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Preambule
1. Een NOV Fellowship Orthopedie is een geaccrediteerde verdieping na de opleiding tot
orthopedisch chirurg, in een bepaald aandachtsgebied. Het bestuur van de Nederlandse
Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft om de kwaliteit van het NOV Fellowship Orthopedie
te borgen, daartoe een reglement opgesteld.
2. De controle op de naleving van dit reglement ligt in handen van het Concilium
Orthopaedicum van de NOV.
3. Dit reglement kent de volgende onderdelen:
a. Eisen aan het fellowship-programma
b. Eisen aan de fellowship opleidings-inrichting, waar het fellowship-programma wordt
gegeven
c. Eisen aan de fellowship-opleider
d. Eisen aan de fellow
e. Erkenningsaanvragen
Eisen aan het fellowship-programma
4. Het fellowship heeft betrekking op één aandachtsgebied binnen de orthopedie. Er zal dus
ook aan het eind van dit deel van het aangevraagde fellowship voor 1 aandachtsgebied
accreditatie worden verleend. Indien opportuun en mogelijk zal gegeven de actualiteit
bijzondere aandacht gevraagd worden voor het thema Mobiliteit en Ouderen.
5. De volgende aandachtsgebieden worden onderscheiden: dit is volgens de EPA indeling
opgesteld:
1. Knie
2. Heup
3. Traumatologie
4. Wervelkolom
5. Elleboog
6. Pols en hand
7. Voet en enkel
8. Schouder
9. Sport
10. Kinderorthopedie
11. Oncologie
6. De duur van een fellowship is minimaal 6 maanden.
7. Het fellowship biedt de fellow gedurende deze periode superspecialistische kennis en
ervaring.
8. De fellow wordt in deze periode in de gelegenheid gesteld:
1. de deel-specialistische werkbesprekingen voor te zitten.
2. bij te dragen aan bij- en nascholing.
3. de kwaliteit en patiëntveiligheid volgens de vigerende richtlijnen te bewaken.
4. per jaar minimaal 20 GAIA punten te besteden aan onderwijs/congressen gericht op
het aandachtsgebied.
Eisen aan de fellowship opleidings-inrichting
9. De fellowship-opleidingsinrichting dient de fellow orthopedie toegang te geven tot een
(elektronische) orthopedische bibliotheek, die speciële studieboeken en -tijdschriften
orthopedie bevat voor het fellowship, en moet toegang hebben tot een teaching file van de
betreffende differentiatie.
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10. De fellowship-opleidingsinrichting dient de fellow toegang te geven tot patiëntenzorg, zodat
feedback ten aanzien van zijn handelen mogelijk is en er ook daadwerkelijk een gerichte
audit uitgevoerd kan worden.
11. De fellowship-opleidingsinrichting biedt de fellow een aanstelling binnen de opleidingsgroep,
en de fellow krijgt een vergoeding conform de AMS salariëring de in het ziekenhuis geldende
CAO voor de periode gelijk aan de duur van het fellowship.
12. De Fellowship-opleidingsgroep kan werkzaam zijn in elke kliniek in Nederland en waarvan alle
leden moeten lid zijn van de NOV
Eisen aan de fellowship-opleider
13. De fellowship-opleider dient als zodanig te zijn benoemd door de fellowship opleidingsgroep.
14. Deze opleider, verantwoordelijk voor het betreffende aandachtsgebied(en), is
verantwoordelijk is voor het betreffende fellowship/het fellowship programma.
15. Supervisie vanuit de fellowship-opleidingsgroep voor de fellow is alle werkdagen van de
fellow beschikbaar. De fellowship-opleider is hiervoor verantwoordelijk.
16. De fellowship-opleider vormt samen met andere medisch specialisten met hetzelfde
aandachtsgebied, de fellowship-opleidingsgroep.
17. De fellowship-opleider is minimaal 3 dagen per week beschikbaar voor supervisie, onderwijs
en wetenschap.
18. De fellowship-opleider beoefent het betreffende aandachtsgebied actief met aantoonbare
interesse en ervaring (minimaal drie jaar) in het betreffende vakgebied, hetgeen onder
andere blijkt uit bij- en nascholing (minimaal twee congressen per jaar) en/of publicaties. Er
zullen 40 GAIA punten in 3 jaar voor het deelspecialisme van het betreffende fellowship
moeten worden gehaald door de fellowship opleider, om registratie en/of herregistratie van
het fellowship te kunnen verkrijgen.
19. De fellowship-opleider is lid van de NOV werkgroep van het betreffende aandachtsgebied.
20. Een fellowship-opleider kan maximaal voor één aandachtsgebied een fellowship aanbieden.
21. De fellowship-opleider evalueert de fellow/het fellowship aan de hand van het door het
Concilium Orthopaedicum aan te reiken evaluatieformulier (zie bijlagen). Dit moet binnen 1
maand na het afronden van het fellowship worden gedaan om erkenning te kunnen
verkrijgen!
22. Een fellowship-opleider legt uiterlijk 1 maand na afloop van het fellowship verantwoording
af voor de inhoud, het resultaat en het proces aan het Concilium Orthopaedicum.
23. De fellowship-opleider zal de fellow beoordelen volgens de EPA verdieping.
Eisen aan de fellow
24. De fellow is lid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).
25. De fellow dient zijn opleiding tot orthopedisch chirurg succesvol afgerond te hebben met een
verdieping op de aangevraagde EPA (als dit niet zo is, kan een fellowship niet in de beoogde
6 maanden voltooid worden).
26. De fellow houdt gedurende het fellowship met betrekking tot het betreffende
aandachtsgebied minimaal één wetenschappelijke voordacht (op een refereerbijeenkomst of
congres) of publiceert een peer-reviewed artikel.
27. De fellow besteedt per jaar minimaal 20 GAIA punten aan onderwijs/congressen gericht op
het aandachtsgebied.
28. De fellow zit deelspecialistische werkbesprekingen voor.
29. De fellow draagt bij aan bij- en nascholing.
30. De fellow bewaakt kwaliteit en patiëntveiligheid volgens de vigerende richtlijnen, dit dient
volgens de EPA structuur te gaan en te worden bijgehouden.
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31. De fellow houdt een digitaal portfolio bij. Hierin worden de verschillende capaciteiten en
competenties van de fellow beoordeeld en bijgehouden.
32. Uiterlijk 1 maand na afloop van het fellowship wordt door de fellow het fellowship
geëvalueerd aan de hand van het door het Concilium Orthopaedicum aangereikte
evaluatieformulier (zie bijlagen). Dit evaluatie formulier wordt ingevuld aan het Concilium
gestuurd, zonder inzage van de opleider. Zodat onafhankelijke beoordeling van het
fellowship gewaarborgd blijft! Dit moet binnen 1 maand na het afronden van het fellowship
worden gedaan om erkenning te kunnen verkrijgen!
Erkenningsaanvragen
33. Indien een fellowship-opleidingsgroep in aanmerking wil komen voor een NOV gecertificeerd
Fellowship Orthopedie, dient zij 6 maanden voor de start van het fellowship een verzoek in
te dienen bij de NOV/het Concilium Orthopaedicum.
34. Bij deze aanvraag dient direct gerefereerd te worden aan de eisen zoals deze gesteld zijn in
dit reglement.
35. Dit verzoek dient schriftelijk te gebeuren en begeleid te worden door de volgende
informatie:
a. Curriculum Vitae van de beoogde fellowship-opleider en overige leden van de
fellowship-opleidingsroep.
b. Publicaties van de laatste drie jaar van de beoogde fellowship-opleider en overige
leden van de fellowship-opleidingsroep.
c. Bezochte congressen en nascholing laatste drie jaar van de beoogde fellowshipopleider en overige leden van de fellowship-opleidingsroep.
d. Omschrijving van het fellowship met beoogd orthopedisch pallet dat verzorgd wordt,
beoogde onderwijsmomenten en de beoogd te volgen cursussen en congressen.
36. Accreditatie van het fellowship zal worden verricht door een lid van het Concilium
Orthopaedicum in samenspraak met een lid van desbetreffende NOV werkgroep, die zich
bezighoudt met de beoogde aandachtsgebied van het fellowship. Toetsing door het
Concilium Orthopaedicum vindt primair plaats op grond van de ter beschikking gestelde
schriftelijke informatie aan de hand van de eisen gesteld aan een fellowship, terwijl
inhoudelijke toetsing door het werkgroep lid in samenspraak met het Concilium
Orthopaedicum wordt verricht. De erkenning vindt plaats door middel van een besluit van
het Concilium.
37. Zo nodig (ter beoordeling aan het Concilium Orthopaedicum) zal ook een visitatie van de
beoogde opleidingsinrichting worden verricht.
38. Accreditatie zal steeds plaatsvinden voor een maximum duur van drie jaar.
39. Mocht accreditatie niet worden verleend dan kan de beoogd fellowship-opleider in beroep
gaan bij het bestuur van de NOV.
40. Mochten er zich situaties voordoen waarin het reglement niet voorziet, dan worden deze
voorgelegd aan het Concilium Orthopaedicum. Het Concilium adviseert vervolgens het NOV
over een te nemen besluit en er moet aan de eisen van 21 en 32 zijn voldoen.
41. Om verlenging van het fellowship te verkrijgen, zal er na 2,5 jaar van het fellowship een
aanvraag voor verlenging gedaan moeten worden. Daarnaast zullen de beoordelingen van
het fellowship positief moeten zijn.
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Evaluatie door Fellow
Naam
:
Locatie
:
Periode Fellowship
:
Naam Fellowshipopleiding :

Aankruisen wat van toepassing is
1. Op welk aandachtsgebied had uw programma
betrekking?

2. Ik ben in de gelegenheid gesteld de deelspecialistische werkbesprekingen voor te zitten.

3. Ik ben in de gelegenheid gesteld bij te dragen aan
bij- en nascholing.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Knie
Heup
Traumatologie
Wervelkolom
Elleboog
Pols en hand
Voet en enkel
Schouder
Sport
Kinderorthopedie
Oncologie
Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Volstrekt oneens
Helemaal eens

o Eens
o Neutraal
o Oneens

4. Ik ben in de gelegenheid gesteld de kwaliteit en
patiëntveiligheid volgens de vigerende richtlijnen
te bewaken.

o Volstrekt oneens
o Helemaal eens
o Eens
o Neutraal
o Oneens

5. Ik heb per jaar minimaal 20 GAIA punten kunnen
besteden aan onderwijs/congressen gericht op het
aandachtsgebied.
6. Ik had toegang tot een (elektronische)
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orthopedische bibliotheek, die speciële
studieboeken en -tijdschriften orthopedie bevat
voor het fellowship, en had toegang tot een
teaching file van de betreffende differentiatie.
7. Ik had toegang tot patiëntenzorg, zodat feedback
ten aanzien van zijn handelen mogelijk is en er ook
daadwerkelijk een gerichte audit uitgevoerd kan
worden.

o Nee

o Helemaal eens
o Eens
o Neutraal
o Oneens

8. Supervisie was alle werkdagen beschikbaar.

9. Mijn fellowship-opleider was minimaal 3 dagen
per week beschikbaar voor supervisie, onderwijs
en wetenschap.
10. Ik heb gedurende het fellowship een
wetenschappelijke voordacht gegeven of heb een
peer-reviewed artikel gepubliceerd/in
voorbereiding.
11. Het fellowship heeft mij superspecialistische
kennis en ervaring geboden.

o Volstrekt oneens
o Ja
Nee

o Ja
o Nee
o Ja
o Nee

o Helemaal eens
o Eens
o Neutraal
o Oneens
o Volstrekt oneens

Uiterlijk 1 maand na afloop van het fellowship wordt door de fellow het fellowship
geëvalueerd aan de hand van dit evaluatieformulier.
De fellow is over de inhoud, het resultaat en het proces verantwoording schuldig aan de
fellowship-opleider
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Evaluatie door Fellowship-opleider
Naam
Locatie
Periode Fellowship
Naam Fellow

:
:
:
:

Aankruisen wat van toepassing is
1. Op welk aandachtsgebied had het fellowship
betrekking?

2. De fellow werd in de gelegenheid gesteld de
deel-specialistische werkbesprekingen voor
te zitten.
3. De fellow werd in de gelegenheid gesteld bij
te dragen aan bij- en nascholing.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Knie
Heup
Traumatologie
Wervelkolom
Elleboog
Pols en hand
Voet en enkel
Schouder
Sport
Kinderorthopedie
Oncologie
Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Volstrekt oneens
Helemaal eens

o Eens
o Neutraal
o Oneens

4. De fellow werd in de gelegenheid gesteld de
kwaliteit en patiëntveiligheid volgens de
vigerende richtlijnen te bewaken.

o Volstrekt oneens
o Helemaal eens
o Eens
o Neutraal
o Oneens

5. De fellow werd in de gelegenheid gesteld per
jaar minimaal 20 GAIA punten te besteden
aan onderwijs/congressen gericht op het
aandachtsgebied.
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6. De fellow had toegang tot een
(elektronische) orthopedische bibliotheek,
die speciële studieboeken en -tijdschriften
orthopedie bevatte voor het fellowship, en
had toegang tot een teaching file van de
betreffende differentiatie.
7. De fellow had toegang tot patiëntenzorg,
zodat feedback ten aanzien van zijn handelen
mogelijk is en er ook daadwerkelijk een
gerichte audit uitgevoerd kan worden.

o Ja
o Nee

o Helemaal eens
o Eens
o Neutraal
o Oneens

8. Supervisie was alle werkdagen beschikbaar.

9. Was u als fellowship-opleider minimaal 3
dagen per week beschikbaar voor supervisie,
onderwijs en wetenschap?
10. Heeft de fellow een wetenschappelijke
voordacht gegeven of een artikel
gepubliceerd/in voorbereiding in een peerreviewed tijdschrift?
11. Het fellowship heeft de fellow
superspecialistische kennis en ervaring
geboden.

o Volstrekt oneens
o Ja
Nee

o Ja
o Nee
o Ja
o Nee

o Helemaal eens
o Eens
o Neutraal
o Oneens
o Volstrekt oneens

Een fellowship-opleider legt uiterlijk 1 maand na afloop van het fellowship verantwoording
af voor de inhoud, het resultaat en het proces aan het Concilium Orthopaedicum

U kunt de formulieren en reactie sturen naar concilium-pvc@orthopeden.org
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