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Beste (aankomend) vaatdifferentiant,
Gefeliciteerd met je keuze voor de vaatchirurgie en welkom! Met deze brief willen we je
informeren over de ins en outs van je vaatdifferentiatie, 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 (https://nvvv-vaatchirurgie.nl/lidmaatschap).
Als welkomstcadeau krijg je het boek ‘Operatieve benaderingen van het vaatstelsel’
toegestuurd! Hierin staan alle vaatchirurgische benaderingen beschreven, erg handig ter
voorbereiding op je ingrepen. Het boek is tevens in te zien via de app ‘NVVV Lustrum’. Gratis
verkrijgbaar via de App store of Google play.
Door je lidmaatschap van de NVVV ben je automatisch lid van de ESVS (European society for
vascular surgery) en de EVST (European Vascular Surgeons in Training). Hierdoor kun je met
korting of zelf gratis naar internationale congressen. Daarnaast worden er op congressen
sessies voor vaatchirurgen in opleiding georganiseerd en ontvang je het European Journal of
Vascular and Endovascular Surgery.
Vaatdifferentianten
De vaatdifferentianten zijn verenigd in een groeps-app. Handig om elkaar op de hoogte te
houden en laagdrempelig contact te hebben. Geef je nummer door aan een collega
vaatdifferentiant of via het emailadres onderaan deze brief. Graag ontvangen we tevens een
foto voor het smoelenboek, en een overzicht van je differentiatie-kliniek(en).
NVVV eisen voor NVVV gecertificeerde vaatchirurg
1. De gehele differentiatiefase is gevolgd in een NVVV gecertificeerde opleidingskliniek;
2. Je hebt deelgenomen aan de CASH-3V cursussen, waarbij de gevraagde kennis en
vaardigheden op voldoende niveau gedemonstreerd zijn;
3. Je hebt het Europese UEMS/FEBVS examen behaald.
Ad 1. Een overzicht van deze klinieken vind je op https://heelkunde.nl/opleidingsklinieken.
Ad 2. De verplichte CASH-3V cursus vindt jaarlijks plaats in Enschede in oktober. De cursus is
opgedeeld in een vijfdejaars en zesdejaars versie. Anders dan de andere CASH cursussen,
bestaat de cursus uit toetsing (mondeling, schriftelijk, vaardigheden).
Ad 3. Om je aan te kunnen melden, dien je onder anderen een logboek met verrichte
ingrepen aan te leveren. Kijk alvast op de website (https://uemsvascular.com/febvsexamination/) en houd hier rekening mee bij het registreren in Vrest, dat scheelt later veel
nazoeken.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen open en endovasculaire ingrepen. Huidige minimale
vereisten zijn 40 simpele ingrepen, 30 intermediate ingrepen en 10 advanced ingrepen.
Huidige registratie-eisen voor het logboek zijn: jaar procedure, leeftijd patient, geslacht en
omschrijving ingreep.
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Vaatcursussen
Voor een actueel overzicht, zie ook de website van de NVVV en ESVS. Houd daarnaast de
nieuwsbrief in de gaten.
Verplichte cursussen
- Basis endovasculaire cursus (Den Bosch, dr. O. Koning, O.koning@jbz.nl);
- Basis echocursus (bijv ESVS Basic Ultrasound, https://www.esvs.org/education-3/).
Op de website van de NVVV zijn de uitzendingen van WebTV te vinden (https://nvvvvaatchirurgie.nl/web-tv); deze kunnen live of on demand bekeken worden.
Op het ESVS congres en de EVC in Maastricht worden workshops en trainingen
georganiseerd; schrijf je tijdig in.
Mocht je een goede en nuttige cursus hebben gedaan die hier niet bij staat, laat het weten
via het emailadres onderaan deze brief.
Vaatcongressen
Voor een actueel overzicht, zie ook de website van de NVVV en ESVS. Houd daarnaast de
nieuwsbrief in de gaten.
- Vaatdagen NVVV
- Chirurgendagen
- European Vascular Course Maastricht
- Charing Cross Symposium Londen
- ESVS annual conference
- Frank Veith Symposium New York
- International Leg Initiative
- LINC Leipzig
- CIRSE

www.vaatdagen.nl
www.heelkunde.nl
www.vascular-course.com
www.cxsymposium.com
www.esvs.org
www.veithsymposium.org
www.ilegx.com
www.leipzig-interventional-course.com
www.cirse.org

Handige websites
- www.NVVV-vaatchirurgie.nl
- www.uemsvascular.com
- www.esvs.org
- www.vascularprocedures.com
- www.stroke.ox.ac.uk
- www.ampsurg.org
Actie
Chirurgen in opleiding krijgen bij ‘Krijnen Medical Innovations’ 20% korting op loupebrillen.
Voor meer informatie zie www.krijnenmedical.nl. Om voor de korting in aanmerking te
komen is een bewijs van opleiding vereist (kopie RGS).

Veel succes en plezier met je vaatdifferentiatie!
Namens bestuur NVVV en de Commissie Opleiding Vaatchirurgie,
Willemien van de Water
AIOS vertegenwoordiger bestuur NVVV
willemienvandewater@gmail.com, 06-16527552

