
secretaris Kwaliteit en Veiligheid

drs. E.J. Hekma
lid, voorzitter NVvL

dr. R. Meerwaldt
secretaris Beroepsbelangen en Penningmeester

prof. dr. M. Verhofstad
lid, voorzitter NVT

prof. dr. M.R. Vriens
secretaris CPE (Continue Professionele Educatie)

dr. B.H.P. Elsman
lid, voorzitter NVvV
dr. K.M. Govaert
lid, voorzitter VAGH
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Bureau NVvH

Federatie Medisch Specialisten
De Federatie Medisch Specialisten bouwt aan
vooruitgang van de medisch specialistische zorg
en een krachtige positie van medisch specialisten.
Door met één stem te spreken, ontstaat een
grotere impact op politieke besluitvorming en
maatschappelijke discussies De Federatie creëert
de randvoorwaarden waaronder medisch specialisten optimaal kunnen functioneren, en waarmee
onze specialistische zorg in de top blijft waar zij al
jaren verkeert.

Plattegrond 6e etage, gebouwdeel B
Paars - NVvH
Bruin - vergaderruimte

Bezoekadres
Domus Medica
6e Etage, gebouwdeel B
Mercatorlaan 1200
3528 BL, Utrecht
T: (030) 28 23 327
E: nvvh@heelkunde.nl

De Federatie Medisch Specialisten bestaat uit 32
wetenschappelijke verenigingen, waaronder de
NVvH. Deze wetenschappelijke verenigingen werken samen op het gebied van kwaliteit, beroepsbelangen, opleiding en wetenschap & innovatie.
Ieder heeft zitting in de Raden, waarin zij gezamenlijk beleid maken over de medisch-specialistische zorg.

Medisch specialisten zijn per 1 januari 2015 via
het lidmaatschap van hun wetenschappelijke
vereniging verbonden met de Federatie Medisch
Specialisten. Hiermee vertegenwoordigt de
Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten.
Daarnaast wil de Federatie Medisch Specialisten
invloed behouden door samen te werken met
diverse stakeholders, zoals de ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, de overheid
en met andere beroepsorganisaties.
Namens de NVvH zijn de volgende leden
vertegenwoordigd in FMS
dr. J.C.A. de Mol van Otterloo Algemene Vergadering
dr. H.A. Cense
vice-voorzitter bestuur FMS
dr. H.B.A.C. Stockmann
Raad Kwaliteit
prof. dr. C.P.S. Stasse
Raad Opleiding
prof. dr. M.R. Vriens
Raad Opleiding
dr. R. Meerwaldt
Raad Beroepsbelangen
dr. J.P. Ruurda
Raad Wetenschap & Innovatie

Het NVvH bureau is 1 januari 2018 verhuisd naar
een nieuw deel in Domus Medica. Naast de werkplekken zijn er vergaderruimtes voor verschillende
groepsgroottes beschikbaar. Deze vergaderruimtes kunnen door onze leden, commissies en werkgroepen gereserveerd worden via het bureau.
E: nvvh@heelkunde.nl
Postadres
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Postbus 20061
3502 LB Utrecht
Bank en giro
Bankrekening: NL77 INGB 0000 0874 86
BIC: INGBNL2A
Bank: ING bank t.n.v. Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde
Ingeschreven Kamer van Koophandel Utrecht:
40476313
BTW nummer: NL0064.20.412.B01
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Artsenfederatie KNMG
Artsenfederatie KNMG kent 8 leden, de federatieve partners, bestaande uit 7 beroepsverenigingen voor artsen en de vereniging
voor geneeskundestudenten. De KNMG heeft hiermee een achterban van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Artsen
die lid zijn van één van de federatiepartners (zoals FMS), zijn automatisch aangesloten bij de KNMG.

19

NVCO
Bestuur NVCO
prof. dr. C. Verhoef
dr. A.J. Witkamp
dr. C.F.J.M. Blanken-Peeters
dr. M.A.J. de Roos
prof. dr. G.L. Beets
dr. M.F. Lutke Holzik
dr. C. Drukker

Werkgroepen NVCO
voorzitter
secretaris
penningmeester

Endocriene chirurgie
prof. dr. M.R. Vriens
dr. S. Kruijff
dr. B.A. Bonsing
dr. T.M. van Ginhoven
dr. W.J.B. Mastboom
dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum
dr. P.C. Smit
dr. E.L. Postma

voorzitter
secretaris

Mammachirurgie
dr. M.L. Smid
voorzitter
drs. P. van Mierlo-Jansen
secretaris
dr. M.J.T.F.D. Vrancken Peeters
dr. L.B. Koppert
dr. A.J.G. Maaskant-Jansen
HIPEC
dr. I.H.J.T. de Hingh
drs. P.H.J. Hemmer
dr. J.W.A. Burger
dr. M.J. Wiezer
dr. P.J. Tanis

Kees Verhoef – Chirurgendagen 2018

voorzitter
secretaris I
secretaris II
penningmeester

Highlights
• ESSO 2019 binnengehaald
• 3 reisbeurzen uitgereikt aan differentianten voor een buitenland stage chirurgische oncologie
• Verdere samenwerking NVGIC met behoud van eigen identiteit

Rotterdam
Netherlands

www.esso39.org

39th Congress
of the European Society
of Surgical Oncology
9 – 11 October 2019
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NVGIC
Bestuur NVGIC
dr. P. van Duijvendijk
dr. J.P. Ruurda
dr. G.A. Patijn
dr. J. Melenhorst
dr. J.F.M. Lange
dr. D. Roos
dr. E.J. Hazebroek
drs. M. Ditzel

Werkgroepen NVGIC
voorzitter
secretaris
penningmeester

Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery
drs. R.S.L. Liem
voorzitter
drs. A.W.J. van de Laar
secretaris
drs. L.U. Biter
penningmeester
dr. F.J. Berends
dr. E.J. Hazebroek

namens VAGH
Innovatie en Endoscopische Chirurgie
prof. dr. D.L. van der Peet
voorzitter
dr. S. van der Velde
secretaris
dr. F.J. Berends
penningmeester
prof. dr. N.D. Bouvy
prof. dr. I.A.M.J. Broeders
prof. dr. J.F. Lange
dr. G.D. Slooter

Tom Karsten, voorzitter t/m mei 2018 – Chirurgendagen 2018

Highlights
• Themajaar Treasure island 2017 met IBIZA en Vlieland
• Chirurgendagen met veel GE symposia
• 2018 NVGE DDD (vanaf najaar 2018 samen met NVCO)
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Buikwandchirurgie
dr. M.P. Simons
dr. S.W. Nienhuijs
dr. Th.J. Aufenacker
dr. B. van den Heuvel
prof. dr. J.F. Lange
dr. R.K.J. Simmermacher
dr. E.B. Deerenberg

voorzitter
secretaris
penningmeester
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Werkgroepen NVCO en NVGIC
Coloproctologie
dr. E.C.J. Consten
dr. N.A.T. Wijffels
dr. E.J.R. de Graaf
dr. A.A.W. van Geloven
drs. J.W.A. Leijtens
dr. J. Melenhorst
prof. dr. J.H.W. de Wilt
drs. Y.T. van Loon

voorzitter
secretaris
penningmeester

namens VAGH

UpperGI
prof. dr. M.I. van Berge Henegouwen
dr. S.M. Lagarde
dr. V.B. Nieuwenhuijs
prof. dr. C. Rosman
dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen
dr. J. Straatman
HPB
prof. dr. C. Verhoef
prof. dr. T.M. van Gulik
Leverchirugie
dr. D.J. Grünhagen
dr. G.A. Patijn
dr. M.S.L. Liem
dr. C.I. Buis
dr. P.D. Gobardhan
dr. F.J.H. Hoogwater

voorzitter
secretaris
penningmeester

namens VAGH

voorzitter

voorzitter
secretaris
penningmeester

Samenwerking NVCO en NVGIC
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NVKC
Bestuur NVKC
dr. A.F.W. van der Steeg
prof. dr. V.A. de Ridder
prof. dr. J.B.F. Hulscher
dr. A. de Vries
drs. S.H.J.A. Tygat
prof. dr. I. de Blaauw
dr. H. Versteegh

Commissies en werkgroepen
voorzitter
penningmeester
secretaris

namens VAGH

drs. R. van Baren
dr. A.F.W. van der Steeg
dr. J.H. Allema en dr. R. Bakx
dr. B.H. Verhoeven
dr. B.H. Verhoeven
drs. G.W. Zijp
prof. dr. I. de Blaauw
dr. R.R. Gorter
dr. R. Bakx (vz) en dr. M. den Dulk
dr. P.M.A. Broens
prof. dr. L.W.E. van Heurn
drs. C. Sleeboom
dr. A.F.W. van der Steeg

CA-CASH
commissie bij- en nascholing
bestuur St. SEH bij kinderen
Opleidings Advies Commissie
Concilium Chirurgicum
Congrescommissie
adviesraad patiëntenvereniging anusatresie
website NVKC
richtlijnontwikkeling
adviesraad patiëntenvereniging anusatresie
buitenlandse betrekkingen o.a. EUMS, WOFAPS
kwaliteitsvisitatie
normering en certificering

Werkgroep Endoscopische Chirurgie
bij Kinderen
dr. M.W.N. Oomen
Werkgroep Kindertraumatologie
dr. J.H. Allema
prof. dr. V.A. de Ridder

Lideke van der Steeg – Chirurgendagen 2018

Highlights
• Benoeming prof. dr. H. Heij en prof. dr N.M.A. Bax als ereleden van de NVKC
• Prof. Michaël Lecture door Todd Ponsky: ‘Keeping up with exponential change: paddle or perish’
• Realisatie van het zij-instroom traject zodat de kwaliteit van zorg overal gewaarborgd is

Prof. Michaël Lecture door Todd Ponsky - Chirurgendagen 2018
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NVvL
Bestuur NVvL
drs. E.J. Hekma
drs. E.B. van Duyn
dr. H. Rijna
dr. W.H. Steup
dr. S. Romijn
drs. N.M. Hanneman
dr. G.M.H. Marres
dr. A.E.C.J.M. Struijs

Werkgroepen Longchirurgie NL
voorzitter
secretaris
penningmeester

namens VAGH

Longchirurgie NL
prof. dr. A.F.T.M. Verhagen
dr. A. Becker
dr. T.J. van Brakel
drs. E.J. Hekma
drs. F.N. Hofman
dr. N.P. van der Kaaij
dr. P.W.A. Kunst
dr. S. Romijn
dr. W.H. Schreurs
dr. W.H. Steup
MDO
dr. J. Braun
drs. C. Dickhoff
drs. E.R. de Loos
dr. H.R. Zandbergen

Edo Hekma – Chirurgendagen 2018

Highlights
• NVvL organiseert ESTS congres 2020
• ESTS congres 2018
• Certificeringsregelementen NVvL opgeleverd
• Oprichting werkgroep Longchirurgie Nederland en werkgroep ERATS

Opleiding
dr. F.A.B. Grimme
drs. N. M. Hanneman
prof. dr. A.F.T.M. Verhagen
dr. W.H. Schreurs
drs. G. Shahin
dr. S. Siregar
DOTS
drs. E.B. van Duyn
dr. A.G. Hensens
dr. R. Meerwaldt
Public relations
dr. T.J. van Brakel
drs. E.J. Hekma
dr. N.P. van der Kaaij
dr. W.H. Steup
Kwaliteit
dr. J. Braun
dr. K.J. Hartemink
drs. P.J. van Huijstee
dr. H.R. Zandbergen

ESTS congres 2018 - galadiner

voorzitter
NVALT
NVT
NVvL
NVT
NVT
NVALT
NVvL
NVvL
NVvL
ERATS:
drs. E.M. von Meyenfeld
dr. J. Braun
drs. N.J.M. Claessens
drs. E.J. Hekma
dr. G.M.H. Marres
dr. W.H. Schreurs
dr. J.M. Smit
dr. W.H. Steup
drs. R.M. The
drs. E.R.E. van Thiel
prof. dr. A.F.T.M. Verhagen
ESTS commissie 2020 Den Haag:
dr. W.B. Barendregt
dr. T.J. van Brakel
drs. E.B. van Duyn
dr. J.P. Eerenberg
drs. N.M. Hanneman
drs. E.J. Hekma
drs. P.J. van Huijstee
dr. G.M.H. Marres
dr. H. Rijna
dr. S. Romijn
dr. W.H. Schreurs
dr. W.H. Steup
dr. A.E.C.J.M. Struys
dr. H.R. Zandbergen

ESTS congres 2020 - organisatie
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voorzitter

NVT
Bestuur NVT
prof. dr. M. Verhofstad
dr. K.J. Ponsen
dr. S.H. van Helden
dr. D. den Hartog
drs. G.A.M. Govaert
dr. H. Hegeman
dr. K.W.W. Lansink
dr. S.A.G. Meylaerts
dr. M. Hogervorst
dr. H.A. Formijne Jonkers

Kees Jan Ponsen, voorzitter t/m november 2018 –
Chirurgendagen 2018

Werkgroepen NVT
voorzitter
past-voorzitter
secretaris
penningmeester

Handletsels
dr. N.W.L. Schep
dr. D.I. Vos
drs. P. Nieboer
drs. M.A. Schouten
dr. M. van Heijl
dr. P.F.W. Hanneman
prof. dr. M. Verhofstad

voorzitter
secretaris

namens VAGH

IOTA 2017

Bekken
prof. Dr. V.A. de Ridder
dr. J. Biert
prof. dr. L.P.H. Leenen
prof. dr. J.C. Goslings
prof. dr. I.B. Schipper
dr. S.A.G. Meylaerts
dr. K.W. Wendt
prof. Dr. A.B. van Vugt
dr. K. Lansink
B. Meesters

voorzitter

Defensie en Disaster Surgery
drs. K.A. Bartlema
drs. T. van Egmond
dr. F.H.W.M van der Heijden
drs. V.M. de Jong
dr. K.J. Ponsen
dr. E.C.T.H. Tan
dr. E.J.M.M. Verleisdonk
drs. O.J.F. van Waes
Werkgroep van NVKC en NVT
drs. J.B. Sintenie

voorzitter

Kindertraumatologie
dr. J.H. Allema

vice-voorzitter

Resultaten van 1 jaar Dutch Hip Fracture Audit (DHFA)
Highlights
• Aansluiting bij Injury; alle artikelen beschikbaar voor leden
Na vele jaargangen van het Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie te hebben uitgegeven,
is de NVT aangesloten bij een geïndexeerd Pubmed genoteerd tijdschrift; Injury – International
Journal of the Care of the injured. Injury is hierdoor online beschikbaar geworden voor alle NVT
leden. Er zijn twee Nederlandse traumachirurgen toegetreden tot de redactie en de NVT heeft de
mogelijkheid om een themanummer uit te geven.
• IOTA
Op 11 oktober 2017 werd, mede op initiatief van de Noordamerikaanse Orthopaedic Trauma
Association (OTA) in Vancouver de IOTA opgericht. De NVT was een van de 12 internationale
founders van deze associatie. Dit maakt het voor ons mogelijk om in internationaal verband te
participeren in verdere ontwikkelingen op het gebied van patientenzorg, opleiding, onderzoek en
wetenschap in het veld van de skelettraumatologie.
• Resultaten van 1 jaar Dutch Hip Fracture Audit (DHFA)
Het verslagjaar 2017 was het eerste volledige registratiejaar van de Dutch Hip Fracture Audit
(DHFA). Het was ook het eerste jaar waarin de DHFA als bronbestand gebruikt kon worden voor
het doorleveren van verplichte heupfractuurindicatoren van zowel het Zorginstituut Nederland
(ZiNL) als de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.
• Multidisciplinaire trauma unit
De Taskforce traumachirurgie (samenwerking tussen traumachirurgen en orthopeedtraumalogen) heeft afgesproken dat alle ziekenhuizen, die traumazorg verlenen, voor 01-01-2020
een trauma unit gereed hebben. Daarbij dienen alle leden van deze unit (traumachirurgen én
orthopeed-traumatologen) aan de nieuwe certificeringseisen van de NVT te voldoen. Hiermee
denken we de traumazorg toekomstbestendig te maken en door intensievere samenwerking met
orthopeed-traumatologen de kwaliteit te verbeteren.

Bron: DICA jaarverslag 2017, hier staan ook meer resultaten over het eerste verslagjaar

In 2018 zijn symposia gepland om dit te bespoedigen en een ieder optimaal voor te lichten.
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NVvV
Bestuur NVvV
dr. B.H.P. Elsman
prof. dr. H.J.M. Verhagen
dr. B.M.E. Mees
drs. J.E.M. Sybrandy
drs. J.W.M. Elshof
dr. P.W.H.E. Vriens
dr. C. Ünlü
dr. F.A. Frans

Werkgroepen NVvV
voorzitter
vice-voorzitter
Secretaris
penningmeester
secretaris kwaliteit

namens VAGH

Diabetische Voet
dr. J.G. van Baal
dr. G.J.M. Akkersdijk
dr. O.J. Bakker
dr. C.E.V.B. Hazenberg
dr. R. Meerwaldt
dr. J. Oskam
dr. L. Smeets
dr. B.A.N. Verhoeven
Veneuze Pathologie
prof. dr. C.H.A. Wittens
dr. TH.A.A. van den Broek
dr. J.P. van Brussel
dr. W.B. van Gent
dr. L.C. Huisman

Bernard Elsman – Chirurgendagen 2018

Highlights
• Najaarsdag 2017 in Antwerpen met Belgische vaatchirurgen
• Nascholing via WebTV
• Kennismakingsbijeenkomst differentianten tijdens vaatdagen
• Strategisch Plan Vaten 2018 – 2022 vastgesteld
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voorzitter

voorzitter

Shuntchirurgie
dr. M.G.J. Snoeijs
voorzitter
dr. K.E.A. van der Bogt
dr. H.C.J.L. Buscher
dr. F. van Hoek
dr. L.C. Huisman
dr. M.S. Lemson
drs. M.J. Molegraaf
drs. R.C. van Nieuwenhuizen
dr. R.J. Toorop
dr. P.W.H.E. Vriens

Chronische Diep Veneuze Interventies
drs. M. Hogervorst
voorzitter
dr. A.M. Wiersema
namens NVvV
dr. K.P. van Lienden
namens NVvR/NVIR
dr. M.P.C. Siroen
namens Zorgverzekeraars Nederland
dhr. J. van Limbeek
namens Zorgverzekeraars Nederland
prof. dr. C.H.A. Wittens
adviseur Commissies
Moderamen COV (Commissie Opleiding Vaatchirurgie)
prof. dr. G.W.H. Schurink
voorzitter
dr. M.J. van der Laan
secretaris
dr. J. H. P. Lardenoije
dr. P.W.H.E. Vriens
Leescommissie differentiatie vaatchirurgie 2018
dr. J.H.P Lardenoije
PVC-lid namens NVvV
dr. E.G.J. Vermeulen
prof. dr. R. Balm
dr. A.A.E.A. de smet
dr. O.H.J. Koning
dr. J.J.A.M. van den Dungen
prof. dr. R.H. Geelkerken
Toetsingscommissie
prof. dr. J.D. Blankensteijn
dr. G.H. Ho
drs. A.S. van Petersen
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VAGH
Bestuur VAGH
dr. K.M. Govaert
drs. S.D. Nelen
drs. F.B Poelmann
dr. J.J. Blok
dr. C. de Jonge
drs. J. van Wissen
dr. M.C.J. Anderegg
dr. A.P.T. van der Ploeg

Leden in commissies en besturen
voorzitter
secretaris
penningmeester

Irene Thomassen, voorzitter t/m mei 2018 –
Chirurgendagen 2018

dr. K.M. Govaert
drs. F.B. Poelmann
drs. S.D. Nelen, dr. C. de Jonge, drs. F.B. Poelmann
dr. A.P.T. van der Ploeg
drs. S.D. Nelen
dr. J.J. Blok, dr. M.C.J Anderegg
dr. J.J. Blok, dr. M.C.J. Anderegg
dr. A.P.T. van der Ploeg, dr. M.C.J. Anderegg
dr. C. de Jonge, dr. M.C.J. Anderegg
dr. M.C.J. Anderegg
dr. C. de Jonge, drs. F.B Poelmann, drs. J. van Wissen
drs. J. van Wissen, dr. A.P.T. van der Ploeg
drs. S.D. Nelen, drs. F.B. Poelmann
dr. M. Gorter-Stam
dr. C.A. Drukker
drs. M. Ditzel
dr. H. Versteegh
dr. A.E.C.J.M. Struys
dr. F.J.G. Wijdicks
dr. F.A. Frans & dr. R.J. van der Vijver-Coppen

Algemeen Bestuur NVvH
Moderamen
Concilium/PVC
Congrescommissie
ABSITE
CASH
CPE
VAGH PR (inclusief website)
Portfolio
Patiëntveiligheid
Enquêtes
DJS
Taskforce dienstpercentage
Richtlijnen
NVCO
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVvV

Helaas was niet iedereen aanwezig bij de uitreiking van de
Gildepenning. Alle namen van
Jonge Klaren staan op
www.heelkunde.nl

Highlights
2017 en 1e helft 2018
• Uitreiking Gildepenning, met ingegraveerde naam van de chirurg die opleiding heeft afgerond.
• 19e Lustrum van de VAGH (1973-2018)
• Hervorming CASH

Chirurgendagen 2018

Najaarsdag 2017

Chirurgendagen 2017

19e Lustrum
Ruud Krom (L) en
Boy Bruijninckx (R)
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19e Lustrum
Reinout van Schilfgaarde

19e Lustrum
Achterste rij van L naar R:
Maarten Anderegg, Stijn van der Ploeg, Klaas Govaert, Joris Blok
Voorste rij van L naar R: Charlotte de Jonge, Stijn Nelen, Floris Poelmann
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Een greep uit 2017-2018
Algemene Chirurgie

Rapport Algemene Chirurgie (2015), dat verankerd
is in het normeringsdocument, en in de nieuwe certificeringsreglementen (2018). Het bestuur vraagt
daarom opleiders, chirurgen en AIOS om extra
awareness voor de algemene chirurgie te hebben.
Binnen de vereniging lopen op dit moment tal van
initiatieven die daar eveneens aan bijdragen, zoals
de verdere verankering van algemene chirurgie
in de opleiding, in een richtlijnontwikkeling, in de
opzet van een communicatiestrategie, in de ontsluiting van een kennisnetwerk met aanpalende
specialismen en in de 1e lijn (anderhalflijn).

Van alle chirurgische zorg in Nederland valt
ongeveer de helft onder ‘algemene chirurgie’. Er
gaat circa 1 miljard euro in om. Wij, chirurgen zijn
verantwoordelijk voor deze zorg, zeker als het
gaat om de kwaliteit en de opleiding. Omdat we
deze zorg natuurlijk niet aan andere zorgverleners willen kwijtraken, is het zaak om er met z’n
allen de schouders onder te zetten. De algemeen
chirurgische patiënt verdient immers de beste
zorg, maar we moeten daarbij ook het belang van
de toekomst van onze jonge collega’s niet uit het
oog verliezen. Het is dus zaak dat alle vakgroepen
en maatschappen de algemene chirurgie actief
blijven verzorgen. De basis hiervoor ligt in het

Alexander de Mol van Otterloo
voorzitter bestuur NVvH

Verdeling Heelkunde, ook wel bekend als schema Bonjer (juli 2018)
Schema verdeling Heelkunde (juli 2018)

--------------------------------------------------------------------------------------------- Diagnostiek en primaire opvang van sepsis en shock (3) & Perioperatieve zorg en postoperatieve zorg (4, 5, 42) --------------------------------------------------------------------------------------------(Sub)cutane en weke delen afwijkingen

9
12
23

A. Chirurg

Hoofd-hals (endocriene chirurgie)

2

Buikwandchirurgie (excl. littekenbreuk)

1

(tracheo(s)tomie)

19

Chronische buikpijnklachten

17

Hemo- en pneumothorax

38

(Peri-)anale klachten (proctologie)

18

Onderste tractus digestivus (appendix)

20
21

Acute buik

22

C. Gecertificeerd chirurg

Extremiteitsletsels (onbloedige repositie t.b.v.
35
luxaties of fractuurdislocaties)
Extremiteitsletsels (pees- en
kapselafwijkingen)

28

Extremiteitsletsels (distorsie en contusie)

35

28

Brandwonden

37

Appendix >1 jaar en <16 jaar

35

29
30

Wondbehandeling (incl. huidverplaatsing en -transplantatie)

8
11

1

Amputatiechirurgie

29
30

Chronische handafwijkingen

10

Pylorospasme

Galsteenlijden en icterus
(galblaas en galwegen)

16

Chronisch Veneuze Insufficiëntie (C4-C6)

28

Primaire opvang en triage traumapatiënt

33

Inguino-scrotale afwijkingen > 1 jaar

Fractuurchirurgie Heup en Enkel

35
36

Bovenste tractus digestivus (maagperforaties)
Bovenste tractus digestivus (jejunum, ileum
chirurgie)

20

41

Extremiteitsletsels (onbloedige repositie en/of
35
fixateur externe)
Fracturen bij kinderen >1 jaar en < 16 jaar
35
(bloedige repositie)

20

23

Morbide Obesitas (bariatrie)

14

Benigne longpathologie (interstitiële en
infectieuze longafwijkingen)

Mammatumoren

24

Onderste tractus digestivus
(flexibele scopie)

20
21

Maligne longpathologie (longcarcinoom en
longmetastasen)

39

Maligne huidtumoren (carcinoom en
melanoom)

25

Transplantatiechirurgie

Thoraxwand/pleura/mediastinum pathologie

40

Maligne weke delen pathologie (sarcomen)

13
27

Buikwandchirurgie (Littekenbreuk)

Bijnierchirurgie
(endocriene chirurgie)
B. Chirurg na onderling
overleg binnen het
samenwerkings-verband

Diep Veneuze Trombose (diagnostiek en
conservatieve
behandeling)
Vasculaire toegangswegchirurgie (centraal
veneuze lijn en port-a-cath)
Diagnostiek t.b.v.
vaststellen/uitsluiten CVI
Therapeutische behandeling oppervlakkige
veneuze insufficiëntie C1-C3
Diagnostiek t.b.v.
vaststellen/uitsluiten P.A.O.D.

38

Cerebrovasculaire pathologie

26

34

Speciële kinderchirurgie
44
(aangeboren afwijkingen & kinderen <1 jaar)

Een belangrijk thema voor de NVvH is de vermindering van de administratieve lasten voor de
chirurg. We hebben dit onderwerp daarom opgenomen in ons huidige strategisch beleidsplan
2016-2020. We zetten in op het reduceren van
het aantal te registreren structuur- en procesindicatoren en op het faciliteren van ‘registratie aan
de bron’, door het ontwikkelen van gestructureerde verslaglegging. Daarnaast zijn we tijdens de
NVvH-beleidskaderdagen met elkaar in gesprek
gegaan over wat we nog meer zouden kunnen
doen om de administratieve lasten omlaag te
krijgen.
Ondertussen heeft dit thema ook landelijk
meer aandacht gekregen, door de (ont)regel-de-zorg-beweging. Aan de zogenaamde
schrap- en verbeterbijeenkomsten van de VvAA
hebben ook chirurgen deelgenomen, waarbij ze
suggesties voor vermindering van administratieve
lasten hebben aangedragen. De vermindering
van administratieve lasten is bovendien één van
de drie speerpunten in het recent afgesloten
Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg
2019-2022.

Hoe nu verder?
Uit de gesprekken tijdens de beleidskaderdagen,
kwam naar voren of de uitvraag voor de kwaliteits- en opleidingsvisitaties wellicht verminderd
zou kunnen worden. De NVvH gaat onderzoeken
wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Daarnaast zet
de vereniging onverminderd in op het optimaliseren en verduurzamen van de kwaliteitsregistraties, door de te registreren items te verminderen
en de registratie aan de bron mogelijk te maken.
Door de (operatie)verslaglegging gestructureerd
te maken, kunnen de administratieve lasten
eveneens verminderd worden. Hiertoe heeft de
NVvH zelf al een aantal projecten gestart en daarnaast zullen we bij een tweetal projecten van de
Federatie Medisch Specialisten aansluiten. Tevens
gaan we ons, samen met andere wetenschappelijke verenigingen en de FMS, inspannen om
registraties die buiten onze directe invloedssfeer
liggen, te verlagen. Denk hierbij aan de ICT-problematiek om aanpassingen in EPD’s geregeld te
krijgen.

Chirurgie bij kinderen >1 maand en <16 jaar
43
(excl. categorie 1 en 2)

Extremiteitsletsels (bloedige repositie t.b.v.
35
luxaties en fractuurdislocaties)

Diep Veneuze Interventies
Ischemisch been

29

Extremiteitsletsels (fractuurchirurgie excl.
heup / enkel)

35
36

Ischemische arm

30

Extremiteitsletsels (peesrupturen)

35

Intrathoracaal traumatisch letsel

40

Aneurysmatisch vaatlijden

31

(oncologische) leverchirurgie

16

Aangeboren vaatafwijkingen

32
32

(oncologische) pancreaschirurgie

16

Viscerale vasculaire pathologie

Bovenste tractus digestivus
((oncologische) slokdarm- en maagchirurgie)

19

Transplantatiechirurgie (Nier)

32

Onderste tractus digestivus
((oncologische) colon-rectum chirurgie)

20

Aortadissectie

32

HIPEC

Raynaud

32

Neuro Endocriene Tumoren

Vasculitis
Vasculaire toegangswegchirurgie t.b.v.
nierdialyse

D. Gecertificeerd chirurg
met aantekening

Polytrauma

(Ont)regel de chirurgische zorg!

32
27

Endovasculaire vaatchirurgie
Chirurgische Oncologie

Gastro-Intestinale Chirurgie

Longchirurgie

Vaatchirurgie

Traumachirurgie

Kinderchirurgie

Chirurgie bij kinderen

Achter ieder onderdeel is het themanummer vermeld zoals vastgesteld in het opleidingsplan SCHERP 2012.
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Zorgevaluatieonderzoek: inzicht
in welke zorg werkzaam en
kosteneffectief is
Het doel van zorgevaluatie is om bestaande
diagnostiek en behandelingen te evalueren, zodat
beter duidelijk wordt wat werkzaam is en wat
kosteneffectief is. In 2016 lanceerde ZonMw een
subsidieprogramma voor zorgevaluatieonderzoek.
Hiervoor moest de NVvH onderwerpen indienen
die de beroepsgroep daarvoor als het meest
geschikt achtte om te onderzoeken . Uiteindelijk
zijn er twaalf zorgevaluatiestudies met chirurgische
onderwerpen in dit subsidieprogramma
opgenomen. Een voorwaarde van ZonMw
is dat de uitkomsten van de studies worden
geïmplementeerd in kwaliteitsinstrumenten, zoals
richtlijnen.
Daarnaast had de NVvH zich ten doel gesteld
duidelijk en transparant te maken, welke
kennishiaten er nog zijn. Daartoe is de
Kennisagenda ontwikkeld. In deze agenda
staan de vraagstukken uit de alledaagse
praktijk van de chirurgie, die een gebrek aan

wetenschappelijke onderbouwing hebben. Om
de Kennisagenda te realiseren is in maart 2017
de werkgroep Zorgevaluatie begonnen met het
inventariseren van kennishiaten. In verschillende
prioriteringsbijeenkomsten (per subvereniging
en één NVvH-brede) zijn we in november 2017
tot een top-28 van kennishiaten gekomen, op
basis waarvan de Kennisagenda is opgesteld.
Deze kennisagenda vormt een leidraad voor de
toekomst.
Deze kennisagenda was een voorwaarde om
namens de Nederlandse Vereniging voor
Heelkunde onderzoeksvoorstellen voor te dragen
voor subsidie binnen het nieuwe progamma van
ZonMw; Leading the Change. Dit programma
richt zich specifiek op zorgevaluatie en van de
6 voorstellen die de NVvH heeft voorgedragen
zijn er 5 geselecteerd om verder uit te werken.
Namens de wetenschappelijke verenigingen zijn er
in totaal 14 uit te werken voorstellen, waarvan de
NVvH dus 5 onderwerpen heeft binnengehaald!
Jelle Ruurda
voorzitter werkgroep Zorgevaluatie

Waarde van Zorg
De NVvH heeft met SKMS-gelden een stuurinstrument ontwikkeld, dat ziekenhuizen meer inzicht
geeft in de ‘waarde’ van de heelkundige zorg die
wordt geleverd. Dit instrument bevat informatie
over kwaliteit en kosten in een slimme, online
omgeving. De informatie helpt om verbeterpunten in het medisch handelen te identificeren en
om inzichtelijk te maken welke kosten hiermee
kunnen worden gereduceerd. Met de inzet van
waarde-van-zorginformatie wordt kwaliteitsverbetering en kostenreductie gestimuleerd.
Het project
In dit project is met behulp van tien ziekenhuizen
een stuurinstrument ontwikkeld voor vijf aandoeningen. Er is een stuurinstrument ontwikkeld voor
de GE- en vaatchirurgie, op basis van de DSCA
(Dutch Surgical Colorectal Audit), uitgesplitst voor
colon en rectum, DACI (Dutch Audit for Carotid
Interventions) en DSAA (Dutch Surgical Aneurysm
Audit), uitgesplitst voor electief en spoed. Nieuw
is dat aan bestaande kwaliteitsinformatie nu ook
kosteninformatie is toegevoegd.

Daarnaast is er een stuurinstrument ontwikkeld
voor galblaas en liesbreuk. Hiervoor is gebruik gemaakt van Textbook Outcome, een samengestelde uitkomstmaat op basis van bestaande, veelal
financieel-administratieve gegevens (DBC’s,
zorgactiviteiten, infecties en complicaties).
De uitdagingen waar chirurgen voor staan in het
huidige hoofdlijnen akkoord met de regering zijn
o.a. “de juiste zorg op de juiste plaats” en een
0% groei in de ontwikkelingen van de medisch
specialistische zorgkosten. Om als chirurg zelf de
regie te houden en argumenten te hebben voor
verbeteringen in de zorg(kosten) kunnen bovenstaande instrumenten, welke kwaliteit en kosten
inzichtelijk maken, ons van dienst zijn.
Robbert Meerwaldt
secretaris Beroepsbelangen

Overzicht lopende studies

Overhandiging Kennisagenda door Jelle Ruurda aan Alexander
de Mol van Otterloo

Aandoening
Carotisstenose
Perifeer Arterieel Vaatlijden
Aneurysma
Longkanker
Maagkanker
Alvleesklierkanker
Slokdarmkanker
Liesbreuk
Heupfractuur
Heupfractuur
Overgewichtschirurgie
Multitraumapatiënt

38

Hoofdonderzoeker
prof. dr. G.J. de Borst
dr. M.J.W. Koelemaij
prof. dr. R. Balm
dr. F.J.C. van den Broek
dr. J.P. Ruurda
dr. B. Groot Koerkamp
prof. dr. J.J.B. van Lanschot
drs. J.P.J. Burgmans
dr. M.J. Heetveld
dr. P. Joosse
dr. E.J. Hazebroek
prof. dr. M. Poeze
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Continue Professionele Educatie
Eén van de vier pijlers van het Strategisch
Beleidsplan van de NVvH is de Continue
Professionele Educatie (CPE). Door een leven
lang te leren, blijf je intrinsiek gemotiveerd. Blijf
nieuwsgierig, of zoals wijlen Steve Jobs vaak zei:
“stay hungry, stay foolish”.
Om ‘bij te blijven’ is het behalen van 200
accreditatiepunten per vijf jaar de norm. Daarmee
doelen we traditiegetrouw op het volgen van
medisch inhoudelijke congressen en cursussen.
Een wetenschappelijke publicatie of een Teach
the Teacher-cursus telt ook nog wel mee, maar
veel meer dan dat, is het niet. En dat is jammer,
want er zijn nog zoveel andere gebieden waarin
je je als medisch professional nog meer zou
kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld in leiderschap,
organisatie, management en bedrijfskunde, worklife balance, interprofessionele samenwerking
en communicatie, ICT en innovatie. Het gaat om
vaardigheden die bijdragen aan de ontwikkeling
van chirurgen in de volle breedte van hun
professie, vaardigheden die bijdragen aan een
soepel draaiende organisatie, een gebalanceerd
en productief team en ‘happy surgeons’.
Er is op het internet een overvloed aan cursussen
in de hierboven genoemde onderwerpen te
vinden. Maar er is geen accrediterende instantie

die de kwaliteit en bruikbaarheid voor mij als
chirurg toetst. Hoe weet ik dan welke cursus goed
is en of die aansluit bij mijn behoefte? En over
welke thema’s moet er nog onderwijs op maat
ontwikkeld worden? Waar haal ik als Jonge Klare
informatie over de zaken die ik moet regelen om
mijn carrière een vliegende start te geven? En
wanneer moet ik eigenlijk voorbereidingen gaan
treffen voor als ik straks met pensioen wil?
Het Institute for Healthcare Improvement (IHI)
lanceerde in 2017 ‘Improving Joy in Work’.
Met datzelfde doel is vorig jaar de Commissie
CPE samengesteld, met vertegenwoordiging uit
alle geledingen van de NVvH. Om te horen wat
chirurgen nodig hebben om zich een leven lang
geïnspireerd, gemotiveerd en fit te voelen en ze
de middelen aan te reiken om daaraan te werken.
Ook de ondersteuning door de Advies- en
BegeleidingsCommissie (ABC) en Peer Support bij
klacht- en tuchtzaken zijn daar een onderdeel van.
Mag het dan helemaal niet meer over mijn liefde
voor de pure chirurgie gaan? Jazeker wel!
Daarom heeft de Commissie CPE ervoor gezorgd
dat onderlinge werkbezoeken laagdrempelig
geaccrediteerd zijn. Wat is er immers mooier dan
die passie voor het vak met elkaar te delen?
Menno Vriens
secretaris CPE
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Concilium Chirurgicum
Ondanks de toenemende druk op de
opleidingsduur en de beschikbaarheid van
AIOS, is het de afgelopen anderhalf jaar weer
gelukt om binnen het Concilium Chirurgicum
een eensgezinde koers te varen. De passie voor
opleiden en de kwaliteit van de opleiding staan
nog altijd voorop.
Er is hard gewerkt, er is veel gebeurd en gelukkig
ook veel bereikt.
SCHERP 2.0 en een bijbehorend Besluit
Heelkunde zagen het levenslicht, inclusief
een twaalftal Toevertrouwde Handelingen
(die uiteraard een stuk lekkerder werken dan
hun grote broer ‘EPA’). Ook een format voor
opleiden in een aantal maatschappelijk relevante
thema’s mocht hierin niet ontbreken. Elke
moderne AIOS dient gedurende de opleiding al
in aanraking te komen met vraagstukken rondom
‘de kwetsbare oudere patiënt’, ‘doelmatigheid’,
‘medisch leiderschap’ en ‘financiering van de
zorg’. En afhankelijk van de individuele interesse
van de AIOS kan hij of zij zich mogelijk zelfs op
een van deze onderwerpen extra profileren.
Exposure moet ingebed zijn in de dagelijkse
opleidingspraktijk, maar dient daarnaast ook
een stevige theoretische basis te hebben in het
landelijk onderwijs.

wordt zoveel mogelijk zelfstandig, via digitale
leermiddelen voorbereid. Nadat het basisniveau
middels een pre-toets is vastgesteld, wordt de
fysieke bijeenkomst ingezet om verdieping te
zoeken via hands-on onderwijs en case-based
discussion. Zo’n bijeenkomst hoeft overigens van
de AIOS zelf niet al te lang duren; want ze missen
liever geen dag in de kliniek en de ontwikkeling
van het groepsgevoel vindt zijn weg wel via social
media.
Ook aan het digitaal portfolio is flink gesleuteld,
om het werken volgens SCHERP 2.0 te
faciliteren. Het dashboard heeft een facelift
gehad en na een flinke ‘nip and tuck’ is het gros
van de onhandelbare overzichten en formulieren
netjes weggewerkt. We hebben de eindtermen
van onze vooropleidingen opnieuw vastgesteld
en verwerkt in Vrest. Daarnaast hebben de
cardiothoracaal chirurgen hun focus verlegd
en leiden wij hen vanaf 2018 leiden wij niet
meer op.

Het Cursorisch onderwijs AIOS Heelkunde, ofwel
CASH, heeft vanwege het bovenstaande ook een
revisie ondergaan. In nauw overleg met de AIOSvertegenwoordigers heeft de CA-CASH een aantal
uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling
van het nieuwe curriculum. Het onderwijs moet
beschikbaar zijn op het moment dat de AIOS
daar in de opleiding aan toe is. De literatuur

Jaap Hamming trad per 1 januari 2018, na zes
jaar, terug als voorzitter, maar blijft tot het eind
van dit jaar nog wel lid van het Concilium, om een
warme overdracht te garanderen. Ook secretaris
Imro Dawson verliet spijtig genoeg dit jaar het
Moderamen. Daarnaast hebben we afscheid
genomen van een aantal zeer gewaardeerde
leden. Toch mooi om te merken dat er dan nog
altijd enthousiaste chirurgen opstaan met een
passie voor opleiden en voor wie kwaliteit van
de opleiding voorop staat.
Waarbij valt op te merken dat aanvullend aan
de twee VAGH-vertegenwoordigers in het
Concilium nu ook een AIOS is toegetreden in het
Moderamen.

Gildepenning Chirurgendagen 2018, Marjolein Leeuwenburgh

Gildepenning Chirurgendagen 2017, Jan Ten Bosch
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Beleid rondom spoedoperaties
In 2012 nam de NVVH samen met NVA
(anesthesisten), NVOG (gynaecologen) en NOV
(orthopeden) het voortouw om te komen tot
universele afspraken over acute operaties. Een
jaar later werd een multidisciplinaire werkgroep
samengesteld, die onder leiding van chirurg
Pieter Lubbert eerst landelijk de problematiek
heeft geïnventariseerd. Vervolgens heeft de
werkgroep elf uitgangsvragen over de thema’s
‘organisatie van zorg’, ‘medisch inhoudelijke
kwaliteit’ en ‘communicatie’ geformuleerd en
beantwoord. Het heeft uiteindelijk geresulteerd
in de richtlijn ‘Beleid rondom spoedoperaties’, die
in 2018 geautoriseerd.
In de richtlijn wordt een landelijk
classificatiesysteem met vier spoedcategorieën
gepresenteerd. Uitgangspunten voor deze
categorieën waren de consequentie die een
bepaalde tijdslimiet voor de aanwezigheid van
specialistische teams in een ziekenhuis met
zich meebrengt en de noodzaak om bepaalde
ingrepen ook buiten kantooruren uit te
kunnen voeren. De werkgroep heeft voor drie
ziektebeelden aanbevelingen gedaan voor een
tijdslimiet tot de operatie: voor ‘appendicitis’
en ‘sectio’ werd een eigen literatuuronderzoek
uitgevoerd en voor ‘heupfractuur’ werd gebruik
gemaakt van de recent verschenen richtlijn.

Op het gebied van de organisatie van zorg is een
aantal zaken onderzocht. Zo is er gekeken of er
verschil is in de organisatie van spoedoperaties
in hoog- en laagvolume centra en er is gekeken
naar de aanwezigheid van gespecialiseerde OKteams, naar het tijdstip van de operatie en naar
de deskundigheid van de operateur.
In het gedeelte over communicatie is
veel aandacht besteed aan gezamenlijke
besluitvorming rond spoedoperaties, die nogal
eens in het nauw komt. De conclusie was dat de
gebruikelijke regels ook in spoedsituaties moeten
worden gevolgd, tenzij er sprake is van een directlevensbedreigende situatie (Cat 1).
Tot slot is binnen de werkgroep veel discussie
gevoerd over de definitie van spoed. De ethicus
die de werkgroep hierbij betrokken heeft, liet
fraai zien dat in een ethische discussie (Wie
heeft voorrang in geval van beperkte capaciteit?)
er geen regels zijn te maken. Wel zijn er
uitgangspunten te bedenken die mee zouden
kunnen spelen bij de keuze om een bepaalde
patiënt eerder te opereren. Die uitgangspunten
zijn veelal afhankelijk van medische factoren,
maar ook pijn, leeftijd en overlevingskans spelen
daarbij een rol.
De richtlijn ‘Beleid rondom spoedoperaties’ is te
raadplegen via richtlijnendatabase.nl en ook via
een interactieve app www.spoedingrepen.nl
Pieter Lubbert
voorzitter richtlijnwerkgroep Beleid
rondom spoedoperaties

Kwaliteitsstandaard “Organisatie van
wondzorg in Nederland”
In opdracht van het Zorginstituut Nederland
(ZINL) heeft de NVvH, samen met de NVDV, NVPC
en het wondplatform Nederland, een kwaliteitsstandaard geschreven over de transmurale organisatie van wondzorg in Nederland. De afgelopen
jaren bleek uit diverse rapporten van o.a. het ZINL
zelf dat de transmurale organisatie van wondzorg
voor verbetering vatbaar is, dat er tevens een
kennislacune is in basale wondzorg en dat de kwaliteit van de geleverde wondzorg in Nederland onbekend is. Onder voorzitterschap van de NVvH (R.
Meerwaldt, chirurg Medisch Spectrum Twente) is
de kwaliteitsstandaard geschreven waarin over de
volgende onderwerpen afspraken zijn gemaakt.
1. W
 anneer een behandelaar een patiënt ziet met
een nieuwe wond, heeft deze drie weken de
tijd om de wond aan het genezen te krijgen.
De wondgenezing dient wekelijks op een
reproduceerbare wijze beschreven te worden
(bijv. middels foto’s). Als binnen drie weken de
wond geen of onvoldoende genezing vertoont,
wordt de patiënt verwezen naar een regionaal
expertteam.
2. E
 en regionaal wondexpertteam bestaat
tenminste uit artsen en verpleegkundigen uit
zowel de eerste lijn als uit het ziekenhuis. Het
expertteam brengt in kaart waarom een wond
niet geneest en analyseert waar de behandeling het beste kan plaats vinden (de juiste
zorg op de juiste plaats). Dit kan bijvoorbeeld
betekenen dat een patiënt voor de chirurgische
zorg in het ziekenhuis komt en voor de basale
wondzorg thuis blijft.
3. B
 innen het expertteam wordt voor de individuele behandeling een regiebehandelaar
aangesteld. Deze behandelaar is een arts of
een verpleegkundig specialist. De regiebehandelaar kan diverse taken die onder zijn of haar
verantwoordelijkheid vallen, voor uitvoering
delegeren naar anderen (bijv. wondconsulent).
Voor meer informatie over de kwaliteitsstandaard
zie de richtlijnendatabase.
Robbert Meerwaldt
voorzitter werkgroep Wondzorg
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Chirurgendagen 2017 - PASSIE
Passie gaat niet alleen over hartstocht en
bevlogenheid, maar ook over drang, over ijver!
Gepassioneerde chirurgen zijn van groot belang
voor de zorg. Tijdens deze chirurgendagen
zoeken we antwoorden op de vragen: Hoe raak je
gepassioneerd? Hoe blijf je het? en Hoe draag je
het over?

Highlights:
Ontbijtsessie met het Bestuur met als thema
24/7gedifferentieerd?
Openingssessie door hoogleraar arbeids- en
organisatiepsychologie prof. dr. W. Schaufeli:
‘van burn out tot bevlogenheid’.
Yearly update subspecailisme in TEDx-style.
Onze 7 subverenigingen brengen in één uur de
zaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
van onze vakgebieden.

Michaël Lecture 2017
Met steun van het Michaël van Vloten Fonds
spreekt prof. dr. J.D. Beard van het Royal College
of Surgeons uit Engeland op uitnodiging van de
NVvV. Hij spreekt over behoud van passie voor
het vak en hoe deze passie over te dragen.
Excellent Lecture
De NVvH Excellent Lecture (hooglerarensessie)
wordt dit jaar uitgesproken door prof. dr. C.J.H.
van de Velde over “Surgery, the Netherlands
First”. Hij deelt zijn passie voor beeldgestuurde
chirurgie op basis van fluorescentie tijdens deze
lecture.

Lunch symposium: Battle over buikwandchirurgie

NVvH Best Abstract Award:
In ontvangst genomen door C. Loozen
‘Laparoscopische cholecystectomie versus percutane
drainage bij de behandeling van hoogrisicopatiënten
met acute cholecystitis: een gerandomiseerde
multicenter studie’

NVvH University & State of the Art Lecture
kijkje in de keuken bij een andere dan uw eigen
differentiatie;
• Robotchirurgie in de Upper GI-chirurgie
• Ervaar EVAR
• Wondbehandeling
• Passie voor de buikwand
Zorgevaluatieonderzoek
Prof. dr. P.P.G. van Benthem, hoogleraar KNO,
bestuurslid Federatie Medisch Specialisten;
‘Evaluatie van zorg, waarom?’
Wilmar Schaufeli

Jonathan Beard

Peter Paul van Benthem
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Cabaret Chirurgendagen 2017 - regio III
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Najaarsdag 2017 Lustrum Art@Surgery
Najaarsdag 2017
23e Lustrum, de NVvH bestaat 115 jaar!
Heelkunde én Heelkunst. In het decor van
Theater Amsterdam ontvingen wij kunstenaars én
spraakmakende chirurgen. Wat kunnen wij leren
van beeldende kunst, dans, fotografie, kookkunst
en muziek? In vijf plenaire sessies staan deze
vragen centraal.

Highlights:
Algemene Ledenvergadering NVvH met de
bestuurswissel. Erik Heineman draagt de
voorzittersketting over aan Alexander de Mol
van Otterloo. Jaap Bonjer wordt benoemd tot
vice-voorzitter. Wij bedanken Erik voor zijn rol in
de vereniging en hij bedankt een ieder voor het in
hem gestelde vertrouwen.

5 plenaire sessies:
• Beeldende kunst: De Kunst van het observeren,
door Taco Dibbits, directeur Rijksmuseum
• Danskunst: Oefening baart Kunst, toegelicht
door Boni Rietveld, orthopedisch chirurg voor
Dansers en Musici en Prima ballerina
• Fotografie: Tribework, met fotograaf Jimmy
Nelson
• Kookkunst: Teamwork, aan tafel met Stefan van
Sprang, chefkok Aan de Poel en De Kersentuin.
Robert Pierik, past president NVvH en clubarts
Go Ahead Eagles over zijn ervaringen.
• Muziek : Muziek, het Brein en de Operatie
Documentaire ‘Resonans’
MiMic, 3 mucici met Meaningful Music in
Healthcare
Gevolgd door Erik Scherder, hoogleraar
neuropsychologie

Om het lustrum te vieren waren de partners eind van de dag welkom voor diner en feestavond.

Erik Scherder

Taco Dibbits

Boni Rietveld en Charly de Groote

Stefan van Spang

Meaningful Music in Healthcare

Fokke en Sukke Live, door Bastiaan Geleijnse,
journalist en cartoonist
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Jimmy Nelson

Chirurgendagen 2018 - Grenzen@Surgery
De moderne chirurg doorbreekt grenzen, slaat
bruggen, borgt het chirurgisch domein en creëert
een waardevol zorgnetwerk.
Deze dagen zochten wij op diverse gebieden de
grenzen van ons vak.
Grenzen van de chirurg: hoe bewaken wij onze
persoonlijke grenzen, zodat wij goed ons werk
kunnen blijven doen?
Grenzen aan de chirurgie: over de grenzen van de
chirurgie (heen); ontwikkeling van chirurgische en
andere kennisgebieden.
Grenzen van onze innovatie: hoe manifesteren we
ons; waar staan we als beroepsgroep voor; hoe
verbinden de differentiaties ons?
Grenzen mondiaal: migratie van mensen geeft
verandering in het zorglandschap en vereist van
ons extra kwaliteiten.

Michaël Lecture 2018: ‘Keeping up with
exponential change: paddle or perish’
Met steun van het Michaël van Vloten Fonds
spreekt kinderchirurg dr. Todd Ponsky over hoe
technologie zijn invloed heeft op onze dagelijkse
werkzaamheden en hoe we hier optimaal van
kunnen profiteren.
NVvH Best Abstract Award: in ontvangst
genomen door Y. Issa
‘Vroege chirurgie versus de huidige stapsgewijze
behandeling van chronische pancreatitis (ESCAPE):
een multicentrische gerandomiseerde studie’

Roderick Wouters en Rogier Simmermacher

Highlights:
Beschuitje met bestuur: Heeft de differentiatie
haar limiet bereikt?

Dick Scharn, voorzitter Congrescommissie

George Maat

Yearly Update Subspecialismen
The Final Frontier: Microbiome in Surgery door
prof. dr. J.A. Gilbert
The different aspect of (uni)portal VATS
lungsurgery in a high volume hospital in China,
door prof. dr. Lunxu Lu

Jaap Hamming en Alexander de Mol van Otterloo
Jop Hamming

‘Slachtofferidentificatie, waar liggen de grenzen?’
door prof. dr. G.J.R. Maat, archeologisch en
forensisch antropoloog
Surgeons of the Caribbean; D.R. Nellensteijn
(Curacao), Y.A. Casseres (Aruba) en A.R. van
Kanten (Suriname)
Het belang van versterken van verbinding
met chirurgen in Nederland. Zij gaven inzicht
in de pathologie en de specifieke aanpak en
behandeling in hun regio.

prof. dr. Lunxu Liu
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Jack Gilbert
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Cabaret Chirurgendagen 2018 - regio VIII
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Commissies
Algemeen
Kascommissie
dr. O.H.J. Koning

Historisch Genootschap Heelkunde
dr. F.F.A. IJpma
drs. M. Scheuer

voorzitter
secretaris

De HGH ziet een samenwerking met het Trefpunt
als een mooie aanvulling op het behoud van geschiedenis voor de heelkunde. HGH heeft daarom
bij het NVvH bestuur een voorstel ingediend waarbij
gevraagd wordt om dit initiatief te steunen. Het
NVvH bestuur hecht aan het voortleven van de historische activiteiten van de vereniging, ondersteunt
het voorstel van het HGH en gaat via het HGH in
overleg met het Trefpunt om een gebruikersovereenkomst te sluiten.

Het Genootschap kent 180 leden
Buitendag Zwolle, 7 april 2017
• Mede georganiseerd door de maatschap chirurgie van de Isala.
Buitendag Middelburg, 13 april 2018
• Gastheerschap door de chirurgische maten van
het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Goes.
• 60 aanwezige, inclusief partners
Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland
(TMGN)
De beoefening van de geschiedenis der geneeskunde buiten de universiteiten, concentreert zich
steeds meer in het Trefpunt Medische Geschiedenis
op Urk. Daar bevindt zich op het gebied van de
chirurgie een uitgebreide collectie chirurgische
handboeken, ingebonden chirurgische tijdschriften
en boeken over de geschiedenis van de chirurgie.
Daarnaast is er ruimte voor bijeenkomsten en
cursussen op het gebied van de medische geschiedenis. Ook organiseert het Trefpunt chirurgische
witness seminars en ‘stamtafelbijeenkomsten'.

Archief commissie
dr. R.W.H. van Reedt Dortland
dr. E. de Jong
dr. R.A. Cohen
dr. D.A. Ligtenstein
mw. M. Balfoort-Griffioen

voorzitter

Bureau NVvH

Op 10 oktober 2011 is het Bestuur van de NVvH
akkoord gegaan met de verhuizing van het
statisch archief van de vereniging naar het Noord
Hollands Archief (NHA) in Haarlem. Dit betreft
een officieel erkend wetenschappelijk archief
met daarbij goed opgeleide werknemers.
De klimatologische omstandigheden zijn in
Haarlem optimaal en ook de manier van opslag
en toegankelijkheid zijn uitstekend geregeld.
Het NVvH archief is bij het NHA in goede handen
en wordt daarmee voor de toekomst behouden.

Buitendag 2017 Zwolle

Buitendag 2018 Middelburg
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Kwaliteit
Commissie Richtlijnen

Patiëntveiligheid
drs. L.M. de Widt Levert
prof. dr. J.F. Lange
dr. M.E. Keemers-Gels
drs. F. Wit
dr. J. Vlot
drs. J.F. Zengerink
drs. M. van den Brand
dr. C.G. Vos
drs. M.C.J. Anderegg
drs. A. Nutma

voorzitter
NVCO
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVvV
VAGH
bureau NVvH

dr. R. Bakx
prof. dr. M.A. Boermeester
dr. A.J. Witkamp
dr. M.S.L. Liem
dr. M. den Dulk
dr. W.A. Draaisma
prof. dr. M. Poeze
dr. B.H.P. Elsman
dr. M. Gorter-Stam
T.E. Jansen-Kok, MSc

Commissie Normering & Certificering
voorzitter
NVCO
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVvV
VAGH
bureau NVvH

dr. R.H. Geelkerken
dr. C.F.J.M. Blanken-Peeters
drs. M.W.A. van Tilburg
dr. G.A. Patijn
dr. A.F.W. van der Steeg
drs. E.J. Hekma
dr. S.H. van Helden
drs. J.W.M. Elshof
mr. M. Cohen de Lara
drs. A. Nutma
I.M. Wolff Schoemaker

voorzitter
NVCO normering
NVCO certificering
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVvV
bureau NVvH
bureau NVvH
bureau NVvH

Commissie Richtlijnen aantallen
Richtlijnen afgerond

NVvH richtlijn
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Normering
Het ‘Overzicht Verdeling Heelkunde’, uit het al
eerder vastgestelde rapport ‘De toekomst van
de algemene chirurgie binnen de Heelkunde’
(27-11-2015), is in het document Normering 7.0
(juni 2017) vastgelegd.
Daarmee is geborgd voor welke operaties een
certificaat nodig is en welke subvereniging verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging van de
chirurgische behandeling van aandoeningen.
Leden hebben de gelegenheid gekregen om hier
nog op te reageren, hetgeen tot enkele aanpassingen heeft geleid. Deze zijn verwerkt in versie
7.1 van het Normeringsdocument (mei 2018).
Vanwege de (mogelijke) implicaties voor de chirurgische praktijk, geldt een (verlengde) implementatietermijn van 2 jaar (1 mei 2019). Bovendien zijn
in versie 7.0 een aantal aanpassingen gedaan t.a.v.
de vaatchirurgische normen voor de chirurgische
behandeling van het aneurysma en carotisstenose.

Certificering
Op 15 september 2018 waren er 1.889 geldige
certificaten in omloop met de volgende verdeling
over de verschillende differentiaties:
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NVvL

NVT

131
NVCO

NVGIC

NVKC

oncologische
chirurgie

gastrointestinale
chirurgie

chirurgie
bij kinderen

38
NVKC

276

92
NVvL

NVT

NVvV

kinderchirurgie longchirurgie traumachirurgie vaatchirurgie

In mei 2018 zijn tijdens de ALV van de NVvH
herziende certificeringsreglementen voor alle
subverenigingen vastgesteld. Met de nieuwe
reglementen is het mogelijk geworden voor
zogenaamde zij-instromers om een certificering
aan te vragen. Uitgangspunt bij het samenstellen
van de reglementen was om het administratieve
proces rondom (her)certificering transparanter en
minder tijdrovend te maken. Na de implementatiefase tijdens de zomerperiode zijn de reglementen per 1 september 2018 van kracht geworden.
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Toetsingscommissie certificering

Commissie Kwaliteitsvisitatie

dr. A.J.M. Karthaus jr.
drs. M.W.A. van Tilburg
dr. L. Smeets

voorzitter
secretaris
lid

dr. R.M.H. Roumen, dr. W.J Vles, dr. L.J.A. Strobbe
dr. A.M. Rijken, dr. M.N. Sosef, dr. E.R. Manusama, dr. W.M.U. van Grevenstein, dr. J.M. Vogten
prof. dr. D.C. van der Zee, prof. dr. L.W.E. van Heurn, drs. C. Sleeboom, drs. G.W. Zijp
drs. J.F. Zengerink, drs. E.M. von Meyenfeldt, drs. E.R. Hendriks
dr. S.B. van der Meer, drs. M.M.E. Wijffels, dr. K.J.P. van Wessem
prof. dr. J.D. Blankensteijn, drs. A.S. van Petersen, dr. G.H. Ho

NVCO
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVvV

Bezwarencommissie certificering
prof. mr. F.A.W. Bannier
voorzitter
mr. A.M. Blomme
secretaris
dr. E.J. Spillenaar Bilgen		
dr. J.P. Eerenberg

drs. J.A. Wegdam
drs. Ph.M. Kruijt
drs. K. Reijnders
dr. T.S. Bijlsma
dr. E.J.P. Schoenmaeckers
drs. Chr. Sleeboom
ir. S.G.J. Rödel
dr. M.F. Termaat
dr. J.J. Wever
dr. R. Voorhoeve
dr. W.J.A. Brokelman
drs. W.A. ten Cate
drs. G.J.W.M. van Eijck
dr. K.H. in 't Hof
drs. R.J. Klicks
dr. A. Pronk
drs. R.M. The
T.E. Jansen-Kok MSc

voorzitter, NVGIC
vice voorzitter
secretaris
planning en verslaglegging
NVCO
NVKC
NVvL
NVT
NVvV
tropengeneeskunde

bureau NVvH

De NVvH scoort de kwaliteitsvisitatie aan de hand van 24 kwaliteitsnormen.
Slechts scorende normen:		
• Uitvoeren patiëntenenquête (welke tot op de individuele chirurg herleidbaar is)
• Voldoen aan normen NVvH		
• Deelname aan IFMS of vergelijkbaar		
Best scorende normen:		
• Wetenschappelijk onderzoek		
• Management participatie
Vanaf 2017 kan een tussentijdse quick scan worden aangevraagd. Dit gebeurde 14x in 2017 en 8x in 2018

Aantal visitaties
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best practices

Commissie Uitkomst van Zorg

Werkgroep Audit

dr. H.A. Prins
vacature
prof. dr. G.L. Beets
dr. W.J. Vles
dr. A.F.W. van der Steeg
dr. W.H. Schreurs
dr. S.H. van Helden
dr. A.C. Vahl
vacature
drs. A. Nutma

prof. dr. D.A. Legemate
prof. dr. J.F. Lange
dr. H.A. Prins
prof. dr. G.L. Beets
drs. G.P. Gerritsen
dr. E.S. van der Zaag
prof. dr. C. Rosman
dr. H.H. Hartgrink
dr. M.J.T.F.D. Vrancken Peeters
dr. A.B. Francken
prof. dr. M.R.H.M. van Sambeek
dr. M.S. Lemson
drs. R.S.L. Liem
prof. dr. J.M. Klaase
dr. B. Groot Koerkamp
D. Heineman
T.E. Jansen-Kok, MSc

voorzitter
vice-voorzitter
NVCO
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVvV
VAGH
bureau NVvH

Werkgroep Zorgevaluatie
voorzitter
DCRA
DCRA
DCRA
DCRA
DCRA
DCRA
DCRA
NBCA
NBCA
DACI/DSAA
DACI/DSAA
DATO
DPCA
DPCA
DLCA
bureau NVvH

dr. J.P. Ruurda
dr. M.C. Richir
dr. R.M.H. Roumen
dr. W.E. Hueting
prof. dr. D.L. van de Peet
dr. A. de Vries
drs. D.J. Heineman
prof. dr. J.C. Goslings
drs. B. Mirck
dr. M.J. van der Laan, dr. M.G.J. Snoeijs
dr. R.J. van der Vijver-Coppen
drs. E. R. Hendriks
drs. A. Nutma

Voorzitter
NVCO
NVCO
NVGIC
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVT
NVvV
VAGH
BBv
bureau NVvH

De werkgroep is opgericht in 2017 en heeft
kennishiaten geïnventariseerd en geprioriteerd,
waaruit vervolgens de Kennisagenda NVvH is
opgesteld met 28 kennishiaten.
Deze Kennisagenda is bij de NVvH op te vragen:
nvvh@heelkunde.nl

Kennisagenda NVvH

Vervolgens heeft de werkgroep nog eens 6
kennishiaten ingediend voor het programma
Leading the Change, dat zorgevaluatieonderzoek
subsidieert. Van 6 de door de NVvH ingediende
vooraanvragen, zijn er 5 geselecteerd om verder
uit te werken!
Het gaat om de volgende onderwerpen:
• Vingerfractuur
• Vaattoegang bij oudere dialysepatiënten
• Borstkanker drainmanagement
• Hemorroïden
• Complexe appendicitis bij kinderen
De definitieve aanvragen zullen verder worden
uitgewerkt, waarna december 2018 het besluit
volgt.
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Beroepsbelangen

Continue Professionele Educatie (CPE)

Beroepsbelangen Vergadering

Commissie CPE

dr. R. Meerwaldt
drs. M.G. Andringa de Kempenaer
dr. K. Havenga
dr. E.J.T. Luiten
dr. N. Smakman
drs. O.R.M. Wikkeling

Voorzitter

prof. dr. M.R. Vriens

dr. M.F. Lutke Holzik
drs. A. Meardji
dr. J.H. Allema
drs. E.R. Hendrik
drs. M. Waleboer
dr. C. Ünlü
dr. J.A.M.G. Tol
drs. T.C.K. Tran

NCVO
NVGIC
NVKC
NVVL
NVT
NVVV
VAGH
Transplantatiechirurgie

Werkgroep Normtijden
dr. N. Smakman
dr. C. Ünlü
drs. M. Waleboer

voorzitter

Vertegenwoordigers subverenigingen
dr. R.R.J.P. van Eekeren
NVCO
dr. J.F.M. Lange jr
NVGIC
drs. M.J. Witvliet
NVKC
dr. W.H. Schreurs
NVvL
dr. S.H. Van Helden
NVT
dr. P.W.H.E. Vriens
NVvV
drs. J.W.M. Elshof
plv NVvV
dr. J.J. Blok
VAGH
Hoogleraren Medisch Onderwijs
prof. dr. H. van Goor
prof. dr. J.A. van der Hage
prof. dr. J.P.E.N. Pierie
prof. dr. M.P. Schijven
prof. dr. L.P.S. Stassen
Jonge Klaren
dr. M. van Heijl
dr. R.J. Swijnenburg

Werkgroep Positionering
drs. M.G. Andringa de Kempenaer
dr. K. Havenga
dr. R. Meerwaldt
dr. C. Ünlü

Vertegenwoordigers vanuit Commissies
prof. dr. J.H. van Bockel
ABC
dr. E.J. Hazebroek
ABNS
drs. R.R. Postema
ABNS
prof. dr. L.P.S. Stassen
Concilium
drs. A. Suntharan
VCMS

Werkgroep Waardevolle zorg
dr. J.H. Allema
dr. K. Havenga
drs. E.R. Hendrik
dr. R. Meerwaldt

drs. W.J. de Groot
drs. E.S. Roerdink

bureau NVvH

Werkgroep Bekostiging
dr. E.J.T. Luiten
drs. T.C.K. Tran
dr. C. Ünlü
drs. M. Waleboer
Werkgroep Praktijkvoering
dr. M.F. Lutke Holzik
dr. J.A.M.G. Tol
drs. O.R.M. Wikkeling
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Moderamen (M), Concillium CC) en Plenaire Visitatie Commissie (PVC)
prof.dr. L.P.S. Stassen
dr. B.H. Verhoeven
dr. K. Bosscha
dr. H.J. Smeets
drs. F.B. Poelmann
drs. R. van Baren
dr. D. Boerma
dr. Th. van Dalen
dr. P. van Duijvendijk
prof.dr. M.J.R. Edwards
dr. B.H.P. Elsman
dr. H.J.A.A. van Geffen
dr. M.F. Gerhards
dr. R.J. van Ginkel
prof.dr. J.F. Hamming
dr. D. den Hartog
dr. P.T. den Hoed
dr. C. de Jonge
dr. M.J. van der Laan
dr. J.H.P Lardenoye
dr. M.F. Lutke Holzik
dr. W.J.B. Mastboom
drs. S.D. Nelen
dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum
prof.dr. D.L. van der Peet
dr. H. Rijna
dr. W.H. Schreurs
dr. R.K.J. Simmermacher
dr. M.N. Sosef
dr. E.J. Veen
prof.dr. M.R. Vriens
dr. P.W.H.E. Vriens
dr. B.P.L. Wijnhoven
T.E. Jansen-Kok, MSc
drs. E.S. Roerdink

voorzitter
vice-vz
secretaris
Lid RGS
aios-lid
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UMC-opl. Regio VIII
UMC-opl. Regio VII
perif. opl. Regio III
VAGH
NVKC
perif. opl. Regio V
NVCO
NVGIC
NVT
perif. opl. Regio VI
NVvL
perif. opl. Regio II
UMC-opl. Regio VI
UMC-opl. Regio III
NVT
perif. opl. Regio IV
VAGH
NVvV
NVvV
NVCO
q.q.vz.CCN
VAGH
UMC-opl. Regio II
UMC-opl. Regio I
perif. opl. Regio I
NVGIC
q.q.vz. CA-CASH
perif. opl. Regio VIII
NVvL
UMC-opl. Regio V
perif. opl. Regio VII
UMC-opl. Regio IV
bureau NVvH
bureau NVvH

CA-CASH
dr. R.K.J. Simmermacher
prof. dr. H. van Goor
prof. dr. L.P.S. Stassen
prof. dr. G.L. Beets
dr. F.T.J. Ferenschild
dr. A.J. Witkamp
drs. J.W.A. Leijtens
dr. J.F.M. Lange jr.
dr. J.R. de Jong
drs. N.M. Hanneman
drs. C.M. Lameijer
dr. D. den Hartog
prof. dr. R.H. Geelkerken
dr. M.C.M. Willems
drs. J.J. Blok
drs. M.C.J. Anderegg
drs. E.S. Roerdink

voorzitter
secretaris
Concilium
NVCO
NVCO
NVCO
NVGIC
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVT
NVvV
NVvV
VAGH
VAGH
bureau NVvH

Aios-leden (peildatum 01-07-2018)
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Advies en Begeleidingscommissie
(ABC)

Commissie Accreditatie
Bij- en Nascholing

prof. dr. J.H. van Bockel
jhr. dr. O.J. Repelaer van Driel

drs. R.R. Postema
dr. J. de Vries
dr. R.K.J. Simmermacher
dr. J. de Vries
dr. E.J. Hazebroek
dr. A.F.W. van der Steeg
dr. F.J.C. van den Broek
drs. K.A. Kolkman
dr. R.P. Tutein Nolthenius

voorzitter
secretaris

De ABC bestaat verder uit onderstaande chirurgen-adviseurs die op basis hun ruime expertise
betrokken kunnen worden bij het analyseren en oplossen van de bij de ABC gemelde problematieken.
prof.dr. J.H. van Bockel
drs. H.R. Dop
drs. G.P. Gerritsen
prof.dr. D.J. Gouma
dr. S.E. Kranendonk
jhr. dr. O.J. Repelaer van Driel
dr. G.J. Clevers (Peer support)
De ABC wordt jaarlijks enkele keren te hulp
geroepen bij bestaande en bij nog te ontwikkelen
problemen, in een vakgroep of subspecialisme.
Door gesprekken, analysering en advisering blijkt
het in veel gevallen mogelijk om weer een goed
werkzame situatie te scheppen.
Een andere taak van de ABC is het verzorgen van
deskundige medische beoordeling en rapportage
bij klachtprocedures. Hierbij wordt vaak gebruik
gemaakt van de bij de desbetreffende subvereniging aanwezige kennis en ervaring.
Eind 2017 is de NVvH gestart met Peer support,
waarbij leden de mogelijkheid hebben om bij
een aangespannen tuchtprocedure te worden
bijgestaan en advies te krijgen. Aan deze vorm
van begeleiding zijn geen kosten verbonden. In
2018 werd al drie keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De steun werd als prettig ervaren
terwijl in enkele gevallen ook de kwaliteit van de
verdediging erop vooruitging.

Communicatie
voorzitter
vice-voorzitter
lid
NVCO
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVvV

De taak en opdracht van de commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (Cie ABNS) is het beoordelen van de aan de commissie aangeboden
chirurgische bij- en nascholing op kwaliteit, nut en
inhoud voor de praktiserend chirurg. De commissie kan de nascholing beoordelen en accreditatiepunten toekennen, ten behoeve van de certificering en de herregistratie.
Dit jaar is de commissie in samenwerking met de
commissie Continue Professionele Educatie (CPE)
bezig geweest met het ontwikkelen van aanvullende manieren voor het vergaren van accreditatiepunten anders dan op de huidige manier, zoals
peer to peer werkbezoeken waarbij chirurgen
veel van elkaar kunnen leren.
Daarnaast is het beleid voor het accrediteren van
buitenlandse nascholing duidelijker beschreven
op www.heelkunde.nl.
De commissie heeft in 2017 1566 accreditatie aanvragen beoordeeld waarvan er 35 zijn afgewezen.

Congrescommissie
dr. J.M.J. Schreinemakers
dr. R.M. Houwert
dr. G.J.D. van Acker
dr. M. de Roos
dr. J.P. Ruurda
drs. G.W. Zijp
drs. R. Mollema
drs. M. Hogervorst
dr. P.W.H.E. Vriens
dr. A.P.T. van der Ploeg
mr. M. Cohen de Lara

voorzitter
vice-voorzitte
NVvH
NVCO
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVvV
VAGH
directeur NVvH

Aantallen
Najaarsdag 2017 Lustrum programma

Chirurgendagen 2017
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Vrije opdrachten

Commissie van Beroep Accreditatie
Bij- en Nascholing
dr. P.W. Plaisier
dr. W.J.B. Mastboom

Peer Support tucht- en klacht zaken
prof. dr. J.H. van Bockel
jhr. Dr. O.J. Repelaer van Driel
drs. H.R. van Dop

Dick Scharn, voorzitter t/m 30-11-2018 - Chirurgendagen 2018
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Hoofdredactie
prof. dr. G. Kazemier
prof. dr. W. Wisselink
dr. G.A. Patijn
dr. J.M.F. Lange
dr. A.K. Talsma
dr. H.M. Kroon
dr. S. Woltz
C.B.H. Molenaar
dr. F.F.A. IJpma
dr. B.M.E. Mees

Eindredactie
V.R. Kammeijer

voorzitter

Redactieraad
dr. J.G. van Baal
dr. M van den Berg
prof. dr. N.D. Bouvy
dr. J.G.H. van den Brand
dr. E.C.J. Consten
dr. P. van Duijvendijk
dr. J.P. Eerenberg
dr. M. van der Elst
dr. L.W.E. van Heurn
dr. A.B. Francken
dr. A.A.W. van Geloven
dr. E. van der Harst
prof. dr. J.C. Goslings
dr. B. van den Heuvel
dr. M.M. Idu
prof. dr. J.M. Klaase
prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl
dr. S. Kruijff
prof. dr. J.F. Lange
dr. B. Langenhoff
K.W.W. Lansink
dr. E.J.T. Luiten, Breda
dr. R. Meerwaldt
dr. E.J.M. van Nieveen van Dijkum
prof. dr. D.L. van der Peet
dr. P.W. Plaisier
R.R. Postema, Spijkenisse
prof. dr. V.A. de Ridder
dr. W.H. Schreurs
dr. M.P. Simons
dr. H.B.A.C. Stockmann
prof. dr. J.A.W. Teijink
dr. G.W.M. Tetteroo
dr. R. den Toom
prof. dr. M.R. Vriens
dr. H.A.J. Tytgat
prof. dr. M.H.W.A. Wijnen

Website
dr. G.J.D. van Acker
dr. M.A.J. de Roos
drs. M. Ditzel
dr. R.R. Gorter
dr. S. Romijn
drs. P.C.R. Wouters
dr. K.J. Ponsen
dr. F.A. Frans
dr. A.P.T. van der Ploeg
dr. S. Woltz

NVvH
NVCO
NVGIC
NVKC
NVvL
NVT
NVT
NVvV
VAGH
NTvH

In 2017 is gestart met het uitwerken van het
strategisch plan om in verbinding met elkaar te
komen. Belangrijk is dat we de leden middels
profiling met elkaar verbinden, zowel binnen
de sub, sub overschrijdend en met de NVvH.
De website wordt hiervoor als een krachtig
communicatiemiddel ingezet. Om alle subs hierbij
te betrekken, heeft de website commissie een
quick scan ingevuld en antwoorden geformuleerd
over doelstellingen, prioriteiten en wensen. Deze
scans hebben geleid tot een voorstel, waarbij
kennis en informatie wordt gedeeld, gebaseerd
op differentiatie en persoonlijke voorkeuren en
interesses. De vereniging beweegt zo mee met
ontwikkelingen in onze beroepsgroep en in communicatie.

Mobile first

E-mail marketing
Kennisbank
Ledenportaal

Ledenbeheer

CRM

Mijn bijeeenkomsten
De kracht van verbinding
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Chirurgencup 2017 - regio I Amsterdam

Chirurgencup 2018 - regio VII Nijmegen

Regio IV Rotterdam
gaat met de beker
naar huis!

RegioVI Groningen wint de beker!
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Opleidingsklinieken
Regio I Amsterdam UMC locatie VUmc

Regio II Amsterdam UMC locatie AMC

Plaats

Opleidingskliniek

Opleider

Differentiatie (erkenning)

Plaats

Opleidingskliniek

Opleider

Differentiatie (erkenning)

Amsterdam

VU medisch centrum

prof. dr. D.L. van der Peet

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Amsterdam

Academisch Medisch Centrum

dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep

dr. W.H. Schreurs

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Kinderchirurgie (24 mnd)

Kinderchirurgie (24 mnd)

Traumachirurgie (24 mnd)

Traumachirurgie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Almere

Flevoziekenhuis

dr. K.H. in ’t Hof

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)
Longchirurgie (12 mnd)
Traumachirurgie (24 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (12 mnd)
Amsterdam

Vaatchirurgie (24 mnd)
Amsterdam
Beverwijk

Slotervaart Ziekenhuis
Rode Kruis Ziekenhuis

dr. S.C. Bruin
dr. H.A. Cense

Geen differentiatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

dr. M.F. Gerhards

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Oost

Traumachirurgie (18 mnd)

West

Vaatchirurgie (24 mnd)

Amsterdam

NKI/AvL

dr. K.F.D. Kuhlmann

Traumachirurgie (24 mnd)
Haarlem

Hoorn

Spaarne Gasthuis

dr. H. Rijna

Gedeeltelijke opleiding (4 mnd algemene heelkunde)
Differentiaties:
Chirurgische Oncologie (12 mnd)

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Haarlem Noord

Longchirurgie (12 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale chirurgie (24 mnd)

Haarlem Zuid

Traumachirurgie (18 mnd)

Apeldoorn

Longchirurgie (12 mnd)

Hoofddorp

Vaatchirurgie (24 mnd)

Zutphen

Traumachirurgie (12 mnd)

Westfries Gasthuis

dr. D.J.A. Sonneveld

Apeldoorn

dr. F.C. den Boer

dr. P. van Duijvendijk

Dordrecht

Chirurgische Oncologie (12 mnd)
Gastrointestinale Chirurgie (12 mnd)

Albert Schweitzer Ziekenhuis

dr. P.W. Plaisier

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Dordwijk (Dordrecht)

Longchirurgie (12 mnd)

Zwijndrecht

Traumachirurgie (12 mnd)
Vaatchirurgie (24 mnd)

Traumachirurgie (12 mnd)
Hilversum
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Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)

Traumachirurgie (12 mnd)
Zaans Medisch Centrum

Gelre Ziekenhuizen

Chirurgische Oncologie (24 mnd)
Gastrointestinale Chirurgie (12 mnd)

Zaandam

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

BovenIJ

Chirurgische Oncologie (24 mnd)
Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Chirurgische Oncologie (12 mnd)

Tergooi Ziekenhuizen

dr. A.A.W. van Geloven

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Hilversum

Longchirurgie (12 mnd)

Blaricum

Traumachirurgie (24 mnd)
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Regio III Leiden

Regio IV Rotterdam

Plaats

Opleidingskliniek

Opleider

Differentiatie (erkenning)

Plaats

Opleidingskliniek

Opleider

Differentiatie (erkenning)

Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

prof. dr. J.F. Hamming

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum

dr. B.P.L. Wijnhoven

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Gouda

Groene Hart Ziekenhuis

dr. R.F. Schmitz

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (18 mnd)

Traumachirurgie (12 mnd)

Centrum

Kinderchirurgie (24 mnd)

Vaatchirurgie (12 mnd)

Daniël den Hoedt

Traumachirurgie (24 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)
Traumachirurgie (24 mnd)
Den Haag

Den Haag

Leiderdorp

Hagaziekenhuis

dr. J.J. Wever

Vaatchirurgie (24 mnd)

Chirurgische Oncologie (24 mnd)
Capelle aan
den IJssel

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

IJsselland Ziekenhuis

dr. P.G. Doornebosch

Chirurgische Oncologie (12 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Capelle a/d IJssel

Traumachirurgie (12 mnd)

Park Medisch Centrum

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Leyweg

Longchirurgie (12 mnd)

Sportlaan

Traumachirurgie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)

Delft

Traumachirurgie (18 mnd)

Haaglanden Medisch Centrum

dr. H.J. Smeets

Delft

Reinier de Graaf Groep

dr. M.R. de Vries

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Voorburg

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Bronovo

Longchirurgie (12 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Westeinde

Traumachirurgie (24 mnd)

Rotterdam

Longchirurgie (12 mnd)

Antoniushove

Vaatchirurgie (24 mnd)

Schiedam

Traumachirurgie (18 mnd)

Alrijne Ziekenhuis

dr. A.M. Zeillemakers

Rotterdam

Franciscus Gasthuis en Vlietland

dr. T.M.A.L. Klem

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)

Chirurgische Oncologie (12 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Leiderdorp

Traumachirurgie (12 mnd)

Rotterdam

Maasstad Ziekenhuis

drs. R.A. Klaassens

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Alphen a/d Rijn

Vaatchirurgie (24 mnd)

Traumachirurgie (18 mnd)

Leiden

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)
Rotterdam

Ikazia Ziekenhuis

dr. P.T. den Hoed

Chirurgische Oncologie (24 mnd)
Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)
Traumachirurgie (12 mnd)
Longchirurgie (12 mnd)

Breda

Amphia Ziekenhuis

dr. L. van der Laan

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Molengracht

Longchirurgie (12 mnd)

Pasteurlaan (Oosterhout)

Traumachirurgie (18 mnd)
Vaatchirurgie (24 mnd)
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Regio V Utrecht

Regio VI Groningen

Plaats

Opleidingskliniek

Opleider

Differentiatie (erkenning)

Plaats

Opleidingskliniek

Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht

prof. dr. M.R. Vriens

Chirurgische Oncologie (12 mnd)

Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen dr. R.J. van Ginkel

Amersfoort

Den Bosch

Meander Medisch Centrum

dr. E.C.J. Consten

Utrecht

Differentiatie (erkenning)
Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (12 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Kinderchirurgie (24 mnd)

Kinderchirurgie (24 mnd)

Traumachirurgie (12 mnd)

Traumachirurgie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Almelo

Ziekenhuisgroep Twente

dr. M.F. Lutke Holzik

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Amersfoort

Longchirurgie (12 mnd)

Almelo

Traumachirurgie (12 mnd)

Baarn

Traumachirurgie (12 mnd)

Hengelo

Vaatchirurgie (24 mnd)

Jeroen Bosch Ziekenhuis

dr. K. Bosscha

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Antonius Ziekenhuis

Deventer Ziekenhuis

dr. B.H.P. Elsman

Chirurgische Oncologie (24 mnd)
Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Longchirurgie (12 mnd)

Traumachirurgie (12 mnd)

Traumachirurgie (18 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)
Emmen

Treant Zorggroep:

dr. M. van den Berg

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Emmen

Vaatchirurgie (12 mnd)

Nieuwegein

Traumachirurgie (24 mnd)

Hoogeveen

Utrecht

Vaatchirurgie (24 mnd)

Stadskanaal

Diakonessenhuis

dr. D. Boerma

Deventer

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)
Nieuwegein

Opleider

dr. Th. van Dalen

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Enschede

Medisch Spectrum Twente

dr. W.J.B. Mastboom

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Utrecht

Longchirurgie (12 mnd)

Longchirurgie (12 mnd)

Zeist

Traumachirurgie (24 mnd)

Traumachirurgie (24 mnd)
Vaatchirurgie (24 mnd)
Groningen

Martini Ziekenhuis

dr. W. Kelder

Chirurgische Oncologie (24 mnd)
Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)
Longchirurgie (3 mnd)
Traumachirurgie (12 mnd)
Vaatchirurgie (24 mnd)

Leeuwarden

Zwolle
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Medisch Centrum Leeuwarden

dr. M. Emous

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Leeuwarden

Traumachirurgie (24 mnd)

Harlingen

Vaatchirurgie (24 mnd)

Isala Klinieken

dr. S.H. van Helden

Chirurgische Oncologie (12 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (12 mnd)

Zwolle

Traumachirurgie (12 mnd)

Meppel

Vaatchirurgie (12 mnd)
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Regis VII Nijmegen

Regio VIII Maastricht

Plaats

Opleidingskliniek

Opleider

Differentiatie (erkenning)

Plaats

Opleidingskliniek

Nijmegen

Radboud Universitair Medisch Centrum

dr. B.H. Verhoeven

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Maastricht

Maastricht Universitair Medisch Centrum prof. dr. L.P.S. Stassen

Arnhem

Doetinchem

Opleider

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Nijmegen

Kinderchirurgie (24 mnd)

Traumachirurgie (24 mnd)

Boxmeer

Traumachirurgie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)

Rijnstate Ziekenhuis

dr. J.H.P. Lardenoije

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Eindhoven

Catharina Ziekenhuis

dr. S.W. Nienhuijs

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Arnhem

Longchirurgie (12 mnd)

Traumachirurgie (12 mnd)

Velp

Traumachirurgie (18 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)

Zevenaar

Vaatchirurgie (24 mnd)

Slingeland Ziekenhuis

dr. M.S. Lemson

Veldhoven

Maxima Medisch Centrum

dr. R.M.H. Roumen

Ziekenhuis Gelderse Vallei

dr. A.M. Bosch

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

drs. F. Polat

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (12 mnd)

Veldhoven

Longchirurgie (12 mnd)

Traumachirurgie (12 mnd)

Eindhoven

Traumachirurgie (12 mnd)

Chirurgische Oncologie (12 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)
Heerlen

Chirurgische Oncologie (24 mnd)
Longchirurgie (12 mnd)
Vaatchirurgie (24 mnd)

dr. P.W.H.E. Vriens

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Tilburg

Longchirurgie (12 mnd)

Waalwijk

Traumachirurgie (24 mnd)

Zuyderland

dr. M.N. Sosef

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Heerlen

Longchirurgie (12 mnd)

Sittard

Traumachirurgie (18 mnd)

Geleen

Vaatchirurgie (24 mnd)

Venlo

VieCuri Medisch Centrum

dr. H.M.J. Janzing

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Venlo

Traumachirurgie (18 mnd)

Venray

Vaatchirurgie (24 mnd)

Vaatchirurgie (24 mnd)
Traumachirurgie (12 mnd)
Vaatchirurgie (24 mnd)
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Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Brunssum

Traumachirurgie (12 mnd)

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Chirurgische Oncologie (12 mnd)

Gastrointestinale Chirurgie (24 mnd)

Tilburg

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Gastrointestinale Chirurgie (12 mnd)
Nijmegen

Chirurgische Oncologie (24 mnd)

Locaties:

Vaatchirurgie (12 mnd)
Ede

Differentiatie (erkenning)
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