De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie ("NVT") en Bestuurscommissie
Orthopedische Traumatologie van de Nederlandse Orthopeden Vereniging
("NOV") hebben de volgende afspraken gemaakt tijdens het overleg d.d. 31 maart 2021.
De volgende uitgangspunten worden afgesproken tussen de NVT en de NOV en worden op
uniforme wijze naar de leden gecommuniceerd, te weten:

Vaststellen definitie van de 4 dagdelen per week voor het kunnen kwalificeren als
gecertificeerd traumachirurg/gecertificeerd orthopedisch chirurg- traumatoloog
1) We hebben het over gemiddeld 4 dagdelen per week, waarop de chirurg werkzaam moet
zij n in de Trauma chirurgie .
2) Van deze 4 dagdelen genoemd onder 1 hiervoor, mag gemiddeld 1 dagdeel per week 1
Avond/Nacht/Weekenddienst betreffen.
3) Subst ant iële trauma-gerelateerde managementtaken (bv SEH-m anager) kunnen na inst
emming van de leden van de Trauma Unit zelf ook aangemerkt worden als relevante werker
varing. Dergelijke werkzaamheden kunnen ook voor gemiddeld 1 dagdeel per week
meetellen.
4) Deze regels omtrent certificering dienen proactief naar de leden te worden
gecommuniceerd.
5) Transitietijd is overeengekomen en is verlengd tot 1 mei 2021.

Vaststellen cursussen
1) De door NOV en NVT verplicht gestelde cursussen dienen voor traumachirurgen en
orthopedisch chirurg-traumatologen gelijk te zijn; De traumachirurgen en orthopedisch
chirurg-traumatologen hebben hiervoor specifieke regels in het certificeringsreglement
opgenomen en deze worden streng gehandhaafd.
2) Transitietijd is overeengekomen en is verlengd tot 1 mei 2021, onder voorwaarde dat men
zich voor 1 mei 2021 heeft ingeschreven voor cursussen waarvoor een wachtlijst bestaat
en met dien verstande dat eenieder ernaar streeft de cursus op een redelijk termijn
afgerond te hebben.

Trauma Unit
1) Afspraak tussen de NVT en NOV is dat per 1 januari 2020 in elk ziekenhuis een Trauma
Unit ingericht is, conform de werkwijze beschreven in het Verslag Taskforce Traumatologie
II (d.d. 19 mei 2016).
2) De regie over de opvang en de primaire behandeling van de individuele traumapatiënt
is in handen van een gecertificeerd traumachirurg en/of orthopedisch chirurgtraumatoloog. Dit moet per ziekenhuis in de afspraken zijn vastgelegd.
3) Er zal een gemeenschappelijke werkgroep in het leven worden geroepen om in het land
per ziekenhuis de status van de Trauma Unit te inventariseren, waarbij onder meer
uitgevraagd zal worden naar:
a) het aantal diensten dat wordt meegeteld voor certificering;
b) welke ingrepen worden ingebracht in de Trauma Unit.
c) problemen die er zijn rond de totstandkoming van de Trauma Unit.
Deze werkgroep kan indien gewenst een bemiddelende rol spelen en desgewenst advies
geven als een van de vakgroepen hier om vraagt .
4) De werkgroep zal op gezette tijden gedurende het j aar hun bevindingen rapporteren en
bespreken tijdens een gezamenlijk NVT-NOV overleg.
5) De ingrepen die meegerekend mogen worden, zijn per ziekenhuis bepaald: elk
ziekenhuis had in het verleden ingrepen die zowel door traumachirurgen en orthopedisch
chirurg -t raumatologen werden verricht en die vielen onder trauma (veelal
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alle fracturen, rupturen, etc). Bij installeren van de Trauma Unit zullen die ingrepen worden
begrepen in de eerste ring van de Trauma Unit . Hierbij worden de afspraken die in het
verleden zijn gemaakt voor wat betreft de verdeling van de praktijk ongewijzigd
gecontinueerd.
6) I ndien een van de deelnemende traumachirurgen of orthopedisch chirurg- traumatologen
ingrepen wil toevoegen die in het verleden niet onder trauma vielen, kan dat alleen met
instemming van de andere partij(en).

Ingrepen in de binnenste ring van de Trauma Unit
1) Ondergrens is 75 ingrepen per jaar om gecertificeerd te kunnen zijn/blijven.
2) Uitgangspunt voor certificering ten aanzien van deze 75 verrichtingen per jaar is dat
het gaat om trauma gerelateerde ingrepen.
3) Per ziekenhuis kunnen afspraken gemaakt worden over welke ingrepen wel en niet in
de binnenste ring vallen.
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