Nieuws update Orthopedie-Traumatologie (3)
Nieuwe certificering start 1 januari 2020
Na 31-12-2019 stopt de huidige NOV Trauma Certificering. Vanaf 01-01-2020 geldt
uitsluitend de Binnenring Trauma Certificering. Voor participatie in de ‘binnenste ring’ en het
uitoefenen van de poortfunctie traumatologie is deze certificering vereist.
Toelichting op de gestelde eisen
In overleg met de NVT heeft de NOV de eisen op het gebied trauma-chirurgische ervaring en
cursorisch onderwijs nader gespecificeerd.
 4 dagdelen/week traumazorg: Hierbij mogen de avond-, nacht- en weekenddiensten
meegenomen worden.
 75 trauma-chirurgische operaties/jaar: ingrepen die direct maar ook indirect traumagerelateerd zijn. Deze mogen allen worden meegerekend.
 Bij cursussen met een wachtlijst kunt u volstaan met het uploaden van een bewijs van
inschrijving.
Aan welke eisen moet u voldoen (UPDATE)
1. Lidmaatschap NVOT
2. Behalen van 20 accreditatiepunten per jaar op trauma gerelateerde onderwerpen.
3. Ervaring op traumagebied
a. Aantoonbare besteding van minimaal 4 dagdelen per week aan traumazorg. Hierbij
mogen de avond-, nacht- en weekenddiensten meegenomen worden.
b. Uitvoering van minimaal 75 trauma-chirurgische operaties per jaar. Het gaat om
ingrepen die direct maar ook indirect trauma-gerelateerd zijn. Deze mogen allen
worden meegerekend.
4. Cursussen: bij cursussen waarvoor een wachtlijst is, kunt u volstaan met het uploaden van
een bewijs van inschrijving. Dit wordt door de NOV (voorlopig) geaccepteerd als ‘Voldaan aan
de eisen’.
a. Cursus Advanced Trauma Life Support (inclusief refresher) ALSG
b. Basiscursus trauma operatieve trauma technieken AO/OTC
c. Vervolgcursus operatieve trauma technieken AO/OTC
d. Cursus Definitive Surgical Trauma Care ALSG
e. Emergency Management of Severe Burns EMSB
f. Cursus Hospital Major Incident Management and Support ALSG
Inschrijving voor Binnenring Traumacertificering is open in GAIA
Voor een toelichting en de feitelijke certificering dient u met uw persoonlijke account in te loggen in
GAIA.
Meer informatie
U vindt alle actuele informatie bijeen op de website van de NOV:
https://www.orthopeden.org/opleiding-en-scholing/certificering Daar staat ook een document met
veel gestelde vragen over de traumacertificering.
Voor vragen, opmerkingen en suggesties: nov@orthopeden.org

