
Reglement aantekening Hand- en Polschirurgie NVvH (DEFINITIEF) 
Status: goedgekeurd tijdens ALV NVvH op 19 mei 2022 
 
 
REGLEMENT AANTEKENING HAND- EN POLSCHIRURGIE  
 
 
In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: 
 
Subvereniging: Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, subvereniging van 

de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
 
NVT: Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 
 
Het Register: Het register voor de registratie van de aantekening hand- en 

polschirurgie 
 
HPC:  Hand- en polschirurgie 
 
De aantekening:  De aantekening hand- en polschirurgie   
 
 
 
ARTIKEL 1: ACHTERGROND, DOEL EN STREKKING VAN DE AANTEKENING 
 
1.1 Het Register wordt gehouden door de Subvereniging. 
 
1.2 De normen zijn beschreven vanuit de wettelijke voorschriften van en werkwijze in Nederland en 
ervan uitgaande dat de persoon in Nederland zijn opleiding heeft genoten en ervaring heeft 
opgedaan. Toekenning van de aantekening aan personen die elders de opleiding hebben genoten of 
ervaring hebben opgedaan, blijft binnen het wettelijke stelsel mogelijk voor zover: 
a) de persoon onvoorwaardelijk als arts en chirurg is ingeschreven in de daartoe bij Wet aangewezen 
registers in Nederland; 
b) de ervaring en de na de opleiding tot arts verkregen deskundigheid gelijkwaardig zijn aan de in dit 
reglement en bijlage opgenomen normen als vast te stellen door de Toetsingscommissie en het 
bestuur van de Subvereniging; 
c) en aan alle overige voorwaarden beschreven in dit reglement en bijlage is voldaan. 
 
1.3 Met het verzoek tot toekenning van de aantekening verleent de chirurg expliciet toestemming aan 
de Subvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (hierna te noemen “NVvH”) om 
deze gegevens in het Register op te nemen en openbaar te maken. Bij een positief besluit tot 
toekenning van de aantekening worden naam en werkadres van NVvH-leden automatisch en 
kosteloos getoond op de website van de NVvH en/of Subvereniging. 
 
1.4 Dit reglement betreft een extra kwalificatie, toegankelijk voor alle leden van de NVVH. Op dit 
moment worden binnen de Heelkunde de meeste letsels en aandoeningen behandeld door NVT 
gecertificeerd traumachirurgen. Alle NVT gecertificeerde traumachirurgen hebben zich door 
opleiding, ervaring en nascholing gekwalificeerd als expert in de behandeling van trauma patiënten, 
waaronder de patiënten met een hand en pols letsel. Dit betekent dat ook NVT gecertificeerde 
traumachirurgen zonder de hand-pols aantekening een groot deel van de voorkomende letsels 
kunnen blijven behandelen. Ook niet-NVT gecertificeerde chirurgen kunnen bekwaam zijn en blijven 
om aandoeningen van de hand en pols te behandelen zonder in aanmerking te (willen) komen voor 
de aantekening hand-pols chirurgie.   
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ARTIKEL 2: VERZOEK TOT TOEKENNING VAN DE AANTEKENING EN BEHANDELING 
DAARVAN 
 
2.1 Een chirurg komt in aanmerking voor toekenning van de aantekening en wordt ook als zodanig in 
het Register ingeschreven, indien hij voldoet en blijft voldoen aan de voorwaarden zoals in dit 
reglement en de bijlage bepaald en de daarin bedoelde verklaringen conform dit reglement en de 
bijlage digitaal zijn ingediend. De voorwaarden voor toekenning van de aantekening en inschrijving 
kunnen conform dit reglement van tijd tot tijd worden gewijzigd.  
 
2.2 Het verzoek tot toekenning van de aantekening geschiedt digitaal bij de afdeling Certificering van 
de NVvH. Het verzoek bevat alle gegevens en (bewijs)stukken als vermeld in bijlage 1 van dit 
reglement. Hierin staan bovendien de voorwaarden voor toekenning van de aantekening en 
verlenging daarvan omschreven. 
 
2.3 De Subvereniging is te allen tijde gerechtigd om nadere onderliggende stukken te vragen om te 
beoordelen of de persoon aan de voorwaarden voldoet dan wel om te beoordelen of de informatie die 
de persoon heeft aangereikt strookt met de feiten. 
 
2.4 Toekenning van de aantekening vindt in beginsel plaats voor vijf jaar te rekenen vanaf de datum 
van het daartoe strekkende besluit. De aantekening vervalt automatisch tenzij tijdig aan de 
voorwaarden voor verlenging is voldaan. Aansluitende verlenging vindt plaats na ontvangst van een 
daartoe strekkend verzoek overeenkomstig bijlage 1 voor zover het verzoek tijdig is gedaan en aan 
alle criteria is voldaan.  
 
2.5 De behandelingstermijn van een verzoek vangt aan vanaf de datum dat de afdeling Certificering 
van de NVvH middels een digitaal bericht aan de aanvrager heeft aangegeven dat de aanvraag 
compleet is ingediend en deze ter beoordeling is voorgelegd aan de Toetsingscommissie. Dit bericht 
zal binnen 4 weken na indienen van de complete aanvraag aan de aanvrager worden gestuurd. De 
behandelingstermijn van het verzoek duurt drie maanden. Verlenging van deze termijn is mogelijk. 
Hiervan wordt de verzoeker zo spoedig als mogelijk op de hoogte gesteld.  
Toetsing geschiedt volgens de procedure zoals voor certificering vastgelegd in het Reglement 
Toetsingscommissie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.  
 
2.6 De aanvraag wordt, na de vaststelling dat de inhoud daarvan compleet is, op basis van de in 
bijlage 1 vermelde criteria getoetst door de door de NVvH benoemde Toetsingscommissie. Indien 
een aanvraag niet compleet wordt bevonden, krijgt de aanvrager hiervan een melding en heeft deze 
één maand de tijd om aanvullende informatie te verstrekken. Na die periode komt de aanvraag te 
vervallen. 
 
2.7 Toekenning van de aantekening en inschrijving geschiedt hoe dan ook alleen als de kosten, voor 
zover van toepassing, zoals vastgesteld door het bestuur van de NVvH zijn voldaan. 
 
 
ARTIKEL 3: DOORLOPENDE VOORWAARDEN AANTEKENING 
 
3.1 Toekenning van de aantekening en inschrijving vindt plaats onder de nadrukkelijke voorwaarden 
dat de chirurg: 
a) aan alle voorwaarden voor toekenning van de aantekening blijft voldoen; 
b) de richtlijnen en protocollen van zowel de NVvH als de Subvereniging alsmede van organen en 
instellingen, waarnaar de protocollen en reglementen van tijd tot tijd zullen verwijzen, naleeft en 
respecteert; en 
c) gericht blijft op kwalitatief hoogwaardige en patiëntgerichte zorg overeenkomstig de overigens 
geldende normen en richtlijnen.  
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ARTIKEL 4: AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR EEN VOORWAARDELIJKE 
AANTEKENING EN GELIJKWAARDIGE OPLEIDING EN BEKWAAMHEID 
 
4.1 Het bestuur van de Subvereniging is, na de Toetsingscommissie te hebben gehoord, bevoegd 
aanvullende voorwaarden aan de toekenning van de aantekening (en een eventuele verlenging 
daarvan) te stellen indien de chirurg niet geheel aan de voorwaarden vermeld in bijlage 1 voldoet. 
Toekenning van de aantekening en inschrijving vindt dan voor een periode van twee jaar 
voorwaardelijk plaats met deze bemerking en komt de dag daarna automatisch te vervallen. Indien 
binnen de genoemde periode aan de aanvullende voorwaarden is voldaan, zal de bemerking van 
voorwaardelijkheid bij de aantekening komen te vervallen en wordt de aantekening en de 
inschrijving daarvan in beginsel met drie jaar verlengd. 
 
4.2 Het bestuur van de Subvereniging kan, na de Toetsingscommissie te hebben gehoord, bepalen dat 
de chirurg weliswaar niet geheel aan alle voorwaarden vermeld in bijlage 1 voldoet, maar wel aan 
voorwaarden die gelijkwaardig zijn. 
 
4.3 De Toetsingscommissie is bevoegd bij gebleken zwaarwegende omissies van dit reglement, na een 
zorgvuldige overweging op basis van de doeleinden van dit reglement (kwaliteit en veiligheid), 
beleidsregels voor te stellen om deze omissies te repareren. De Toetsingscommissie stelt het bestuur 
van de NVvH per omgaande van haar voorstel op de hoogte. Het bestuur van de NVvH zal op de in 
dit reglement beschreven wijze de procedure opstarten om de door de Toetsingscommissie 
opgestelde beleidsregels te verankeren in dit reglement.  
 
 
ARTIKEL 5: DOORHALING AANTEKENING EN INSCHRIJVING 
 
5.1 Het bestuur van de Subvereniging is bevoegd om de aantekening en inschrijving van chirurg in 
het Register - en bij situaties beschreven onder c, d en f ondersteund door een ter zake gemotiveerd 
advies van de Toetsingscommissie - door te halen indien: 
a) de persoon is komen te overlijden; 
b) de persoon hiertoe schriftelijk verzoekt, 
c) de persoon niet meer aan de voor de aantekening gestelde (doorlopende) voorwaarden voldoet na 
een daartoe gestelde termijn, 
d) de persoon de eer en/of goede naam van de Subvereniging dan wel de NVvH schaadt of dreigt te 
schaden, 
e) de persoon ondanks twee sommaties, met een minimale periode van 4 weken er tussen, niet aan 
zijn betalingsverplichting heeft voldaan, 
f) de persoon bij het verzoek tot toekenning van de aantekening of verlenging daarvan onjuiste 
mededelingen heeft gedaan dan wel misleidende stukken heeft overlegd en de aantekening niet zou 
zijn toegekend indien de juiste feiten en verklaringen waren gesteld dan wel afgelegd. 
 
5.2 Het bestuur van de Subvereniging kan, na de Toetsingscommissie te hebben gehoord, de 
aantekening en inschrijving van een chirurg schorsen gedurende drie maanden indien: 
a) de persoon door de instelling waarbij hij werkzaam is wordt geschorst of op non actief wordt 
gesteld, 
b) een disciplinaire maatregel van schorsing of (tijdelijke) ontzegging van bevoegdheden met 
betrekking tot deze chirurg wordt genomen, 
c) de chirurg failleert dan wel onder curatele wordt gesteld. 
 
Het bestuur van de Subvereniging zal, binnen de drie maanden van schorsing, na verkregen advies 
van de Toetsingscommissie, besluiten tot doorhaling van de aantekening en inschrijving, dan wel het 
opheffen van de schorsing daarvan en het eventueel stellen van nadere voorwaarden daaraan. 
 
5.3 Doorhalen van de aantekening en inschrijving geschiedt indien een eventuele bezwaartermijn is 
verstreken dan wel, indien bezwaar is aangetekend, het bezwaar is afgewezen. 
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ARTIKEL 6: BEZWAAR 
 
6.1 Tegen een besluit omtrent een aanvraag tot toekenning van de aantekening, verlenging daarvan, 
het stellen van nadere voorwaarden daaraan dan wel het doorhalen of schorsen van een aantekening 
en inschrijving uit hoofde van dit reglement, kan door de persoon die daardoor rechtstreeks in zijn 
belang wordt getroffen, bezwaar worden aangetekend.  Indiening en afhandeling van een bezwaar 
geschiedt volgens de procedure zoals voor certificering vastgelegd in het Reglement 
Bezwarencommissie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. 
 
6.2 In spoedeisende gevallen kan aan het bestuur van de NVvH worden verzocht de kwestie binnen 
drie weken te behandelen in welk geval het bestuur van de NVvH de in lid 1 genoemde elementen zo 
goed als mogelijk zal naleven. 
 
6.3 Een persoon is niet gerechtigd andere procedures te vervolgen voordat de in lid 1 en lid 2 
genoemde bezwaarmogelijkheden zijn benut. 
 
6.4 De kosten van bezwaar staan vermeld op de website van de NVvH.  
 
 
ARTIKEL 7: WIJZIGING REGLEMENT 
 
7.1 Dit reglement kan worden gewijzigd op voorstel van het bestuur van de Subvereniging, na 
verkrijgen advies van de werkgroep Handpolschirurgie NVT en na goedkeuring van het bestuur van 
de NVvH. Wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt op de website van de NVvH. 
 
 
ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 
8.1 De Subvereniging, de NVvH, de Toetsingscommissie, hun leden, medewerkers dan wel organen 
sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enig handelen of nalaten met betrekking tot de 
afhandeling van een verzoek tot toekenning van de aantekening dan wel enig ander besluit dat in het 
kader daarvan wordt genomen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bij de 
behandeling betrokken personen en de schade een direct gevolg is van dit handelen of nalaten. 
Alsdan is de schade beperkt tot directe gevolgschade met een maximum van € 2.500,00. 
 
 
 
Deze versie van het reglement is goedgekeurd door het bestuur en de ledenvergadering van de 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde op 19 mei 2022.  
Het Reglement aantekening HPC treedt op 1 januari 2023 in werking.  
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BIJLAGE 1 REGLEMENT AANTEKENING HAND- EN POLSCHIRURGIE 
 
 
VOORWAARDEN AANTEKENING  
 
 
ARTIKEL 1: AANVRAAG TOEKENNING OF VERLENGING VAN DE AANTEKENING   
 
1.1 De aanvraag voor toekenning van de aantekening, of het verlengen daarvan, wordt digitaal 
ingediend; daartoe dient de aanvrager de betreffende optie te benutten na het inloggen in een door de 
NVvH aan te wijzen digitaal platform. Communicatie met betrekking tot (de aanvraag van) de 
aantekening vindt alleen via dit platform plaats.  
 
1.2 Alle aanvragen dienen te worden ingediend op basis van en conform de sjablonen en formats 
zoals deze tijdens de digitale aanvraag te downloaden zijn en mogen geen privacygevoelige 
(patiënt)informatie bevatten. De in te leveren verklaringen dienen gedagtekend en (digitaal) 
ondertekend te zijn en mogen op het moment van aanvraag maximaal zes maanden oud zijn. 
 
1.3 Het voldoen aan de gestelde voorwaarden volgt niet automatisch uit het indienen van de stukken. 
Het bestuur van de Subvereniging zal, onderbouwd door advies van de Toetsingscommissie, in de 
vorm van een besluit vaststellen of aan de criteria is voldaan. Ook is mogelijk dat aanvullende 
informatie wordt opgevraagd.  
 
1.4 De gestelde voorwaarden kunnen van tijd worden gewijzigd en kenbaar worden gemaakt op de 
website van de NVvH en/of haar Subvereniging. 
 
1.5 Tegen een besluit van het bestuur van de Subvereniging kan schriftelijk bezwaar worden 
aangetekend bij het bestuur van de NVvH. 
 
1.6 Voor de aanvraag van de aantekening of verlenging daarvan wordt geadviseerd om de aanvraag 
maximaal vier maanden en minimaal drie maanden voor het aflopen van de geldige aanvraag in te 
dienen. 
 
 
ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANTEKENING HPC 
 
2.1 Voor de aantekening gelden de volgende algemene voorwaarden:  
 

 Voorwaarden Wat in te leveren? Sjabloon  

ALGEMEEN  
 

Aanvaarding van reglement en 
bijlage 

Digitaal akkoord bij 
indienen aanvraag 

n.v.t. 

Goedkeuring verwerking gegevens 
en het plaatsen van naam en 
werkadres op de website van de 
NVvH en Subvereniging 

Digitaal akkoord bij 
indienen aanvraag 

n.v.t. 

Naleven en respecteren van 
richtlijnen en protocollen 

Digitaal akkoord bij 
indienen aanvraag 

n.v.t. 

Gericht op kwalitatief 
hoogwaardige en patiëntgerichte 
zorg 

Digitaal akkoord bij 
indienen aanvraag 

n.v.t. 

Aanvrager heeft geldige RGS 
erkenning (BIG-registratie) 

Actuele BIG 
registratie 

n.v.t. 
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ARTIKEL 3: SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR AANTEKENING HPC 

 
1 Naar het oordeel van de Toetsingscommissie gelijkwaardige Nederlandse vereniging, commissie of 
werkgroep die zich aantoonbaar tot doel stelt bij te dragen aan de kwaliteit van het vakgebied van de 
Subvereniging en wetenschappelijke sessies organiseert. 
2 Dit betekent dat tijdens de kwaliteitsvisitatie getoetst kan gaan worden of een individuele chirurg 
voldoet aan de normen en eisen die gesteld worden aan zijn of haar aantekening. Bij negatieve uitslag 
volgt aanwijzing bestuur NVvH hoe op te lossen. 
3 Werkweek bestaat uit 8 dagdelen patiëntenzorg, 1 dagdeel vrij na dienst en 1 dagdeel niet direct 
patiëntgebonden, exclusief gangbare vakanties (advies BBV Bron FMS handreiking FTE benchmark 
versie 02;). 

Gedurende geldigheid aantekening: 
gewoon lidmaatschap NVvH (of 
gelijkwaardig1) 

 HP1 

 Binnen ziekenhuisinrichting(en) 
waar aanvrager werkzaam is, 
wordt voldaan aan vigerende 
NVvH kwaliteitsnormen 
(structuur-, proces- en volume 
indicatoren) en aanvrager voldoet 
aan vigerende “Normering 
Heelkundige Praktijkvoering en 
Waarderings-systematiek voor de 
Kwaliteitsvisitatie”2 

Verklaring 
vakgroepvoorzitter 
/ manager/ hoofd 

HP1 

 

 Voorwaarden Wat in te leveren? Sjabloon nr. 

SPECIFIEK 
(aantekening en 
verlenging) 

CV met volledige naam, 
werkadres en  

Onderwijstaken, 
onderzoek, 
activiteiten in 
lokale/regionale/(int
er)nationale gremia 
aangaande hand- en 
polspathologie 
dienen in het CV 
duidelijk vermeld te 
zijn 

HP2 

 Bewijs van 2 jaar relevante 
werkervaring. 

Verklaring vakgroep- 
voorzitter/manager/
hoofd/opleider 

HP1 

   
 

Klinische exposure aan hand- en 
polspathologie (conservatief en 
operatief) van tenminste twee 
dagdelen per week in de laatste 
twee jaar voorafgaand aan deze 
aanvraag.  
Voor de polikliniek 
werkzaamheden geldt dat het 
merendeel van de geplande 
patiënten een hand-pols probleem 
heeft, waarbij 75% als streven 
wordt gezien. 
 

Representatief 
weekschema3 met 
alleen de gegevens van 
de aanvrager waaruit 
blijkt dat aan de 
voorwaarden HPC 
wordt voldaan 
(inclusief verklaring 
van gebruikte 
afkortingen), mede 
ondertekend door 
vakgroepvoorzitter/ 
manager/hoofd 
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4 De hand- en polspathologie is gecategoriseerd in 9 domeinen (ICD-10 codes) 

a) Huid en subcutis (inclusief infectie, brandwonden, contracturen en dupuytren) 
b) Pees en spier 
c) Bot 
d) Gewricht (incl. Ligamenten) 
e) Zenuw 
f) Complexe, gecombineerde aandoeningen waarbij tenminste 3 van de bovenstaande 

domeinen (1 t/m 5) betrokken zijn 
g) Congenitale aandoeningen 
h) Tumoren (expl. Dupuytren) 
i) Microvasculaire technieken (vrije lappen, replantaties, revascularisaties) 

Met betrekking tot de 
poliklinische werkzaamheden 
dienen de diagnosen van twee 
willekeurige spreekuren overlegd 
te worden, volgens het ICD-10 
systeem. Hier moet aan 3 van de 9 
domeinen4 van diversiteit worden 
voldaan. Wenselijk is dat de 
kwaliteit van zorg voor alle 
domeinen in multidisciplinaire 
lokale dan wel regionale 
samenwerking met orthopedisch 
chirurgen, plastisch chirurgen, 
revalidatieartsen, 
handtherapeuten gewaarborgd is. 

2 spreekuur-
overzichten 

Aanvrager heeft gedurende de 
afgelopen twee jaar voorafgaand 
aan de aanvraag > 80 ingrepen in 
minimaal 3 van de 9 domeinen4 
HPC uitgevoerd 

 

Operatietableau over 
de laatste twee jaar 
voorafgaand aan 
aanvraag met alleen 
de gegevens van de 
aanvrager waaruit 
blijkt dat aan de 
voorwaarden HPC 
wordt voldaan 
(inclusief verklaring 
van gebruikte 
afkortingen), mede 
ondertekend door 
vakgroepvoorzitter/
manager/hoofd 

 
 

Bewijs van tenminste één erkende 
hand-polscursus zoals de AO of 
OTC hand-pols cursus, de CASH-
3 handletselcursus of 
buitenlandse cursus zoals Wiener 
Hand Kurs. Tevens zijn er in de 
twee jaar voorafgaand aan de 
eerste registratie minimaal 20 
CME-punten behaald op het 
gebied van de onderarm, pols en 
hand. Acht CME-punten mogen 
uit algemene 
cursussen/congressen komen, 

Uitdraai vanuit 
GAIA-dossier of een 
vergelijkbaar 
portfolio. 
Accreditatiepunten 
onderbouwd via 
GAIA of adequaat 
digitaal overzicht  
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5 De antwoorden op deze vragen zijn niet bedoeld als onderbouwing voor het toekennen of afwijzen 
van de aantekening. Het geeft de toetsingscommissie inzicht in het niveau van functioneren van de 
aanvrager in zijn/haar werkomgeving en regio en kan dienen als uitgangssituatie voor verdere 
verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met HP aandoeningen 

waarbij de onderarm, hand en 
pols een onderdeel zijn. De rest 
moet gescoord worden uit 
gespecialiseerde 
cursussen/congressen.  

 AANVULLENDE GEGEVENS Wat in te leveren? Sjabloon 

OVERIGE 
COMPETENTIES 

Inzicht in de overige competenties 
van de aanvrager5.  

1. Bent u lid van de 
Nederlandse 
Vereniging voor 
Handchirurgie? 
Ja/nee*  
2. Bent u onderdeel 
van een 
multidisciplinair 
behandelteam 
betreffende hand-
pols? 
3. Kunt u voor ons 
beschrijven hoe uw 
werk als hand-pols 
chirurg in de zorg 
voor patiënten is 
ingebed in het lokale 
(ziekenhuis) 
netwerk?  
4. Kunt u voor ons 
beschrijven hoe uw 
werk als hand-pols 
chirurg in de zorg 
voor patiënten is 
ingebed in het 
regionale 
(ziekenhuis) 
netwerk? 
5. Kunt u voor ons 
beschrijven hoe uw 
werk als hand-pols 
chirurg in de zorg 
voor patiënten is 
ingebed in het 
nationale 
(ziekenhuis) 
netwerk? 
6. Kunt u voor ons 
beschrijven wat uw 
rol is in de bij en 
nascholing van 
zorgprofessionals op 
het gebied van HPC? 

HP2 
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7. Heeft u 
bijgedragen en/of 
draagt u bij aan 
wetenschappelijk 
onderzoek in het 
domein van HPC?  
8. Bent u bereid om 
in gesprek met de 
Beoordelingscommis
sie uw antwoorden 
toe te lichten en 
eventuele 
verbeterpunten 
aangereikt te krijgen? 
Ja/nee* 


