GE differentiatie NVGIC
Beste GE-differentiant,
Gefeliciteerd met de keuze voor uw differentiatie-richting in de Gastrointestinale chirurgie. Dit document is bedoeld als leidraad voor verplichtte
cursussen en congressen, en de eindtermen volgens SCHERP waaraan voldaan
moet worden om zich na 2 jaar gecertificeerd GE-chirurg te mogen noemen.
De differentiatie is in verschillende modules opgedeeld; de module Colorectaal &
Abdominaal algemeen, Bekkenbodem/Proctologie, Upper-GI, HPB, Bariatrie en
Flexibele scopieën. Voor de differentiatie moeten er minimaal 3 modules worden
gevolgd, waarbij de modules Colorectaal & Abdominaal algemeen verplicht zijn.
De andere module is naar keuze van de differentiant om zijn profiel te vormen.
Voor de GE differentianten is het van belang om lid te zijn van de NVGIC,
aanmelden kan via de website www.nvgic.nl. (https://www.nvgic.nl/lid-worden/)
Andere belangrijke informatie voor de opleiding kan men daar ook op vinden.
Mede namens het NVGIC bestuur wensen wij u een plezierige en succesvolle
differentiatie toe,
Max Ditzel
Johan Lange
Peter van Duijvendijk

Opleidingseisen Heelkunde volgens SCHERP
Belangrijke informatie omtrent de algemene opleidingseisen volgens SCHERP
zijn te vinden op de website van de NVVH:
http://www.heelkunde.nl/werk_en_opleiding/opleiding/opleidingseisen
Hier vindt u onder andere de volgende documenten
• Kaderbesluit 2011
• Opleidingsplan SCHERP
• Lokaal opleidingsplan
• Lijst van Key-procedures (zie ook onderstaand)
Vanaf Oktober 2015 zal de jaarlijkse Absite toets verplicht worden voor alle
chirurgie assistenten. Inloggegevens zullen door de lokale opleider worden
verzorgd. Voor een efficiënte voorbereiding is het aan te raden het lokale
assistentenonderwijs volgens de verschillende modules van de Score website
(www.surgicalcore.org) te laten lopen.
Verplicht onderwijs GE-differentiatie
Jaar 5 en 6
- Cursorisch onderwijs voorafgaand aan DDD (voorheen NVGE) voor- en
najaarscongres
- Chirurgendagen voorjaar (2 dagen)
- Chirurgendag najaar (1 dag)
- CASH 3.0 GI/ONCO (2 dagen). Oneven jaar Upper GI/HPB, even jaar Lower GI
- Laparoscopische CRC cursus (3 dagen)
• Jaar 5 Anatomie colon/rectum
• Jaar 5 scopisch techniek colon
• Jaar 6 scopisch techniek rectum
- Jaar 6, CASH Finalistentrack
Eindtermen GE-differentiatie volgens SCHERP
Per module zijn een aantal key procedures opgesteld, waarvan er minimaal 1
key-procedure op het beoogde niveau worden uitgevoerd. Als voorbeeld de
module Abdomen Algemeen: als men een endoscopische liesbreuk op nivo D kan,
volstaat bij de overige key-procedures 1 nivo lager, dus buikwandreconstructie
en galblaas (cholecystitis) op nivo C.
Dit geldt ook voor het onderdeel laparoscopische colectomie in de module
colorectaal. Het is de bedoeling dat men ofwel een laparoscopische
hemicolectomie rechts, ofwel links, ofwel een laparoscopische sigmoidresectie
op nivo D behaalt. Als een van deze drie laparoscopische ingrepen op nivo D
gescoord is, mag men de overige twee verrichtingen op nivo C behalen.
Zie ook www.nvvh.nl, opleidingseisen, voor eindtermen scherp.

MODULES

EINDTERMEN JAAR 6

Abdomen algemeen (GI)
Buikwandreconstructie
Endoscopische liesbreuk
Complexe galblaas (cholecystitis)

D
D
D

Colorectaal (GI of ONCO)
Dunne darmresectie
Aanleggen / opheffen stoma
Laparoscopische (segmentele) colectomie
Laparoscopische rectumresectie

D
D
D
C

Upper GI (GI of ONCO)
Oesophagusresectie
Maagresectie
Nissen fundoplicatie

C
C
C

HPB (GI of ONCO)
Pancreasresectie
Hemihepatectomie

C
C

Bekkenbodem (GI)
Proctologie (complex)
Complexe perianale fistelchirurgie
Laparoscopische rectovaginopexie

D
C
D

Bariatrie (GI)
Gastric bypass
Sleeve resection
Maagbandje

C
C
D

Flexibele Scopieën (GI)
Colonoscopie

D

Stages
De differentiant is verplicht tijdens de differentiatie 20 dagdelen in te vullen met
de onderstaande stages. De stages radiotherapie, interne oncologie, pathologie
en radiologie zijn verplicht. De overige stages kunnen obv de gekozen modules
gekozen worden in overleg met zijn of haar opleider.
-

Radiotherapie
Interne oncologie
Pathologie
Klinisch geneticus
Nucleaire geneeskunde
Radiologie / interventieradiologie
Stomazorg indien colorectale module
MDL (scopie/ERCP etc) indien colorectale/ HPB/Upper GI module
Plastische chirurgie indien mamma module
KNO indien hoofd-hals module
Dermatologie indien huid module
GI functieonderzoeken indien bekkenbodem/proctologie module
Websites Sub-verenigingen

www.dccg.nl
www.werkgroepcoloproctolgie.nl
www.nvec.nl
www.dpcg.nl
www.werkgroep-leverchirurgie.nl
www.pancreatitis.nl
www.uppergichirurgie.nl
Internationale Verenigingen/congressen
- Colorectaal
European Digestive Surgery, www.edsurgery.org
European United Gastroenterology, www.ueg.eu
European Society of Coloproctology, www.escp.eu.com
European Crohn’s and Colitis Organisation, www.ecco-ibd.eu
Digestive Disease Week, www.ddw.org
- Upper-GI
International Gastric Cancer Associaton, www.igca.info
The International Society for Diseases of the Oesophagus, www.isde.net
-HPB
International Hepato-Pancreato Biliary Association, www.ihpba.org
European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association, www.e-ahpba.or

