
CASH-3V   EXAMENREGLEMENT      Versie 5.3 
 
1) Doel 
Toetsen van de vaatchirurgische kennis en kunde van de toekomstige vaatchirurg binnen de 
heelkundige opleiding vastgelegd in het door College Geneeskundige Specialismen 
vastgestelde opleidingsplan voor de medisch specialistische vervolgopleiding Heelkunde', i.e. 
curriculum SCHERPi. 
 
2) Inhoud 
Het examen bestaat uit twee hoofdonderdelen met de volgende subonderdelen:  

-Theoretische kennis: 
-korte casuïstiek (1 station) 
-verdiepende casuïstiek (1 station) 
-literatuur/richtlijnen (1 station) 

-Technische vaardigheid: 
 -endovasculaire vaardigheid (2 stations) 
 -open chirurgische vaardigheid (2 stations) 

De examenkandidaat wordt tijdens het examen op alle subonderdelen getoetst. De inhoud 
van de examenstof wordt niet limitatief behandeld tijdens de CASH-3V trainingsdagen. 
 
3) Deelname examen 
Deelname aan het examen is mogelijk wanneer de examenkandidaat zich heeft aangemeld 
en de CASH-3V trainingen thema 26 t/m 32 heeft doorlopen.  
 
4)  Beoordeling examen 

a) Bij toetsing van elk examenonderdeel wordt een audiovisuele opname gemaakt, zie 
punt 8. 

b) De examenonderdelen worden afgenomen door minimaal 2 examinatoren, waarvan 1 
hoofdexaminator. 

c) De examenkandidaat wordt beoordeeld aan de hand van een vooraf vastgestelde 
rubric. 

d) De beoordeling wordt door de examinator(en) vastgelegd in het Vrest digitale 
loopbaanportfolio van de examenkandidaat.  

 
5) Behalen examen 

a) De examinator(en) beoordeelt/beoordelen aan de hand van de desbetreffende rubric 
of de examenkandidaat het onderdeel naar behoren beheerst en met succes heeft 
afgerond. 

b) Indien geen consensus kan worden bereikt tussen de examinatoren, zal een derde 
onafhankelijke examinator gevraagd worden een oordeel te geven aan de hand van 
de audiovisuele opname,  

i. ook dit oordeel zal worden vastgelegd in het Vrest loopbaanportfolio van de 
kandidaat. 

ii. er wordt op dat moment niet opnieuw een onderdeel afgenomen, tenzij er sprake 
is van zwaarwegende omstandigheden. 

c) Criteria, omschreven in de betreffend rubric, om het station met een voldoende af te 
sluiten zijn: 



i. Korte casuïstiek(en):  maximaal 2 van de 5 criteria ‘onder 
niveau’, waarbij iedere ‘onder niveau’ wordt gecompenseerd door een 
‘boven niveau.’ 

ii. Verdiepende casuïstiek(en):  maximaal 3 van de 8 criteria onder niveau, 
waarbij iedere onder niveau wordt gecompenseerd door een ‘boven 
niveau’. 

iii. Literatuur/richtlijnen:  maximaal 2 van de 5 criteria ‘onder 
niveau’, waarbij iedere ‘onder niveau’ wordt gecompenseerd door een 
‘boven niveau’. 

iv. Technische vaardigheden:  alle criteria moeten minimaal ‘op niveau’ 
zijn. 

d) Het CASH-3V examen wordt behaald bij minimaal met een voldoende beoordeling 
afronden van beide hoofdonderdelen: theoretische kennis en technische vaardigheid. 
Het hoofdonderdeel theoretische kennis wordt behaald indien 2 van de 3 
subonderdelen (zie punt 4) met een voldoende zijn beoordeeld. Het hoofdonderdeel 
technische vaardigheid wordt behaald indien alle 4 de subonderdelen (zie punt 4) met 
een voldoende zijn beoordeeld.  

e) De CASH-3V Examencommissie besluit of de examenkandidaat het CASH-3V examen 
met succes heeft afgerond waarna het NVvV-CASH-3V certificaat wordt verstrekt 

 
6) Examinator 
Vereisten voor de functie hoofdexaminator tijdens het CASH-3V examen zijn:  

a) minimaal 5 jaar NVvV gecertificeerd vaatchirurg,  
b) werkzaam in een voor de differentiatie vaatchirurgie erkend opleidingsziekenhuis, 
c) deelgenomen aan de CASH-3V examinatoren training,  
d) indien toetsing plaatsvindt op een endovasculaire vaardigheidsstation dient de 

examinator tevens in het bezit te zijn van de NVvV endovasculaire aantekening. 
 

7) Herexamen 
Het is voor de examenkandidaat mogelijk herexamen(s) te doen binnen de daarvoor gestelde 
termijn in het NVvV certificeringsreglement. Wanneer het hoofdonderdeel theoretische 
kennis niet is behaald, dient de kandidaat daarvan alle 3 de subonderdelen (zie punt 4) te 
herkansen. Wanneer het hoofdonderdeel technische vaardigheden niet is behaald, dient de 
kandidaat de 2 stations van het desbetreffende subonderdeel (endovasculair of open) te 
herkansen. Mocht de examenkandidaat het (her)examen niet behalen, dan volgt overleg met 
de Examencommissie en zal een analyse plaatsvinden van de oorzaak van niet slagen 
alsmede een passende oplossing afhankelijk van deze oorzaak. 
 
8) Audiovisuele opnamen 
Tijdens het toetsingsmoment van alle examenonderdelen worden audiovisuele opnamen 
gemaakt. Bij deelname aan het CASH-3V examen geven de examenkandidaat en de 
examinator automatisch toestemming voor deze audiovisuele opnames van de 
toetsmomenten, het delen hiervan zoals in onderstaande gevallen beschreven en opslag 
daarvan op een wijze die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Deze opnamen zijn uitsluitend bedoeld voor feedback aan de examenkandidaat en/of 
examinator en voor een aanvullende beoordeling door een onafhankelijk examinator indien 
geen consensus kan worden bereikt bij de eerste beoordeling, of in het geval de audiovisuele 



opnamen van meerwaarde zijn bij een geschil zoals beschreven onder punt 9. De 
audiovisuele opnamen mogen niet gedeeld worden met personen die geen relatie hebben 
met het desbetreffende CASH-3V examen of gekopieerd worden op welke wijze dan ook. De 
audiovisuele opnamen van de examenonderdelen worden gecodeerd elektronisch 
opgeslagen op een beveiligde server in het trainingscentrum van het TechMed Centre aan de 
UT Enschede. Zowel de opnamen als de coderingssleutel zijn enkel toegankelijk voor 2 
aangewezen medewerkers van het CASH-3V projectteam. Deze audiovisuele opnamen 
worden gedurende 5 jaar opgeslagen en nadien vernietigd.  
 
9) Bezwaar en klachten 

a) De examenkandidaat heeft de mogelijkheid een schriftelijk bezwaar of klacht in te 
dienen binnen 4 weken nadat het betreffende examenonderdeel heeft 
plaatsgevonden bij de NVvV Examencommissie. 

b) De Examencommissie zal het bezwaar en/of klacht in behandeling nemen en plenair 
bespreken. Zowel de examenkandidaat als de Examencommissie kunnen hierbij indien 
nodig gebruik maken van de desbetreffende audiovisuele opname(n) voor het 
nuanceren van het bezwaar, klacht en/of besluit.  

c) De Examencommissie dient binnen 8 weken na ontvangst van het schriftelijk bezwaar 
of klacht van de examenkandidaat een besluit te formuleren en schriftelijk terug te 
koppelen aan de examenkandidaat.  

d) De schriftelijke correspondentie wordt opgeslagen door de Examencommissie ter 
naslagwerk. 

 
10) Beroep n.a.v. besluit NVvV examencommissie 

a) De examenkandidaat heeft de mogelijkheid om binnen 4 weken na het besluit van de 
NVvV Examencommissie onderbouwd schriftelijk bezwaar tegen dit besluit in te 
dienen bij het dagelijks bestuur van de NVvH.(DB) 

b) Het DB benoemt één of meerdere ter zake het geschil deskundige(n)  
a. Deze deskundigen hebben inzage in al het van deze examenkandidaat 

beschikbare examenmateriaal (rubric, audiovisuele opnamen). 
b. Deze deskundige(n) formuleren binnen 3 maanden een onderbouwd definitief 

besluit. 
 

 
i Huidig landelijk opleidingsplan Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals is terug te 
vinden op: https://heelkunde.nl/themas/thema?dossierid=32768000&title=SCHERP 

 
 


