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Inleiding 
Hieronder vindt u een overzicht van veel gebruikte bronnen (met name boeken en 
richtlijnen) bij het maken van de toetsvragen voor de Nederlandse kennistoets 
Heelkunde.  
 
Achterliggende gedachte van de voortgangstoets is dat de aios gedurende zijn/haar 
opleiding gestaag meer kennisvragen goed kan beantwoorden en hierin een 
ontwikkeling laat zien gedurende zijn/haar opleiding. Idealiter doet een aios/chirurg 
kennis bij het voorbereiden of uitvoeren van patiëntenzorg (poli voorbereiden, 
uitvoeren OK, MDO’s, referaten, richtlijnen gebruiken in de praktijk, complexe 
casuïstiek oplossen a.h.v. beschikbare literatuur). Ook volgt de aios andere 
cursussen en onderwijsmomenten waarin hij/zij kennis opdoet.  
Het is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling om onderstaande bronnen ‘uit het 
hoofd te leren’. De lijst is dan ook niet uitputtend, maar geeft een indicatie van de 
meest gehanteerde literatuur. Het is tevens geen statische lijst; het overzicht zal 
continu bijgewerkt blijven worden. De lijst is te vinden op de NVvH-website. 
 
Algemene leerboeken 
Anatomie atlas/boek 
Leerboek Chirurgie (Heineman) 
Leerboek Epidemiologie (Bouter & van Dongen) 
Rutherford's Vascular Surgery and Endovascular Therapy 
Handboek Flebologie 
Holcomb and Ashcraft’s Pediatric Surgery 
ATLS student course manual 
DSATC 5e editie 
Care of the critically ill surgical patient 
Rockwood and Wilkins Fractures in Children 
Rockwood and Green’s Fractures in Adults 
Manual of Definitive Surgical Trauma Care. Fourth Edition. 2016 
 
Websites 
Sabiston Textbook of Surgery, Hand surgery 
(https://www.surgicalcore.org/chapter/420937#420980) 
Sabiston Textbook of Surgery, Principles of Preoperative and Operative Surgery 
(https://www.surgicalcore.org/chapter/430160#430265) 
AO Surgery (https://surgeryreference.aofoundation.org) 
 
Nederlandse richtlijnen via www.richtlijnendatabase.nl 
Liesbreuk bij volwassenen en kinderen 
Sepsis 
Wondzorg 
Bijtverwondingen 
Behandeling letsels van de flexorpezen van de hand 
Melanoom 
Ingegroeide teennagel  
Chirurgische behandeling van obesitas  
Antitrombotisch beleid 

https://heelkunde.nl/themas/thema?dossierid=688139&title=Concilium
https://www.surgicalcore.org/chapter/420937#420980
https://www.surgicalcore.org/chapter/430160#430265
https://surgeryreference.aofoundation.org/
http://www.richtlijnendatabase.nl/
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Galsteenlijden  
Maagcarcinoom  
Oesofaguscarcinoom  
Acute appendicitis  
Nierfunctievervangende behandeling 
Proctologie  
Borstkanker  
Shuntchirurgie  
Cardiovasculair risicomanagement  
Fracturen bij kinderen  
Proximale femurfracturen  
Diagnostiek en behandeling van fractuur-gerelateerde infecties 
Osteoporose en fractuurpreventie 
Zorg voor patiënten met brandwonden  
Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase 
Hidradenitis suppurativa 
Kleincellig longcarcinoom  
Niet kleincellig longcarcinoom  
Primaire spontane pneumothorax  
Littekenbreuken 
Handfracturen  
Distale radiusfracturen 
 
Overige Nederlandse richtlijnen 
Handletsels (https://www.nvsha.nl/files/604/handletselboek.pdf) 
Hand- en polsklachten (https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hand-en-polsklachten) 
WGBO (https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-
wgbo.htm) 
 
Europese richtlijnen 
ESVS guidelines for Vascular Access 2018 (https://www.esvs.org/journal/guidelines) 
ESVS guideline; Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery 
Disease 
Global Vascular Guidelines on the Management of Chronic Limb-Threatening 
Ischemia  
Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery 
Aneurysms 
 
 
 
 
 

 

https://www.nvsha.nl/files/604/handletselboek.pdf
https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hand-en-polsklachten
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo.htm
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo.htm
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