Beste (aankomend) vaatdifferentiant!
Via deze weg willen we je beter wegwijs maken en op de hoogte brengen wat de Nederlandse
Vereniging voor Vaatchirurgie voor jou kan betekenen en welke eisen de NVvV stelt om een NVvV
gecertificeerde vaatchirurg te worden.
Lidmaatschap NVvV
Allereerst zal je lid moeten worden van de NVvV, via het inschrijfformulier op de website van de NVvV
(www.nvvv-vaatchirurgie.nl/lidmaatschap). Bij het lidmaatschap krijg je tevens het onlangs
verschenen boek ‘Operatieve benaderingen van het vaatstelsel’ toegestuurd! Verder zijn er
handige sites en een app toegevoegd waar belangrijke en waardevolle informatie te vinden zijn.
A) NVvV eisen voor NVvV gecertificeerde vaatchirurg:
- de gehele differentiatie fase gevolgd in een NVvV gecertificeerde opleidingskliniek.
- deelgenomen aan de CASH-3-V cursus waarbij de gevraagde kennis en vaardigheden volgens
SCHERP thema 26 t/m 32 op voldoende niveau gedemonstreerd zijn (zie ook eindtermen
differentiatiejaar - addendum 1).
- het Europese EUMS/ EBVS examen behaald.
B) Overzicht NVvV erkende vaatklinieken
- Het overzicht van NVvV erkende vasculaire opleidingsklinieken kun je vinden op de website van de
NVvV.
C) Overzicht eisen UEMS examen
- Belangrijk is het om een logboek (Addendum 2) bij te houden van je vaatchirurgische verrichtingen,
zowel 1e als 2e operateurschap. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in open en endovasculaire
procedures verdeeld over 3 niveaus. In totaal moeten minimaal 80 open en 50 endovasculaire
procedures gescoord worden. Veel meer informatie is te vinden op
www.uemsvascular.com/febvs.html.
D) NVvV lustrum App 2016 ‘Operatieve benadering van het vaatstelsel’
- Via deze App kan men de elektronische lustrumuitgave van 2016 inzien, waarbij op een zeer
praktische wijze alle benaderingen zijn beschreven. Gratis verkrijgbaar via de App store of Google
play.
E) Statuten, Reglement en beleidsplan NVvV
- www.nvvv-vaatchirurgie.nl
F) Vaatcursussen (voor actuele overzicht zie ook website NVvV)
- CASH 2.5 (veneus, duplex, amputaties)
- CASH 3V (verplicht; eerste donderdag en vrijdag van oktober ECTM-Enschede)
- Speciele cursussen voorbereiding CASH 3V
o Basis endovasculaire cursus ( via Dr. O. Koning, o.koning@jbz.nl)
o Dutch Endovascular Expert Programme ‘DEEP’ (via Dr. O. Koning, o.koning@jbz.nl)
o Cursussen endovasculaire interventie (UT-Twente-ECTM)
 http://www.utwente.nl/tg/postgraduate/
Stenotisch vaatlijden
Aneurysmatisch vaatlijden
Advanced Endovascular Aortic Repair (EVAR/FEVAR/TEVAR)
Endovascular Sizing
Trainingmodules thema 26-32 met opleider/faculty (ECTM op afspraak)
Let op: Voor deze cursus is een minimaal aantal deelnemers nodig. Bericht hierover volgt.
o Shunt cursus (MUMC, via Dr. Tordoir j.tordoir@mumc.nl)
o Hands on workshop in Peripheral arterial disease (datum en informatie volgt)

o Below the Knee workshop (datum en informatie volgt)
o CHIVO vaatmeeting (locatie wisselt per jaar)
Mocht je een goede en nuttige cursus hebben gedaan die hier niet bij staat laat het me weten via het
mailadres onderaan deze brief.
G) Vaatcongressen, zie ook nieuwsbrief
- Chirurgendagen: www.heelkunde.nl
- Vaatdagen NVVV www.vaatdagen.nl
- EVC www.vascular-course.com
- Charing Cross Symposium www.cxsymposium.com
- ESVS www.esvs.org
- Frank Veith Symposium www.veithsymposium.org
- Cirse www.cirse.org
- International Leg Initiative www.ilegx.com
- LINC http://www.leipzig-interventional-course.com
H) Eventuele handige sites
- www.nvvv-vaatchirurgie.nl
- www.uemsvascular.com
- www.vascularprocedures.com
- www.med-info.nl
- www.heelmeester.nl
- www.moviesurg.com
- www.stroke.ox.ac.uk
- www.ampsurg.org
I) European Vascular Surgeons in Training (zie flyer, Addendum 3)
Door je lidmaatschap van de NVvV ben je ook automatisch lid van de EVST. Hierdoor kun je met
korting of soms zelf gratis naar congressen, worden er speciale sessies voor vaatchirurgen in
opleiding georganiseerd op congressen (ESVS annual meeting, Charing Cross ea) en krijg je
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. Volg de EVST hiervoor op twitter of LinkedIn.
- www.esvs.org/social/evst-trainees
J) Speciale actie voor chirurgen in opleiding: 20% korting op loupebrillen voor AIOS
Chirurgen in opleiding krijgen bij ‘Krijnen Medical Innovations’ 20% korting op loupebrillen van
Orascoptic (voorheen Surgical Acuity). Voor meer informatie en contactdetails zie
http://www.krijnenmedical.nl. Om voor de korting in aanmerking te komen is een bewijs van opleiding
vereist (kopie RGS).

Veel succes met je vaatdifferentiatie! Bij vragen kan men zich richten tot het NVvV bestuur of het
VAGH bestuurslid.
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