
NVKC  

Kinderchirurg 
• excellente speciële 
kinderchirurgische zorg  

 

 

 

 

Chirurg bij kinderen 
• excellente basiszorg       
kinderchirurgie 

NVKC is verantwoordelijk voor beide  



KINDERCHIRURGIE 

Kinderchirurg 
 

     in  

Kinderchirurgisch Centrum   
 

 

• minimum? 
 

• N = 40 

 

 

Chirurg bij kinderen / 
“perifere Kinderchirurg” 

            in  

algemeen ziekenhuis, JKZ of 
LUMC  (niet-KC-centra) 

 

• minimaal 2 per ziekenhuis 
 

• N = 100 

 



CHIRURGIE BIJ KINDEREN 
module/differentiatie binnen andere diff 

Discussiepunten in Concilium Chirurgicum 18-1-2018 

• Binnen welke differentiaties? 

• Win-Win situatie? 

• Module chirurgie bij kinderen deels ook in 4e jaar? 

• Verantwoordelijke opleiders?  

• … 

• … 

 
 

                    

 



• CGS College Geneeskundige Specialismen 
– Regelgeving:  erkenning opleidingen/opleiders, 

(her)registratie specialisten 
• Kaderbesluit CCMS 13-7-2016 

• Besluit Heelkunde 

• Opleidingsplan Heelkunde (SCHERP) 

• RGS Registratiecomm. Geneesk. Specialismen 
– Toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de 

regels van het College Geneeskundige 
Specialismen voldoen. Erkenning opleiders/-ing. 

 

NVvH / CGS-RGS  

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/over-cgs.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/over-cgs.htm


CGS Regelgeving                www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-
carriere/cgs/regelgeving/huidige-regelgeving-per-specialismeprofiel/heelkunde 

• Kaderbesluit CCMS 13-7-2016 (betreft alle opleidingen) 

• Besluit Heelkunde (Staatscourant) 
– 3. Het onderdeel heelkunde (differentiatie), genoemd in het eerste lid, 

onder b., kent de volgende differentiaties van elk twee jaar:  

 a. gastro-intestinale chirurgie;  
 b. traumatologie;  
 c. vaatchirurgie;  
 d. kinderchirurgie;  
 e. chirurgische oncologie, waarvan één jaar kan  worden 
 besteed aan de differentiatie longchirurgie.  

• Opleidingsplan Heelkunde (SCHERP)  
– SCHERP 2.0 gaat in per 1-7-2018 
 
 

NVvH / CGS-RGS  
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• Concilium Chirurgicum / Moderamen 

– WAT: Alles wat te maken heeft met opleiding en 
onderwijs ihkv opleiding (CASH) 

– WIE: Alle opleiders heelkunde, UMC’s + perifeer, 
differentiatieopleiders ook welkom 

• Plenaire Visitatie Commissie (PVC) binnen CC, ovv RGS 

– WAT: Opleidingsvisitaties Hlk UMC’s + perifeer 

– WIE: Alle subs vertegenwoordigd (BH regio7, RvB NVKC) 

– Leescommissie (BV, RvB, VdR, RW) 

• Kwaliteitsvisitatie (ChrS) 
 

NVvH / opleiding  



• Commissie Kwaliteit: 

– Patiëntveiligheid   JVlot 

– Richtlijnen     RBakx 

– Normering en Certificering LvdSt 

• Toetsingscommissie  DvdZ, EvH, ChrS, GZ 

– Uitkomst van Zorg   LvdSt 

– Kwaliteitsvisitatie    ChrS 

– Werkgroep Audit   -   (EPSA bestuur?) 

NVvH / kwaliteit  



KINDERCHIRURGIE 
in de Heelkunde opleiding: 

Kinderchirurg 
 

2-jarige differentiatie 

 

 
 

 

 

 

 

Chirurg bij kinderen 
 

differentiatie/module 6 mndn, 
wrvn tenminste 3 mndn in een 
Kinderchirurgisch Centrum, 
binnen andere differentiatie 

 
* regelmatig gebruikt, binnen 
ge en trauma, evt ge-onco of 
onco 
 

* leidt op tot ge+kinder of         
trauma+kinder chirurg 

 

 

 



KINDERCHIRURGIE 
voorbeelden binnen opleiding: 

 

 

        Jeroen Poos  1½jr traumachirurgie + ½jr chirurgie bij kinderen, met          
   accent op kindertraumachirurgie     
   >  traumachirurg +  gecertificeerd chirurg bij kinderen    
   is nu traumachirurg en perifeer kinderchirurg in Leeuwarden 
 

        Janneke Bruggink 1jr ge + 1jr kinderchirurgie/chirurgie bij kinderen, met 
   accent op kindergastro-enterologie                                  
   >  ge-chirurg + gecertificeerd chirurg bij kinderen 
   is na aanvullend fellowship kinderchirurg in Groningen 
 

        Sanne Botden 2jr diff kinderchirurgie Nijmegen                       
   >  kinderchirurg in Nijmegen 

 

 
 



NVKC  2-deling: 

Kinderchirurg 
 

•  aangeboren afwijkingen 
 
 

•  neonatale chirurgie 
 

•  polytrauma, transplantaties, 
oncologie (laatste in PMC) 
 

•  zeldzaam/hoogcomplex, 
kinder-IC behoeftig 

 

* Certificering 2018 gestart  

 

Chirurg bij kinderen 
 

•  algemene chirurgie, o.a. 
 

•  inguinoscrotaal         n=20 
 

•  pylorushypertrofie   n=10 
 

* ‘Kwalificering chirurgie bij 
kinderen in algemene 
ziekenhuizen v2006’  

 

*  Certificering ‘NVKC chirurg 
bij kinderen’ (gestart 2014) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


