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Amsterdam Hand Fellowship 

 
 
 

Gefinancierd door The Hand Clinic, Amsterdam. 

Ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Inleiding 

De hand is een uniek gebied van het menselijk lichaam, dat is samengesteld uit botten, 
gewrichten, ligamenten, pezen, spieren, zenuwen, huid en bloedvaten. Al deze onderdelen 
zijn van belang voor een normale handfunctie en de onderlinge relatie tussen deze 
structuren is delicaat en verfijnd. Een verwonding of ziekte kan al snel van invloed zijn op 
een of meerdere structuren en hun onderlinge functionele relatie en zo afbreuk doen aan het 
normale gebruik van de hand. De impact op het dagelijks functioneren is vaak onverwacht 
groot voor de patiënt. 
Een gekwalificeerd handchirurg is niet alleen getraind om alle aandoeningen van hand en 
pols adequaat te diagnosticeren, maar ook kundig te behandelen. 
Handchirurgen zijn chirurgen die aanvullend aan hun opleiding tot medisch specialist (in 
Nederland meestal Plastisch Chirurg, doch ook wel Orthopedisch chirurg of Traumachirurg) 
een  gespecialiseerde aanvullende opleiding hebben gevolgd in binnen- of buitenland. Een 
goede graadmeter voor hun kunnen is het behalen van het European Board Exam Hand 
Surgery (onder auspiciën van de UEMS). 
 
Op dit moment kent Nederland nog steeds te weinig gespecialiseerde handchirurgen en is 
handchirurgie geen apart erkend specialisme, hoewel veel patiënten baat zouden hebben bij 
dergelijke specialistische kennis.  
 
In een aantal ons omringende landen en in de USA is handchirurgie wel een apart erkend 
specialisme met een eigen opleiding. De roep om verdere specialisatie wordt steeds luider 
hoorbaar in Europa, en dus ook in Nederland. 
 
In navolging van het Nationaal Hand- en Pols Fellowship, hebben handchirurgen werkzaam 
in de regio Amsterdam een aantal jaren geleden het initiatief genomen voor een Amsterdam 
Hand Fellowship. Doel is om meer gespecialiseerde handchirurgen op te leiden in 

Nederland. Door bundeling van een aantal stages in diverse hand- en polsklinieken kunnen 
de kandidaten in relatief korte tijd ervaring opdoen met het gehele palet van hand- en 
polsproblemen.  
 
Deelnemers aan dit Fellowship hebben hun opleiding tot plastisch chirurg voltooid en 
beschikken reeds over basis hand- en microchirurgische vaardigheden. De Fellow zal 
vervolgens gedurende 1 jaar modules volgen met, naast algemene handchirurgie, o.a. 
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aandacht voor imaging/diagnostiek, congenitale handchirurgie, cerebrale parese, obstetrisch 
plexus brachialis letsel, reumachirurgie en polschirurgie. Door de samenwerking van 3 
hooggespecialiseerde instituten kan dit unieke en zeer complete curriculum geboden 
worden: de universitaire afdelingen Plastische, Reconstructieve en Hand Chirurgie van het 
AMC en VUmc en ZBC “The Hand Clinic” te Amsterdam.   
 
 
Doel en inhoud Fellowship 
De fellow zal een gestructureerd programma aangeboden worden, waarbij de specifieke 
expertise van de deelnemende Amsterdamse Hand en Pols centra (AMC, VUmc, The Hand 
Clinic) tot zijn recht zal komen. Het programma voorziet in actieve participatie overdag en 
een billijke deelname aan de bereikbaarheid diensten, met name voor grote hand 
traumatologie, bijvoorbeeld replantaties (zie ‘Dienst’).  
De fellow participeert in het onderwijs van de AIOS (AMC en VUmc) en de bestaande 
gemeenschappelijke refereeravonden AMC-VUmc, daar waar dit betrekking heeft op de 
behandeling van hand- en polsproblemen.  
Verder committeren de participerende handchirurgen zich om de fellow 1 op 1 te onderwijzen 
in de specifieke handchirurgische onderwerpen volgens de ‘meester-gezel’ en ‘training on 
the job’ principes. 
 
 
Globale weekindeling overdag (bij een fulltime aanstelling) 
Ongeveer drie dagdelen (= 1.5 dag) per centrum (AMC, VUMC, The Hand Clinic). 
 
Specifieke expertise per centrum: 

 AMC: congenitale handchirurgie, polschirurgie, röntgen/MRI-bespreking, cerebral 
palsy 

 VUmc: polschirurgie, reumachirurgie (READE), obstetrisch plexus brachialisletsel 
 The Hand Clinic: algemene, electieve handchirurgie (eigen programma) 

 
Elke locatie heeft een eigen Fellowship-coördinator: 
AMC: Prof. dr. C.M.A.M. van der Horst 
VUmc: Prof. dr. M.J.P.F. Ritt 
The Hand Clinic: Dr. A.H. Schuurman. 
 
Er zal telkens 3 maanden vooruit gepland worden. De kandidaat zal eerst met de 
coördinators in het  AMC en VUmc bespreken welke dagdelen hij/zij in die 3 maanden-
periode het best in AMC resp. VUmc aanwezig kan zijn. Sluitstuk is The Hand Clinic waar de 
kandidaat dan ingedeeld kan worden voor een eigen programma tijdens de resterende 1.5 
dagen. Een halve dag voor studie. 
 
 
Dienst 
Deelname aan de diensten wordt in overleg met de kandidaat vastgesteld (mede afhankelijk 
van de sociale omstandigheden) aan het begin het fellowship. Meest ideaal is het doorgeven 
van grote handtraumata (AMC, VUmc) aan het 06 nummer van de kandidaat, die dan (bij 
beschikbaarheid) mee kan helpen in beide huizen. 
 
 
Duur 
De duur van het Fellowship is 1 jaar. 
Het is ook mogelijk om een trainee-ship te volgen van 3 dan wel 6 maanden. Hierbij vervalt 
de verplichting om tot een afronding te komen met het ondergenoemde Europese examen.  
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Eindtermen 
- Logboek met aantallen volgens FESSH. 
- Positieve eindbeoordeling: Elke 3 maanden zal een evaluatiegesprek plaatsvinden (in 

2 richtingen), gevolgd door een korte beoordeling. Dit op elk van de 3 locaties door 
de desbetreffende coördinators. Samengevoegd levert dit de eindbeoordeling na 3 
maanden. Bij 2 negatieve eindbeoordelingen wordt het Fellowship voortijdig 
beëindigd. 

- Minimaal 1 presentatie voor NVvH, NVPC, NVT, NERASS of NOV. 
- Deelname aan het European Board Examination Hand Surgery (EBHS), 

georganiseerd door de FESSH.  
- Het verdient de voorkeur om binnen dit jaar ook tot een publicatie te komen namens 

de drie deelnemende centra. 
 
Na een goed doorlopen Fellowship wordt een getuigschrift met ondersteuning (‘endorsed 
by’) vanuit de NVvH verstrekt. Verwacht wordt dat de Fellow een verslag uitbrengt tijdens 
een van de vergaderingen van de NVvH. 
 
 
Financiering en Verzekeringen 
De financiering zal volledig worden verzorgd door The Hand Clinic dat een speciaal fonds 
hiervoor in het leven heeft geroepen bij aanvang van de werkzaamheden, nu 4 jaar geleden. 
Verdere aanvulling door de werkzaamheden die de kandidaat zelfstandig kan verrichten in 
The Hand Clinic. 
Aanstelling geschiedt volgens AMS 0 schaal, 25 verlofdagen en eventueel extra dagen in 
overleg voor congres. Pensioen, sociale lasten, etc. worden verzorgd door The Hand Clinic. 
 
Contract voor een periode van 12 maanden, met 1 maand opzegtermijn, beiderzijds. 
 
Zowel bij het AMC als VUmc zal de kandidaat een nul-aanstelling krijgen voor de normale 
medewerkers rechten (computertoegang, pasjes, kleding, etc.) en de verzekering voor de 
werkzaamheden desbetreffend. Ook de introductie van de fellow wordt per locatie geregeld. 
 
De kosten van het EBHS examen en de reis/verblijfskosten worden vergoed door The Hand 
Clinic. 
Verdere opleidingen/nascholingen komen in overleg voor (gedeeltelijke) vergoeding in 
aanmerking. 
 
 
Coördinatie: 
De overall coördinatie van het Fellowship zal gebeuren vanuit The Hand Clinic: 
Medisch inhoudelijk: Dr. A.H. Schuurman of Prof. dr. M.J.P.F. Ritt. 
Organisatorisch: mw. Dr. M.R. Ritt-Fischer. 
 
Controle van: diploma’s, TBC en Hepatitis status geschiedt onder verantwoordelijkheid van 
The Hand Clinic. 
 
 
Sollicitatie 
Brief met motivatie, recent CV, pasfoto, 2 referenten, inclusief de huidige/ laatste opleider. 
De selectie procedure (op basis van de brieven en gesprekken) zal door vertegenwoordigers 
van de 3 deelnemende centra plaatsvinden. Beslissing bij meerderheid, doch elk van de 3 
deelnemende centra heeft een veto-recht.  
 
Voor het Fellowship komen kandidaten in aanmerking met een afgeronde specialisatie tot 
plastisch chirurg.  
Tevens voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 

- aantoonbare basis handchirurgische ervaring (logboek) 
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- aantoonbare handvaardigheid in de microchirurgie (cursus met examen) 
- aantoonbare basis bekwaamheid in de arthroscopie (logboek) 
- AO cursus hand- en polschirurgie gevolgd hebben 
- in bezit diploma stralingscursus 4 A/M  

 
Sollicitaties sturen naar Dr. A.H. Schuurman of Prof. dr. M.J.P.F. Ritt, The Hand Clinic, 
chirurg@thehandclinic.nl 
 
The Hand Clinic 
Hettenheuvelweg 16 
1101-BN Amsterdam 
020-3420430 


